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København, den 25.01.2022 
Tlf. +45 3341 6499 
tla@oresundsbron.com 

 

 

Nyt om Trafiksikkerhedsforskrift (TF) 
 
 
Med virkning fra den 01. februar 2022 foretages der rettelser i Trafiksik-
kerhedsforskriften. 
 
Automatisk overførelse af vinddata til Trafikverket 
 
Vinddata fra Øresundsbron overføres automatisk til Trafikcentralen 
Malmø (TRV-TC) og Øresundsbrons trafikcenter (ØSB-TC) er som ud-
gangspunkt ikke en del af den trafikale håndtering af vindrestriktionen. 
Det håndteres mellem tågklareraren og stationsbestyreren. 
 
Indarbejdelse af Sikkerhedscirkulære 01/2021 
 
Sikkerhedscirkulæret der har gyldighed til og med den 31. januar 2022, 
er indarbejdet i Trafiksikkerhedsforskriften. Skemaet i 7.3.3. er simplifi-
ceret til kun Godstog og Øvrige tog da det er samme niveau for øvrige 
tog uanset traktionstype. 
 
 
Der udsendes følgende rettelsesblade til TF: 
 
Nr. 253 - 258. 
 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Øresundsbro Konsortiet Jernbane 
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0. Indledende bemærkninger 

 
Trafiksikkerhedsforskriften udgives af: 
 
Øresundsbro Konsortiet 
Jernbaneafdelingen 
Vester Søgade 10 
DK-1601 København V 
 
og gælder for alle, der kører på eller på anden måde kommer i kontakt 
med Øresundsbro Konsortiets jernbaneanlæg. 
 
Dette er et elektronisk dokument (pdf-fil). I tilfælde af 
uoverensstemmelse(r) mellem en papirkopi af dokumentet og det 
originale elektroniske dokument, er det til enhver tid den elektroniske 
udgave, som er gyldig. Et elektronisk dokument forudsættes vist på et 
korrekt indstillet medie uden farvefejl.  
Den gyldige elektroniske version kan altid findes på adressen 
www.oresundsbron.com under ”Om Øresundsbron”/ ”Jernbane”/  
"Jernbanens Samarbejdspartnere" / ”Sikkerhedsinstruks”. 
 
Trafiksikkerhedsforskriften forkortes TF. 
 
TF er udarbejdet på dansk. 
 
TF forefindes endvidere i en svensk oversat version. Ved eventuelle 
uoverensstemmelser mellem den danske version og den svenske 
oversættelse er den danske version altid afgørende. 
 
Øresundsbro Konsortiet stiller TF til rådighed i de to versioner for: 
 

- Transportstyrelsen, Sverige 
- Trafikstyrelsen, Danmark 
- Trafikverket, Sverige 
- Banedanmark, Danmark 
- Vedligeholdelsesentreprenører 
- Aktuelle jernbanevirksomheder / ”järnvägsföretag” og andre 

interessenter. 
 
 
Ovennævnte sikrer i egen organisation, at TF er fordelt, i relevant 
sproglig version, med personligt eksemplar til alle, bortset fra 

http://www.oresundsbron.com/
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togpersonale, der skal forrette tjeneste i relation til Øresundsbro 
Konsortiets jernbaneanlæg. 
 
Der fordeles til togpersonale alene TF bilag 4. Aktuelle 
jernbanevirksomheder sikrer i egen organisation, at TF bilag 4 er 
fordelt, i relevant sproglig version, med personligt eksemplar til alt 
togpersonale, der skal forrette tjeneste i relation til Øresundsbro 
Konsortiets jernbaneanlæg. 
 
Alle modtagere sikrer i egen organisation, at det personale, der har 
gennemgået eller gennemgår sikkerhedsuddannelse i relation til denne 
TF, er instrueret i og har fornødent kendskab til indholdet i denne TF. 
 
Omfanget af denne instruktion skal til enhver tid fremgå af de 
kontrakter der bliver indgået mellem Øresundsbro Konsortiet og 
ovenstående parter. 
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4. Nedbrudte tog / Evakuering af tog 
 
Bestemmelserne under dette punkt gælder også i forbindelse med 
kørsel med arbejdskøretøjer. 
 

4.1. Toget holder entydigt på den ene side af systemgrænsen 
 
Hvis det nedbrudte tog henholdsvis det tog, der skal evakueres, 
befinder sig entydigt på den svenske eller den danske side af 
systemgrænsen, anvendes det regelsæt, der er gældende på den 
respektive systemdel. 
 

4.2. Toget holder på begge sider af systemgrænsen 
 
Hvis det nedbrudte tog henholdsvis det tog, der skal evakueres, 
befinder sig på selve systemgrænsen, træffes der aftale mellem 
”tågklareraren” og stationsbestyreren om iværksættelse af de 
nødvendige foranstaltninger. 
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5. Infrastrukturarbejders planlægning og udførelse 
 

5.1 Almindelige bestemmelser 
 

Regler om infrastrukturarbejders planlægning og krav til personale er 
beskrevet i Regler for Arbejde i Spor (RAS). 
 

5.2. Sporspærringer 
 

5.2.1. Arbejde på den svenske systemdel 
 
”L-skydd” jf. TTJ bilag 13 må på strækningen Peberholm – Lernacken 
kun anvendes ved sikringsteknisk arbejde, der ikke kan finde sted hvis 
der anvendes kortslutningsstropper. 
 
Øvrigt ”L-skydd” jf. TTJ bilag 13 er forbudt på strækningen Peberholm - 
Lernacken. 
 
”Tillsyningsmannen” har alene kontakt med ”tågklareraren”. 
 
Ved sporspærring på Peberholm skal ”tågklareraren” underrette 
stationsbestyreren ved henholdsvis etablering og ved ophævelse af 
sporspærring. 
 

5.2.1.1. Mellem ”utfartsblocksignal” 141 / 271 og ”infartssignal” 22 / 52 
 
Før der på Peberholm på sporstykket mellem ”utfartsblocksignal” 141 / 
271 og ”infartssignal” 22 / 52  
 
-  etableres sporspærring / ”A-skydd”/ ”D-skydd” eller ”E- skydd”  
-  tillades ”växling” udenfor ”växlingsgränsen” ved  
 ”utfartsblocksignal” 141 / 271 
 
skal signalgivningen til det tilgrænsende hovedspor, Peberholm-
Københavns Lufthavn Kastrup, være hindret, jf. SODB. 
 
Dette gælder også når strailen i spor 1 skal anvendes ved på- og 
afkørsel af to-vejs køretøjer. 
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5.2.1.2. Anvendelse af strails 

 
Hvis der skal sporsættes på strail Nord(spor 2) henholdsvis strail 
Syd(spor 1), skal der inden sporsætning også være etableret 
sporspærring i nabosporet. Sporspærringen må først ophæves når 
køretøjet er sporsat. 
 

5.2.2. Arbejde på den danske systemdel 
 
SR-arbejdslederen har alene kontakt med stationsbestyreren. 
 
Ved sporspærring på den danske systemdel skal stationsbestyreren 
underrette ”tågklareraren” om sporspærringen ved henholdsvis 
etableringen og ved ophævelsen af den. 
 

5.2.2.1. Stedlig dækning ved arbejder i Øresundstunnelen 
 
Indkobling af stedlig dækning på den fri bane mellem Peberholm og 
Københavns Lufthavn Kastrup - der er udrustet med 
detekteringsudstyr, akseltæller - følger samme procedure som ved 
anvendelse af kortslutningsstropper / ”kontaktdon” i forbindelse med 
traditionelle sporisolationer, som angivet i SR. 
 

52 141 72 21 N4 N7 N6 N5 941904N3N8

I22U21 AM2162

U11 I12 AM1162 AM1164

AM2164

Københavns Lufthavn Kastrup

514227122 U5U6U7U4 943U3U8 902

102

101
103

104

LernackenPeberholm ØresundsbroenØresundstunnellen

64

34

65

35

14.4 14.5 16.3 16.4 18.2 18.3 20.2 20.3 22.5 24.7 26.9 29.0

23.6

Rigsgrænsen DK-SE

19.1

13a

13b

12

11

D122

SU21

SI12

10b

D20

D211

D14

D10D213

D19
SU11

D113

SU111

D17

D12

12.8



TF Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen 
Trafiksikkerhedsforskrift 

55 - 8 

 

01.02.2022  256 

 

6.3.3. Midlertidig hastighedsnedsættelse på Peberholm station / 
”driftplats” ved køreretning mod dansk systemdel 
 
”Tågklareraren” skal inden der stilles udkørsel (signal ”Kør” på 
”utfartsblocksignal” 141 / 271) sikre, at lokomotivføreren for første tog 
med en toglængde større end 170 meter, som på Peberholm kører i en 
togvej med hastighedsnedsættelse, er underrettet om at kontrollere 
 

- at hastighedsnedsættelsen, når toget skifter til at være 
overvåget af dansk ATC, vises korrekt i førerrumssignalet 
samt  

- at togets hastighed under kørsel i sporet med 
hastighedsnedsættelse ikke kan overstige den hastighed, der 
er angivet for det pågældende spor. 

 
Når ”tågklareraren” har modtaget melding fra lokomotivføreren, der har 
kontrolleret sikring af en hastighedsnedsættelse i dansk ATC, om at 
denne er i orden, må ”tågklareraren” anvende normal signalgivning for 
efterfølgende tog, uanset toglængde, for den pågældende togvej. 
 

6.3.4. ”Tågklareraren” og stationsbestyrerens videregivelse af melding 
 
Når ”tågklareraren” henholdsvis stationsbestyreren modtager melding 
fra lokomotivføreren om, at lokomotivføreren har kontrolleret sikring af 
midlertidig hastighedsnedsættelse i dansk ATC (sted og hastighed), 
skal ”tågklareraren” henholdsvis stationsbestyreren i relevant omfang 
videregive denne melding til stationsbestyreren henholdsvis 
”tågklareraren”. 
 

6.3.5. Lokomotivførerens forhold 
 
”Tågklareraren” / stationsbestyreren kan anmode lokomotivføreren om 
at kontrollere, at en midlertidig hastighedsnedsættelse vises korrekt i 
førerrumssignalet i dansk ATC. 
 
Når lokomotivføreren er anmodet om at foretage denne kontrol, skal 
lokomotivføreren ved passagen af det angivne spor nedsætte 
hastigheden til den oplyste hastighed. Mens toget er overvåget af 
dansk ATC skal lokomotivføreren kontrollere 
 

- at informationerne i førerrumssignalet i dansk ATC vises 
korrekt samt 

- at togets hastighed ikke kan overstige den angivne hastighed. 
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Efter passagen skal lokomotivføreren underrette ”tågklareraren” / 
stationsbestyreren om, hvorvidt hastighedsnedsættelsen (sted og 
hastighed) blev vist korrekt i førerrumssignalet i dansk ATC, samt om 
toget blev overvåget på denne hastighed. 
 
Hvis togets største tilladte hastighed ikke er højere end den hastighed, 
der er angivet for det pågældende spor, skal lokomotivføreren 
underrette ”tågklareraren” / stationsbetyreren om, at toget ikke kan 
anvendes til denne kontrol. 
 
Hvis togets toglængde ikke overstiger 170 meter, kan toget ikke 
anvendes til den i TF punkt 6.3.3. nævnte kontrol. Lokomotivføreren 
skal underrette ”tågklareraren” om, at toget ikke kan anvendes til 
denne kontrol. 
 

6.4. Midlertidig hastighedsnedsættelse ikke sikret gennem ATC og 
ikke afmærket med standsignaler for hastighedsnedsættelse / 
”hastighetstavlor” 
 
En midlertidig hastighedsnedsættelse, der ikke er sikret gennem ATC 
og ikke er afmærket med standsignaler for hastighedsnedsættelse / 
”hastighetstavlor”, må kun etableres, så den omfatter en eller flere af 
følgende situationer 
 

- Begge hovedsporene ”uppspår” og ”nedspår” Lernacken-
Peberholm jf. TTJ bilag 4, afsnit 3.7 ”Hastighetsnedsättning 
utan signalering”. 

- Begge spor på Peberholm station / ”driftplats” gældende fra 
”driftplatsgräns” til ”driftplatsgräns” jf. TTJ bilag 4, afsnit 3.7 
”Hastighetsnedsättning utan signalering”. 

- Hele banestykket i hovedspor 1 og/eller hovedspor 2 
Peberholm - Københavns Lufthavn Kastrup. 

 
Hvis der forekommer en midlertidig hastighedsnedsættelse på kun ét 
af hovedsporene på strækningen Lernacken - Peberholm, kan det 
pågældende spor spærres. Når det pågældende hovedspor er 
spærret, kan der derefter køres med normal hastighed på det andet 
hovedspor. 
 



TF Øresundsbro Konsortiet Jernbaneafdelingen 
Trafiksikkerhedsforskrift 

57 - 9 

 

01.02.2022  257 

 

7. Særlige forhold 
 

7.1. Toganmeldelser til ekstratog / ”Säkerhetsorder” 
 
Det for den svenske strækning gældende ”körplan” medgives 
lokomotivføreren efter reglerne i TTJ. 
 
Den for den danske strækning gældende toganmeldelse medgives 
lokomotivføreren efter reglerne i SR. 
 
”Tågklareraren” må ikke afsende ekstratog fra Peberholm mod 
Københavns Lufthavn Kastrup, før tilladelse hertil foreligger fra 
stationsbestyreren. 
 
Stationsbestyreren må ikke afsende ekstratog fra Københavns 
Lufthavn Kastrup mod Peberholm, før tilladelse hertil foreligger fra 
”tågklareraren”. 
 

7.2. Genåbning af ØSB efter særlige vejrforhold 
 

I tilfælde af at toggangen har været indstillet på ØSB jernbane-
infrastruktur på grund af  
 
- ekstrem vind 
- kraftig nedbør i form af sne 
 
skal første tog i hvert hovedspor underrettes om kørsel med skærpet 
udkig. 
 

7.3. Forhold på den svenske systemdel af ØSB 
 

7.3.1. ”Tågorder” 
 
For samtlige tog på den svenske systemdel gælder bestemmelserne i 
TTJ bilag 4, ”Dialog och ordergivning” om ”tågorder”. 
 
Hvis ”tågorder” i undtagelsestilfælde ikke kan udleveres, skal dette 
meddeles ”tågklareraren”. ”Tågklareraren” sørger herefter for, at 
lokomotivføreren modtager ”sträckorder” og/eller ”delgivningsorder” 
eller ”säkerhetsorder” jf. TTJ bilag 4, afsnit 8, ”Föraren saknar 
tågorder” samt bilag 17, ”Trafikledning”, afsnit 4, ”Tåg utan giltig 
tågorder”. 
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7.3.2. ”Ordergivningsdriftplats och kontrolldriftplats” 
 
”Tågklareraren” er ”Ordergivningsdriftplats och kontrolldriftplats” for 
strækningen Peberholm - Lernacken. ”Tågklareraren” er endvidere 
”kontrolldriftplats” for strækningen Peberholm (ekskl.) – Københavns 
Lufthavn Kastrup (ekskl.) for de ”order” der gives jf. TF punkt 7.4.1.2. 
 
Selv om ”säkerhetsorder” i visse tilfælde vil blive udleveret til 
lokomotivføreren i Danmark, skal lokomotivføreren - i de tilfælde hvor 
kvittering kræves - altid kvittere ”säkerhetsorder” til ”tågklareraren”. 
 

7.3.3. Trafikale restriktioner ved særlige vejrforhold 
 
Ved kraftig vindpåvirkning er det af sikkerhedshensyn nødvendigt, at 
indføre trafikale restriktioner for kørsel med tog på strækningen 
Peberholm (ekskl.) - Lernacken (ekskl.). 
 
"Tågklareraren" melder til stationsbestyreren, når den faktiske 
vindpåvirkning på Øresundsbroen bliver målt til de niveauer, hvor der 
skal indføres trafikale restriktioner.  
 
"Tågklareraren" melder til stationsbestyreren, når den målte 
vindpåvirkning ændres mellem de enkelte trin. 
 
”Tågklareraren” og stationsbestyreren aftaler indbyrdes, hvordan 
trafikken skal afvikles, når der forekommer trafikale restriktioner. 
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Trin Målt vindstyrke (m/s) Trafikale restriktioner 

Godstog Øvrige tog 

1 Større end18 m/s 
aktuel eller større end 
12 m/s effektiv vind 

Ingen Ingen 

2 Større end 21 m/s 
aktuel eller større end 
17 m/s effektiv vind 

Maks. 80 km/t. Ingen 

3 Større end 24 m/s 
aktuel eller større end 
20 m/s effektiv vind 

Trafikken indstilles 
 

Ingen 

4 Større end 27 m/s 
aktuel vind 

 Trafikken indstilles 
 

 
”Tågklareraren” underretter lokomotivføreren om, med hvilken 
hastighed toget må fremføres over strækningen Peberholm - 
Lernacken, når der forekommer trafikale restriktioner. 
Ved trin 2 underrettes lokomotivføreren for godstog efter 
bestemmelserne i TTJ bilag 4, ”Dialog och ordergivning”, afsnit 3 
”Säkerhetsorder”.  
 
Underretning gennem ”körordersystemet” må ikke anvendes. 
 

7.3.4. Personer i eller ved jernbanesporene 
 
Ved melding fra politi, lokomotivfører, ØSB-TC eller stationsbestyreren 
om person(er) i eller ved sporet på den svenske systemdel, skal 
”tågklareraren” underrette lokomotivførerne om at køre med ”hel 
siktfart” på Peberholm station efter bestemmelserne i TTJ bilag 4, 
”Dialog och ordergivning”, afsnit 3 ”Säkerhetsorder”. 
Underretning om kørsel med ”hel siktfart” må først ophøre når politiet 
via DcDk har givet tilladelse til det.  
 
Ved anmodning om ”tågstopp” fra stationsbestyreren, stopper  
”tågklareraren” togdriften på Peberholm station. 
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7.4. Forhold på den danske systemdel af ØSB 
 

7.4.1. La 
 

7.4.1.1. Almindelige bestemmelser 
 
For samtlige tog på danske strækninger er det et krav, at 
lokomotivføreren altid er i besiddelse af gældende La. 
 

7.4.1.2. Særlig meddelelse ”Rettelse til La” 
 
Forhold omkring La, der er opstået efter udsendelse af La, udsendes 
af DcDk ved særlig meddelelse ”Rettelse til La” jf. SR §§ 52 og 53. 
  
DcDk skal - ved forhold der omhandler strækningen Peberholm - 
Københavns Lufthavn Kastrup - i elektronisk form videresende 
meddelelsen til ”tågklareraren”, der herefter videregiver meddelelsen til 
lokomotivførerne i Sverige i ”körordersystemet”. 
 
Omhandler meddelelsen ”Rettelse til La” forhold på strækningen 
Peberholm – Københavns Lufthavn Kastrup, må ”tågklareraren” ikke 
afsende tog fra Peberholm mod Københavns Lufthavn Kastrup, før 
toget skriftligt er underrettet om ”Rettelse til La” (Mundtlig underretning 
må ikke anvendes). 
 
Er det ikke muligt at underrette toget skriftligt, skal ”tågklareraren” 
sørge for, at toget standses på Peberholm. Når toget er standset, og 
lokomotivføreren kontakter ”tågklareraren”, skal ”tågklareraren” 
anmode lokomotivføreren om at kontakte stationsbestyreren. 
Stationsbestyreren underretter lokomotivføreren om ”Rettelse til La” og 
bekræfter til ”tågklareraren”, at underretning har fundet sted. 
 
Først når ”tågklareraren” har modtaget melding fra stationsbestyreren 
om, at toget er blevet underrettet om ”Rettelse til La” må 
”tågklareraren” stille udkørsel (signal ”Kør” i ”utfartsblocksignal” 141 / 
271 eller udrangering) for toget fra Peberholm i retning mod 
Københavns Lufthavn Kastrup.  
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