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Jernbanenyheder fra BL
Sendt mandag 6. juni 2016 til http://john-nissen.dk/banesiden/

Offentliggøres på Banesiden Jernbanenyheder

I denne indholdsfortegnelse er anført alle kapitler og de fleste overskrifter. Der er ud for overskrifterne
angivet på hvilken side, kapitlet begynder. Ved at læse sidetallet på næste kapitel kan der dannes et
indtryk af kapitlets omfang. Står der intet under et kapitel, bringes der intet. Rækkefølgen er kronologisk
i hvert kapitel og dækker hovedsagelig perioden i uge 20

mandag 16. maj 2016 – søndag 22. maj 2016

1 INDHOLDSFORTEGNELSE

3 DEN DAGLIGE DRIFT (VEST)
MQ-kørsel på Grenaabanen

DEN DAGLIGE DRIFT (ØST)

3 PRIVATBANERNE OG ANDRE OPERATØRER
Cheminova-godstog i Hbø
Tog G 8719 (Vem-Hr)

3 KØREPLANER
Tog 5109 mellem Esbjerg og Varde, afgang kl. 06:26 er aflyst. Vi henviser til næste afgang
Arriva Tog beklager, at vi er nødsaget til at aflyse tog nr. 160107 mellem Varde og Nr. Nebel
Togbusser mellem Nyborg og Odense i dag tirsdag
Arriva Tog beklager, at vi er nødsaget til at aflyse tog nr. 160108 mellem Nr. Nebel og Varde
Tog 5122 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 08:33 er aflyst. Vi henviser til næste afgang
Tog 153 fra Varde til Nr. Nebel, afgang kl. 17:53, er i øjeblikket ca. 12 min. forsinket
Tog 5140 fra Skjern til Esbjerg, planlagt til afgang fra Skjern kl. 10:47, holder i øjeblikket stille
Tog 5140 mellem Skjern og Varde, afgang kl. 10:47 er aflyst. Vi henviser til næste afgang
Tog 95448 fra Viborg til Aarhus H, afgang kl. 13:37, er i øjeblikket ca. 12 min. forsinket
Tog 5253 fra Skjern til Struer, planlagt til afgang fra Skjern kl. 14:45, holder i øjeblikket stille
Tog 5253 fra Ringkøbing til Struer, afgang kl. 15:04, er i øjeblikket ca. 30 min. forsinket
Tog 5469 fra Aarhus H til Struer, afgang kl. 14:54, er i øjeblikket ca. 20 min. forsinket
Togbusser mellem Nyborg og Odense i dag onsdag d. 18. maj og i morgen torsdag
Regionaltogene mellem Odense og Fredericia er erstattet af Togbusser i dag onsdag
Tog 5247 fra Skjern til Struer, afgang kl. 13:45, er i øjeblikket ca. 10 min. forsinket
Tog 5242 fra Hee til Skjern, planlagt ankomst til Skjern kl. 14:29, kører i øjeblikket
Regionaltogene mellem Odense og Fredericia er erstattet af Togbusser i dag fredag
Forsinkelser på Sjælland og resten af landet: hvad skal du gøre ift. din billet
Sporarbejde forlænges på Fyn
Togbusser mellem Nyborg og Odense i dag fredag den 20. maj frem til kl. 14
Togbusser erstatter togene Kalundborg-Holbæk-Roskilde efter fjernstyringsproblemer
Togene holder stille flere steder på Sjælland
Tog 5413 mellem Aarhus H og Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 08.11, kører i dag
Tog 5432 mellem Struer og Aarhus H, afgang kl. 10:22, kører i dag
Tog 5339 fra Aarhus H til Herning, afgang kl. 11:01, er i øjeblikket ca. 15 min. forsinket
Tog 5363 mellem Aarhus H og Herning, afgang kl. 15:01, kører i dag
Tog 5374 mellem Herning og Aarhus H, afgang kl. 17:07, kører i dag
Der er søndag d. 22-05-2016 sporarbejde mellem Esbjerg og Niebüll
Der er udover den særkøreplan, der i øjeblikket køres efter mellem Aarhus og Struer

TRÆKKRAFT
GODSVOGNE
PERSONVOGNE
TOGSÆT
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S-TOG
METRO
FÆRGER
VETERANMATERIEL OSV.
SPECIALKØRETØJER
SKROTBUNKEN

9 FASTE ANLÆG
Togbusser mellem Odense og Nyborg indtil kl. 15 tirsdag
Den Skæve Bane
Rettelsesblade 704-705 til TIB-S
Ingen passagertrafik mellem Nyborg og Odense onsdag
Ingen passagertrafik mellem Nyborg og Odense torsdag
Ovk 71 og ny vej langs Thybanen
Trp
Sådan kører togene fra klokken 14
Tog holder stille på det meste af Sjælland
Togene er begyndt at køre på Sjælland
Skinnerne i spor 2 i Vg er delvist fjernede

UDLAND

14 DIVERSE
På tur med Grisen
Deadline
Routerproblemer hos Banedanmark igen skyld i togstop
Togkaos på Fyn forventes ovre kl. 14

16 BILAG
Fortegnelse over forkortelser, Overkørsler, Færdselstavler
Vehicle Keeper Marking Register – VKM, Togekspeditionssteder
Stednavneforkortelser i Jylland, omkring Struer, på Fyn
Stednavneforkortelser på Sjælland, Lolland-Falster, omkring København, omkring Næstved

Jernbanenyheder
Overrubrikker sat med Arial 12 pkt.
Underrubrikker sat med Arial 10 pkt.
Brødtekst sat med Arial 10 pkt.
Figurtekster sat med Arial 9 pkt.
Fodnoter sat med Arial 9 pkt.
Tekstbehandling Corel® WordPerfect® 8 konverteret til Adobe® Acrobat® Reader® DC
Må citeres med tydelig kildeangivelse

Søgemuligheder i Adobe Acrobat Reader DC
For let at kunne finde og læse en tekst brug søgemaskinen eller Søg efter ved at taste Ctrl+F.
I feltet Find indtastes de(t) ønskede ord, der søges efter.
Klik på Næste for til at blive ledt dertil.
Ikke altid kan søgefunktionen finde overskriften, idet den kan være ændret lidt.
Der kan også vælges avanceret søgning Shift+Ctrl+F Søg, hvor søgekriterierne kan justeres.
Kontroller opdatering af Adobe Acrobat Reader DC med Hjælp, Søg efter opdateringer ...
Softwaren kan sættes op til at gøre det automatisk under Rediger indstillinger ..., Indstillinger,
Opdateringsprogram eller med genvejstasterne Ctrl+K.
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DEN DAGLIGE DRIFT (VEST)
On 18/5 2016

MQ-kørsel på Grenaabanen
Fra Tu (Trustrup) er DSB MQ 4915+15 under udkørsel mod Gr.
(HWS via BL)

Tu genopstår i forbindelse med anlæggelsen af Ar Letbane som en station – dog uden de to
læssevejsspor.
(BL)

To 19/5 2016
MQ-kørsel på Grenaabanen
Et ukendt DSB MQ-togsæt ses ved Høvejen på vej fra Tov (Torsøvej) mod Lp (Lystrup). Til højre ses
tracéen for den kommende Ar Letbane mod Lisbjerg/Ar.
(HWS via BL)

Billedet er fotograferet fra ovk 213 i km 10,6, og til højre ender La  i km 10,6 med den grønne
(BL)

Fr 20/5 2016
MQ-kørsel på Grenaabanen
DSB MQ 4126+26 er under indkørsel til Lystrup på turen mod Århus.
(HWS via BL)

DEN DAGLIGE DRIFT (ØST)

PRIVATBANERNE OG ANDRE OPERATØRER
Ti 17/5 2016

Cheminova-godstog i Hbø
Så er dagens godstog kørt mod Lmv kl. 14:06.
(AMN via BL)

To 19/5 2016
Tog G 8719 (Vem-Hr)
Jeg har netop set dagens sydgående Cheminova-godstog afgå fra Uf spor 2 efter krydsning med et
nordgående Arriva-tog, tog RA 5259 (Sj-Str). Godstoget består af MjbaD MY 28 + 4 tomme bogiecontai-
nerbærevogne + 1 læsset bogiecontainerbærevogn. Toget afgik sydover fra Uf kl.16.22½ (½).
(LuJ via BL)

KØREPLANER
Ti 17/5 2016

Tog 5109 mellem Esbjerg og Varde, afgang kl. 06:26 er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes personaleforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 17. maj 2016 06:07:30

Arriva Tog beklager, at vi er nødsaget til at aflyse tog nr. 160107 mellem Varde og Nr. Nebel, afg. fra
Varde kl. 06:46, pga. personaleforhold. Vi arbejder på at indsætte en bus. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 17. maj 2016 06:31:19

Forside > Trafikinformation > Dagens ændringer > Ændringer i trafik og drift

Togbusser mellem Nyborg og Odense i dag tirsdag

Sporarbejdet på Fyn, hvor Banedanmark fornyer sporene mellem Nyborg og Odense, trækker desværre
ud. Det betyder, at Togbusser vil erstatte togene mellem Nyborg og Odense indtil kl. 15.
Orange billetter med gyldighed den 17. maj kan benyttes på alle afgange.

Nyborg-Odense
17. maj kl. 7:10
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Fra Sjælland mod Fyn/Jylland:
Tog fra Sjælland kører til henholdsvis Korsør og Nyborg. Fra Nyborg kører der Togbusser til Odense.
Fra Odense kører der igen tog mod Jylland.

Fra Jylland/Fyn mod Sjælland:
Fra Odense kører der Togbusser til Nyborg. Fra Nyborg kører der igen tog mod Sjælland.
Togbusserne kører i pendulfart mellem Nyborg og Odense.

Pladsbilletter
Der er lukket for salg af pladsbilletter indtil kl. 15. Har du allerede købt en pladsbillet, så skal du være
opmærksom på, at den kun er gyldig, indtil du skal med Togbus.
Her kan du læse mere om det forsinkede sporarbejde.

Kilde:http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/og-ng175/

Arriva Tog beklager, at vi er nødsaget til at aflyse tog nr. 160108 mellem Nr. Nebel og Varde, afgang fra
Nr. Nebel kl. 07:44, pga. personaleforhold. Vi arbejder på at indsætte en bus. Mvh, Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 17. maj 2016 06:35:21

Tog 5122 mellem Varde og Esbjerg, afgang kl. 08:33 er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes personaleforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 17. maj 2016 08:00:28

Tog 153 fra Varde til Nr. Nebel, afgang kl. 17:53, er i øjeblikket ca. 12 min. forsinket. Forsinkelsen
skyldes signalproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 17. maj 2016 18:20.33
(BL)

On 18/5 2016
Tog 5140 fra Skjern til Esbjerg, planlagt til afgang fra Skjern kl. 10:47, holder i øjeblikket stille i Skjern
på grund af materielforhold. Der kører et rettidig tog fra Varde mod Esbjerg, med afgang fra Varde kl.
11:28. Vi vender tilbage med mere information, så snart vi ved mere om tog afgangen fra Skjern station.
Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 18. maj 2016 11:09:11

Tog 5140 mellem Skjern og Varde, afgang kl. 10:47 er aflyst. Vi henviser til næste afgang. Aflysningen
skyldes materielforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog-

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 18. maj 2016 11:18:18

Kl. 13.45 var det AT AT 1004, der holdt i spor 2 i Sj og kunne ikke køre. Derfor måtte tog RA 5158 (Sj-Es)
og tog RA 5247 (Sj-Str) med AT AR 1005 begge holde i spor 3. Tog RA 5352 (Sj-Hr) holdt i spor 1.
(BL)

Tog 95448 fra Viborg til Aarhus H, afgang kl. 13:37, er i øjeblikket ca. 12 min. forsinket. Forsinkelsen
skyldes materielforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 18. maj 2016 13:55:55

Tog 5253 fra Skjern til Struer, planlagt til afgang fra Skjern kl. 14:45, holder i øjeblikket stille i Skjern på
grund af materielforhold. Vi vender tilbage med mere information, så snart vi ved mere om tog afgangen
fra Skjern. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 18. maj 2016 15:03:17

Tog 5253 fra Ringkøbing til Struer, afgang kl. 15:04, er i øjeblikket ca. 30 min. forsinket. Forsinkelsen
skyldes materielproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 18. maj 2016 15:40:20

Tog 5469 fra Aarhus H til Struer, afgang kl. 14:54, er i øjeblikket ca. 20 min. forsinket. Forsinkelsen
skyldes personaleforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, onsdag 18. maj 2016 16:41:21
(BL)
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On 18/5 2016 – to 19/6 2016
Forside > Trafikinformation > Dagens ændringer > Ændringer i trafik og drift

Togbusser mellem Nyborg og Odense i dag onsdag d. 18. maj og i morgen
torsdag den 19. maj

Sporarbejdet på Fyn, hvor Banedanmark fornyer sporene mellem Nyborg og Odense, trækker desværre
ud. Det betyder, at Togbusser vil erstatte togene mellem Nyborg og Odense i dag onsdag d. 18. maj
samt torsdag den 19. maj

InterCitytogene og InterCityLyntogene er derfor aflyst mellem Odense og Nyborg, og der vil køre
Togbusser, som kører i pendulfart mellem de to stationer. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid
mellem Togbus og tog i henholdsvis Odense og Nyborg.

Vi beklager den forlængede rejsetid og de øvrige gener, som dette vil give.
Her kan du læse mere om det forsinkede sporarbejde.
Her kan du se Banedanmarks seneste pressemeddelelse.

Sådan kommer du fra Sjælland mod Fyn/Jylland i dag onsdag:
Tog fra Sjælland kører til henholdsvis Korsør og Nyborg. Fra Nyborg kører der Togbusser til Odense.
Fra Odense kører der igen tog mod Jylland.

Sådan kommer du fra Sjælland mod Fyn/Jylland torsdag den 19. maj:
Der kører færre tog mellem Østerport/København H og Korsør. Der kører to tog i timen fra Sjælland mod
Nyborg. Fra Nyborg kører der Togbusser til Odense. Fra Odense kører der igen tog mod Jylland.

Sådan kommer du fra Jylland/Fyn mod Sjælland i dag onsdag:
Togene kører til Odense, og fra Odense kører der Togbusser til Nyborg. Fra Nyborg kører der igen tog
mod Sjælland.

Sådan kommer du fra Jylland/Fyn mod Sjælland torsdag den 19. maj:
Togene kører til Odense, og fra Odense kører der Togbusser til Nyborg. Fra Nyborg kører der igen tog
mod Sjælland. Der kører færre tog mellem Korsør og København H/Østerport.
Togbusserne kører i pendulfart mellem Nyborg og Odense.

Kilde:http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/og-ng175/
onsdag 18. maj 2016

(BL)
On 18/5 2016 – fr 20/6 2016

Forside > Trafikinformation > Dagens ændringer > Ændringer i trafik og drift

Regionaltogene mellem Odense og Fredericia er erstattet af Togbus-
ser i dag onsdag og i morgen torsdag den 19. maj

Sporarbejdet på Fyn, hvor Banedanmark fornyer sporene, trækker desværre ud.

Det betyder, at regionaltogene i dag onsdag d. 18. maj og i morgen torsdag den 19. maj er erstattet
af Togbusser mellem Odense og Fredericia.
Se køreplanen for Togbusserne d. 18. maj her.
Se køreplanen for Togbusserne d. 19. maj her.
Her kan du læse mere om det forsinkede sporarbejde.
Her kan du læse Banedanmarks seneste pressemeddelelse.

Kilde: downloadet onsdag 18. maj 2016
http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/nyborg-odense175/
(BL)

Nyborg-Odense
18. maj – 19. maj

Odense-Fredericia
18. maj – 20. maj
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To 19/5 2016
Tog 5247 fra Skjern til Struer, afgang kl. 13:45, er i øjeblikket ca. 10 min. forsinket. Forsinkelsen skyldes
fjernstyringsproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 19. maj 2016 13:57:21

Tog 5242 fra Hee til Skjern, planlagt ankomst til Skjern kl. 14:29, kører i øjeblikket med ca. 10 minutters
forsinkelse. Forsinkelsen skyldes fjernstyringsproblemer. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh.
Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, torsdag 19. maj 2016 14:01:25
(BL)

Fr 20/5 2016
Forside > Trafikinformation > Dagens ændringer > Ændringer i trafik og drift

Regionaltogene mellem Odense og Fredericia er erstattet af Togbus-
ser i dag fredag den 20. maj

Sporarbejdet på Fyn, hvor Banedanmark fornyer sporene, trækker desværre ud.
Det betyder, at regionaltogene i dag fredag den 20. maj er erstattet af Togbusser mellem Odense
og Fredericia.
Se køreplanen for Togbusserne den 20. maj her.

Kilde: fredag 20. maj 2016 downloadet 13:20
http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/nyborg-odense175/

Forside > Kundeservice og kontakt > Notifikationer

Forsinkelser på Sjælland og resten af landet: hvad skal du gøre ift. din
billet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Forsinkelser på Sjælland og resten af landet: hvad skal du gøre ift. din billet
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Der er i øjeblikket problemer med fjernstyringen ved Roskilde. Læs mere om trafikken her.

For din billet betyder det
• Du er omfattet af Rejsetidsgarantien
• Rejser du på rejsekort skal du kontakte Rejsekort Kundecenter hvis din rejsepris bliver dyrere end

forventet
Kilde:

http://www.dsb.dk/kundeservice/notifikationer/forsinkelser-pa-sjalland-og-resten-af-landet-hvad-skal-du-
gore-ift-din-billet/, fredag 20. maj 2016

Forside > Kundeservice og kontakt > Notifikationer

Sporarbejde forlænges på Fyn
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sporarbejde forlænges på Fyn
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Sporarbejdet på Fyn forlænges
17.- 20. maj:

Se mere om hvordan trafikken afvikles her.

Det betyder, at
• Orange billetter med gyldighed den 17.- 20. maj kan benyttes på alle afgange
• Der kan ikke reserveres plads til IC eller IC Lyn frem til den 20. maj kl. 14:00

Odense-Fredericia
20. maj kl. 4:00
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• Allerede købte pladsbilletter til 20. maj kl. 14:00 kan sandsynligvis ikke anvendes og refunderes uden
gebyr

• Har du købt Orange-billetter eller PrintSelv-billetter til IC og IC Lyn afgange til og med den 20. maj
via DSB Netbutik, refunderes de uden gebyr ved henvendelse til DSB Kundecenter via netbutik-
ken@dsb.dk.

• Har du købt billet eller pladsbillet i et betjent salg til IC og IC Lyn afgange til og med den 20. maj,
refunderes de uden gebyr ved henvendelse til DSB salgssteder ved personlig henvendelse.

• Har du bestilt handicap-assistance, Børneguide eller skolerejse til rejse 17.-20. maj kl. 14:00 vil du
blive kontaktet af DSB Kundecenter med mere info

• Kunder med rejsekort skal tjekke ind og ud på perronerne
•

Kunder med rejsekort der har fået forlænget deres rejse på grund af sporarbejde, og derved har fået
en dyrere rejse, kan kontakte Rejsekort Kundecenter via kontaktformularen her:
http://www.rejsekort.dk/kundeservice/kontaktformular.aspx

• Du er omfattet af de almindelige rejsetidsgaranti-regler
Kilde: http://www.dsb.dk/kundeservice/notifikationer/sporarbejde-forlanges-pa-fyn/

fredag 20. maj 2016 11:24

Betydning af ordet »notifikation«
notifikation sb., -en, -er, -erne (meddelelse; underretning)

Kilde: , http://dsn.dk/ro

Forside > Trafikinformation > Dagens ændringer > Ændringer i trafik og drift

Togbusser mellem Nyborg og Odense i dag fredag den 20. maj frem
til kl. 14 – herefter kører vi tog efter en ændret køreplan

Sporarbejdet på Fyn, hvor Banedanmark fornyer sporene mellem Nyborg og Odense, trækker desværre
ud. Det betyder, at
Togbusser vil erstatte togene mellem Nyborg og Odense i dag fredag den 20. maj frem til kl. 14.

InterCitytogene og InterCityLyntogene er derfor aflyst mellem Odense og Nyborg, og der vil køre
Togbusser, som kører i pendulfart mellem de to stationer. Vær opmærksom på, at der kan være ventetid
mellem Togbus og tog i henholdsvis Odense og Nyborg.

Vi beklager den forlængede rejsetid og de øvrige gener, som dette vil give.

Her kan du se Banedanmarks seneste pressemeddelelse.

Sådan kommer du fra Sjælland mod Fyn/Jylland fredag den 20. maj frem til kl. 14:
Der kører færre tog mellem Østerport/København H og Korsør. Der kører to tog i timen fra Sjælland mod
Nyborg. Fra Nyborg kører der Togbusser til Odense. Fra Odense kører der igen tog mod Jylland.

Sådan kommer du fra Sjælland mod Fyn/Jylland mellem kl. 14 og kl. 18:
Der kører to tog i timen fra København H. Det er i minuttal '02 mod Esbjerg og i minuttal '25 mod
Frederikshavn.
• Det første tog, der kører mellem Nyborg og Odense/Esbjerg kører fra København H kl. 13.02 og

Nyborg kl. 14.28
• Det første tog, der kører mellem Nyborg og Odense/Frederikshavn kører fra København H kl. 13.25

og Nyborg kl. 14.40

Sådan kommer du fra Sjælland mod Fyn/Jylland efter kl. 18:
• Efter kl. 17.28 kører der kun et tog fra Nyborg mod Odense i timen
• Efter kl. 18 kører der kun tog i minuttal '40
• Togbusser supplerer togene mellem Nyborg og Odense

Nyborg-Odense
20. maj kl. 9:30
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Sådan kommer du fra Jylland/Fyn mod Sjælland fredag den 20. maj frem til kl. 14:
Togene kører til Odense, og fra Odense kører der Togbusser til Nyborg. Fra Nyborg kører der igen tog
mod Sjælland. Der kører færre tog mellem Korsør og København H/Østerport.

Sådan kommer du fra Jylland/Fyn mod Sjælland mellem kl. 14 og 18:
Der kører to tog i timen fra Odense mod Nyborg/København. De kører i minuttal '51 og '59
• Det første tog, der kører fra Odense mod Nyborg er InterCitytoget fra Esbjerg kl. 13.07 og Odense

kl. 14.51
• Det næste tog, der kører fra Odense mod Nyborg er IntercityLyntoget fra Frederikshavn kl. 10.31 og

Odense kl. 14.59

Sådan kommer du fra Jylland/Fyn mod Sjælland efter kl. 18:
•

Efter kl. 17.51 kører der kun et tog fra Odense mod Nyborg i timen
• Efter kl. 18 kører toget i minuttal '59
• Togbusser supplerer togene mellem Odense og Nyborg

Børneguidetog fredag den 20. maj:
Der er bestilt særbusser til vores Børneguide. Du kan se køreplanen her.

Kilde:http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/og-ng175/

Forside > Trafikinformation > Dagens ændringer > Ændringer i trafik og drift

Togbusser erstatter togene Kalundborg-Holbæk-Roskilde efter
fjernstyringsproblemer

Der kører i øjeblikket ingen tog mellem Kalundborg, Holbæk og Roskilde. Det skyldes en fejl på
Banedanmarks system, som fjernstyrer signalerne.

Der begynder så småt at køre tog mellem København H og Roskilde. Mellem Roskilde, Holbæk og
Kalundborg skal du med Togbus.
Se en køreplan for Togbusserne her.

Kilde: downloadet fredag 20. maj 2016 13:14
http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/fr-togbusser-
kalundborg-roskilde/

Forside > Trafikinformation > Dagens ændringer > Ændringer i trafik og drift

Togene holder stille flere steder på Sjælland – fra/til København H
begynder de så småt at køre – S-tog og Metro kører normalt

Der er fejl på Banedanmarks system, som styrer signalerne. Banedanmarks teknikere arbejder på fuld
kraft på at løse problemet, og vi har nu fået bemanding, så vi kan styre signalerne manuelt fra
København H mod vest. Togene er derfor så småt begyndt at køre fra København mod Roskilde,
Ringsted, Nykøbing F og Fyn/Jylland. Mellem Kalundborg, Holbæk og Roskilde kører der nu Togbusser.
Mellem Københavns Lufthavn og Malmö C kører der regionaltog.
Mellem Helsingør, København H og Københavns Lufthavn kører der stadig ingen tog.

Kilde: fredag 20. maj 2016, downloadet 13:28
http://www.dsb.dk/trafikinformation/andringer-i-trafik-og-drift/andringer-i-trafik-og-drift/him19707-togene-
holder-i-ojeblikket-stille-flere-steder-pa-sjalland-s-tog-og-metro-korer-normalt/

Kalundborg-Holbæk-Roskilde
20. maj kl. 11:25

København H – Ny Ellebjerg-Roskilde
København H – Valby-Roskilde
20. maj kl. 11:46
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Tog 5413 mellem Aarhus H og Struer, planlagt ankomst til Struer kl. 08.11, kører i dag d. 20-05-2016
kun med et enkelt togsæt. Dette skyldes materielle forhold. Vi indsætter 1 bus fra Møntsted Turistfart som
kører fra Bjerringbro og direkte til Viborg, Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 20. maj 2016 06:18:31

Tog 5432 mellem Struer og Aarhus H, afgang kl. 10:22, kører i dag d. 20-05-2016 kun med et enkelt
togsæt. Dette skyldes materielforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 20. maj 2016 08:17:49

Tog 5339 fra Aarhus H til Herning, afgang kl. 11:01, er i øjeblikket ca. 15 min. forsinket. Forsinkelsen
skyldes materielforhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 20. maj 2016 11:22:59

Tog 5363 mellem Aarhus H og Herning, afgang kl. 15:01, kører i dag d. 20-05-2016 kun med et enkelt
togsæt. Dette skyldes materielle forhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 20. maj 2016 15:34:30
Tog 5374 mellem Herning og Aarhus H, afgang kl. 17:07, kører i dag d. 20-05-2016 kun med et enkelt
togsæt. Dette skyldes materielle forhold. Vi beklager de gener, dette kan medføre. Mvh. Arriva Tog.

Kilde: Arriva Tog, sms, fredag 20. maj 2016 15:39:36
(BL)

Sø 22/5 2016
Der er søndag d. 22-05-2016 sporarbejde mellem Esbjerg og Niebüll. Der er derfor ændringer i
køreplanen i tidsrummet mellem 21:00 og 00:15. Læs mere på mitarriva.dk

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 17. maj 2016 10.59:32
(BL)

Ma 23/5 2016 – to 26/5 2016
Der er udover den særkøreplan, der i øjeblikket køres efter mellem Aarhus og Struer, ændringer i de
sene aftenafgange fra d. 23. til og med d. 26. maj. Se mere på mitarriva.dk. Mvh Arriva

Kilde: Arriva Tog, sms, tirsdag 17. maj 2016 11:18.59
(BL)

TRÆKKRAFT
GODSVOGNE
PERSONVOGNE
TOGSÆT
S-TOG
METRO
FÆRGER
VETERANMATERIEL OSV.
SPECIALKØRETØJER
SKROTBUNKEN

FASTE ANLÆG
Ma 16/5 2016

Banedanmark har arbejdet på højtryk med at blive færdige med pinsens arbejder, der skulle udføres på
strækningen mellem Odense og Nyborg.

Der har desværre vist sig uforudsete udfordringer med at blive færdige til tiden på grund af problemer
med en stoppemaskine på strækningen mellem Ullerslev og Marslev samt udfordringer med
færdiggørelse af svejseopgaver på Ullerslev Station.

I samarbejde med jernbanevirksomhederne er det derfor besluttet, at der indtil kl. 15 tirsdag kører
togbusser mellem Odense og Nyborg.

"Vi har haft nogle kapacitets- og driftsmæssige udfordringer med betjeningen af en såkaldt
stoppemaskine, der bruges i forbindelse med, at skærverne i sporet renses samt ved udskiftning af

Forside > Presse > Pressemeddelelser > Togbusser mellem Odense og Nyborg indtil kl. 15 tirsdag

Togbusser mellem Odense og Nyborg indtil kl. 15 tirsdag
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TIB-S side 32-6, 01.02.2016, rettelsesblad 637 TIB-S side 32-7, 17.05.2016, rettelsesblad 704

sporskifter, således at det ligger præcist, som det skal. Samtidig udestår der også svejseopgaver på
Ullerslev Station, som har taget længere tid end forventet. Det betyder desværre, at vi ikke kan åbne
sporet til trafik tirsdag," siger Steen Neuchs Vedel, direktør for Anlæg i Banedanmark.

"Belært af erfaringerne fra Kristi himmelfartsferien og for at sikre så robust en afvikling af
landsdelstrafikken, er det i samarbejde med jernbanevirksomhederne blevet besluttet at indføre
togbusser mellem Odense og Nyborg indtil kl. 15 tirsdag."

"Der bliver arbejdet på fuld kraft med få afsluttet arbejderne så hurtigt som muligt, så der kan køres
den planlagte trafik fra tirsdag eftermiddag. Vi beklager naturligvis de gener, det giver for passagererne
og godsoperatørerne," siger Steen Neuchs Vedel.

Kunder, hvis rejse er berørt af det forsinkede sporarbejde mellem Nyborg og Odense, kan ifølge DSB
gratis få ændret eller refunderet deres ubrugte billetter.

Det gælder ekstraordinært også Orange-billetter.
Kunder, der oplever en rejsetidsforlængelse på mere end en halv time, kan benytte DSB's

Rejsetidsgaranti. Her har kunderne valget mellem økonomisk kompensation eller en ny billet til en
tilsvarende rejse.
Læs mere på rejsetidsgaranti-ordningen på www.dsb.dk/rejsetidsgaranti
Hold dig opdateret på Rejseplanen og www.dsb.dk

Kilde:
http://www.bane.dk/visNyhed.asp?artikelID=24417, mandag 16. maj 2016
(BL)

Den Skæve Bane
Lidt syd for Gn (Gjern) ses nummeret på led 39, der siden 1971 ikke har været i brug, da banen mellem
Lb og Sl blev nedlagt dette år. Det må have været gode materialer, der blev brugt i fordums dage.
(HWS via BL)

Ti 17/5 2016
Rettelsesblade 704-705 til TIB-S
Strækning 1:
Ændring sporgeometri indkørselshastighed spor 6 Odense st.
og ændret sporgeometri og udkørselshastighed spor 3 Odense st.
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TIB-S side 51-5, 25.09.2015, rettelsesblad 601 TIB-S side 51-6, 17.05.2016, rettelsesblad 705

Kilde: TIB-S, rettelsesblade 704-705, tirsdag 17. maj 2016

Banedanmark er i gang med at gennemgå projektet for sporarbejdet mellem Nyborg og Odense, som
skulle have været afsluttet i pinsen, og som resultat af dette må Banedanmark desværre meddele, at
passagertrafikken ikke bliver genoptaget onsdag.

"Vi har gennemgået projektet og de endnu udestående arbejder, og vi må konstatere, at der er for
stor usikkerhed i prognoserne, til at vi kan love passagertrafik mellem Nyborg og Odense i morgen
onsdag."

"Vi har nogle udestående arbejder med stoppemaskinen mellem Ullerslev og Marslev, sporskifter,
signaler, svejsninger og så mangler vi sikringsarbejder på Odense Station."

"Da vi på nuværende tidspunkt ikke kan melde en sikker prognose ud til jernbaneselskaberne og
passagererne, vælger vi at sige, at der ikke vil køre passagertrafik mellem Nyborg og Odense i morgen
onsdag. Det beklager vi selvfølgelig dybt," siger anlægsdirektør i Banedanmark Steen Neuchs Vedel.

Kilde: http://www.bane.dk/visNyhed.asp?artikelID=24419, tirsdag 17. maj 2016
(BL)

On 18/5 2016

Banedanmark har siden i går minutiøst gennemgået projektet for sporarbejdet mellem Odense og
Nyborg for at se, hvornår det igen er muligt at køre passagertog på strækningen.

Gennemgangen af projektet viser desværre, at der stadig udestår arbejder, der skal udføres, før det
er muligt at køre passagertog mellem Odense og Nyborg.

"Vi kan konstatere, at der stadig mangler enkelte arbejder på henholdsvis Ullerslev, Marslev og
Odense Stationer. Samtidig er der på nuværende tidspunkt stadig for stor usikkerhed i prognoserne til,
at vi kan love den planlagte togtrafik mellem Odense og Nyborg torsdag. Jeg vil gerne beklage dybt over
for passagerer og jernbanevirksomheder, at der stadig ikke kører tog," siger Steen Neuchs Vedel,
anlægsdirektør i Banedanmark.

Når de sidste arbejder er afsluttet, skal der foretages en såkaldt ibrugtagning af sporet, hvilket
betyder, at anlægget skal testes igennem, inden sporet kan åbnes for trafik.

Banedanmark melder en prognose ud i løbet af torsdag, om hvornår det er muligt at køre tog.

Forside > Presse > Pressemeddelelser > Ingen passagertrafik mellem Nyborg og Odense onsdag

Forside > Presse > Pressemeddelelser > Ingen passagertrafik mellem Nyborg og Odense torsdag

Ingen passagertrafik mellem Nyborg og Odense onsdag

Ingen passagertrafik mellem Nyborg og Odense torsdag
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Historisk Atlas, 4 cm kort 1986-2001

Kilde: http://www.bane.dk/visNyhed.asp?artikelID=24421, onsdag 18. maj 2016
(BL)

Ovk 71, 160 og ny vej langs Thybanen
Ovk 71 km 30,977

Ovk 71 Ln-Yd ligger kun 173 meter fra ovk 72 i km 31,150 med hovedvej Oddesundvej,
men denne usikrede ovk har det været nødvendigt at ombygge til en sikret ovk, da en vej

fra vej  ved Vejlebro ud til området ikke kunne lade sig gøre at bygge.
I længere tid – nok over en måned – har de fire vejsignaler for enkeltsporet

jernbanen ligget og blinket  på jorden. I dag ses alle fire vejsignaler at være rejste.
Der er ligeledes rejst overkørselssignaler, og alle signaler er dækkede af sort plast.

Ovk må snart tages i brug.

Ovk 160 km 52,219
Lørdag 7. maj 2016 kom en traktor med en tilkoblet grøn
gylletank på Gisselbækvej fra S og kørt over den usikrede ovk

160 i km 52,219. Fra Hæ (Hørdum) var tog RA 5514 (Ti-
Str) afgået. Cirka 125 meter før ovk 160 er der
GIV AGT i højrekurven. På sydsiden dækker en

skov for udsynet op mod Hæ; der gror dog ingen træer
lige før ovk 160.

Det var AT AR 1008, der kom i tog 5514, og lkf nåede at
bremse togets hastighed ned til 25 km/t., før den grønne gylletank
blev ramt. AR 1008 A fik fronten beskadiget, og billeder heraf kan
ses på
http://nordjyske.dk/nyheder/tog-ramte-gyllevogn-i-overska-
ering/accb8c21-aec3-4ec2-b5d7-712f452a1aba/112/1513.

Gisselbækvej er en asfalteret kommunevej. Ovk 159 i km
52,092 er en privat ovk adgangsvejen fra ejendommen S for. Ovk

159 vil blive nedlagt, og adgangsvejen med en længde på 125 m ville blive ført på en bro over
Gisselbæk til Gisselbækvej. På det offentlige møde i Ri (Sjørring) tirsdag 2. februar 2010 var skæbnen
for ovk 160 ikke afgjort.

I dag er Gisselbækvej spærret med en betonklods på hver side af ovk 160.
På nordsiden ligger det vestre krydsmærker for enkeltsporet jernbane krøllet
sammen i græsset sammen med Se efter tog. Uheldet skete for tolv dage siden.

Ovk 256, 258, 260 og 261
Vejen i ovk 256 i km 71,012 med halvbomanlæg mellem Ri (Sjørring) og Ti hedder Silstrupvej, og
omkring 50 m fra denne ovk er der kørt mange kubikmeter grus ud på østsiden af vejdæmningen til en
ny vej, der ligger på sydsiden af banen. Den nye 1 km lange grusvej passerer ovk 258 i km 71,274
(markvej, bruges ikke ret meget), forbi usikret ovk 260 i km 71,814, hvor en grusvej fra Hundborgvej
fører ind to til virksomheder med en del trafik, op over en knold og slutter (i dag) ikke helt henne ved
usikret ovk 261.

 Trp
Mellem ovk 256 og ovk 258 lå sidesporet Trp (Torp S). Det er ikke beskrevet
på https://da.wikipedia.org/wiki/Thybanen og heller ikke på
http://www.griffen.dk/thy/stationer.htm med Stationerne på Thybanen. På
hjemmesiden Sidespor på fri bane på
http://www.sidesporpaafribane.dk/home/torp-struer-thisted er Trp angivet at eksistere, men med
kommentaren »Du har ikke tilladelse til at tilføje kommentarer.« Så må Deres udsendte gøre det.

Trp S (Torp) i km 71,2 blev ibrugtaget torsdag 28. januar 1988 til betjening af De Forenede
Bryggers fællesdepot i Ti. Dets sporskifte lå lige V for ovk 258 og førte skråt ind på nordsiden
til et øldepot. Trp står i TIB (V) mandag 15. februar 1999, side 500-11, men ikke mandag 14.
januar 2002, side 500-13. For få år siden blev der bygget en bygning hen over stykket mellem
det tidligere sporskifte S31/32 og det asfalterede læsseområde, men der kan stadig ses et kort
stykke rillespor i asfalten.
(BL)

WIKIPEDIA
Den frie encyklopædi
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Fr 20/5 2016

Banedanmark er ved at have overstået så mange af de udestående arbejder på Østfyn, at der fra
klokken 14 og frem til klokken 18 vil køre to passagertog i timen i hver retning.

Senere på dagen vil det blive meldt ud, hvordan togdriften vil være i aften, i weekenden og i næste
uge.

Det er arbejder i Ullerslev og Marslev, på Odense Station samt på strækningen mellem Ullerslev og
Marslev, der har taget længere tid end planlagt.

Set i lyset af de seneste hændelser på Østfyn ser Banedanmark med allerstørste alvorlighed på
situationen. Derfor er vi også gået i gang med at replanlægge de resterende arbejder i sommerens
sporprojekt på Østfyn.

Kilde: http://www.bane.dk/visNyhed.asp?artikelID=24429, fredag 20. maj 2016, downloadet 12:58

– Nu er der ikke kun dato på trafikmeldingerne fra Banedanmark og også tidspunkt (uden ugedag)!
(BL)

Banedanmark har konstateret en fejl på et fjernstyringsanlæg ved Kalvebod i København, der styrer
signalerne på det meste af trafikken på Sjælland.

Det betyder, at stort set al togtrafik er indstillet på Sjælland, mens fejlen bliver udbedret.
"Vi har teknikere på stedet, og arbejder på højtryk for at udbedre fejlen, så der igen kan køre tog på

Sjælland. På nuværende tidspunkt har vi ingen prognose for, hvornår fejlen er rettet, men vi melder ud,
så snart det er muligt," siger Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark.

Mens fejlen bliver udbedret køres passagertog på Sjælland til nærmeste perron. S-togsnettet i
København er ikke ramt af fejlen

Kilde: http://www.bane.dk/visNyhed.asp?artikelID=24430

Den fjernstyringsfejl, der klokken 9.30 i formiddag fik togene på store dele af Sjælland til at holde stille
er nu blevet udbedret, og togene er så småt begyndt at køre igen.

"Fejlen er rettet, og vi er nu så småt begyndt at sætte togene ind igen. Der var tale om en teknisk fejl
på en router, som styrer signalerne på store dele af Sjælland. Det betød, at vi i formiddag ikke kunne
sætte signaler for togene," siger Søren Boysen, teknisk direktør i Banedanmark.

DSB oplyser, at passagererne resten af fredagen må forvente forsinkelser, færre togafgange og færre
siddepladser og henviser til www.dsb.dk for aktuel trafikinformation.

Kilde: http://www.bane.dk/visNyhed.asp?artikelID=24431, fredag 20. maj 2016, downloadet 13:06
(BL)

Lø 21/5 2016
Skinnerne i spor 2 i Vg er delvist fjernede
Ved det tidligere spor 3, der bliver til det nye spor 1, er nedgravet 23 betonbæreklodser til de lodrette
betonelementer. Der er kun monteret 20 styk. På sydsiden af øperronen er der en længere række
træplader antagelig til at støbe en lodret perronkant langs med.

Forside > Presse > Pressemeddelelser > Sådan kører togene fra klokken 14

Forside > Presse > Pressemeddelelser > Tog holder stille på det meste af Sjælland

Forside > Presse > Pressemeddelelser > Togene er begyndt at køre på Sjælland

Sådan kører togene fra klokken 14

Tog holder stille på det meste af Sjælland

Togene er begyndt at køre på Sjælland
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Kilde: ,
Munksgaards ordbøger,
1997, ISBN 87-16-11400-0,
side 937.

Fra det østlige indgangssporskifte er skinnerne
fjernede hen til elevatortårnet, og på den nærmeste
halvdel er de fire år gamle betonsveller ligeledes fjerne-
de.

Næsten ude ved I-signalet, hvor 60 km-tavlen er
dækket af en 40 km-tavle, er der lagt skærver ud til det
kommende forløb at sporet mod Rn (Rindsholm). Også til
Alhedestien er der lavet en tracé.
(BL)

UDLAND

DIVERSE
 On 18/5 2016

På tur med Grisen
BØRN: Børnehaven i Staby har
været på mange ture ud af huset
med både bus og tog, men turen
onsdag den 4. maj var noget gan-
ske særligt.

Her gik turen til Thyborøn
med ægte vestjysk historie nem-
lig VLTJ – eller Grisen som to-

get også kaldes i folkemunde.
Det er en historisk jernbane
strækning med udsigt til den rå
vestjyske natur.

En jernbanestrækning, der
har overlevet i over 100 år trods
alle odds. Det måtte børnene
selvfølgelig opleve. Det var en

lang og spændende tur, og det
var en stor oplevelse for både
børn og voksne. Nogle børn sad
klistret til vinduet, mens andre
legede og hyggede i små grup-
per. I Thyborøn gik turen videre
til Jyllandsakvariet, ...

Børnehaven i Staby tog den 4. maj på tur med Grisen fra VLTJ. Destinationen var Jyllandsakvariet.
Pressebillede

Kilde: Holstebro onsdag, onsdag 18. maj 2016, side 35
(BL)

En spændende debat, hvor der blev diskuteret
næsten som forventet. Prøv selv at se en
genudsendelse af 34 minutters varighed.

(BL)

22:30
Deadline
Billetterne er hundedyre, togene er forsinkede,
det fungerer slet ikke på Fyn, IC4 er en milliard-
skandale, materiellet er nedslidt, selv lyntoget
kører langsomt, og man kan hverken købe en
kop kaffe eller en pølse, selv om man rejser fra
Aalborg til København. Og nu vil regeringen i
realiteten nedlægge togfonden. Hvad er trods
milliard-tilskud gået galt med DSB, og bliver det
nogensinde bedre?

Analyse af udfordringerne ved togfonden leverer
politisk analytiker ved JP, Marchen Neel Gjert-
sen.

Overblik over DSB's mange hovedpiner – politisk
og økonomisk – giver trafikforsker Per Homann
Jespersen og tidligere trafikminister Jacob Buk-
sti.

SE PROGRAM

Kilde: , tv-oversigt, torsdag 19. maj 2016
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Fr 20/5 2016

Routerproblemer hos Banedanmark igen skyld i togstop
Problemerne med togstop til formiddag skyldtes en teknisk fejl på en router hos
Banedanmark. Og routerfejl er langtfra fortid, forklarer Banedanmark til Ingeniøren.
Fredag stod alle tog på store dele af Sjælland stille, fordi ...

Kilde: https://ing.dk/artikel/routerproblemer-hos-banedanmark-igen-skyld-i-togstop-184299
Ingeniøren, fredag 20. maj 2016

Togkaos på Fyn forventes ovre kl. 14
Transport. Togpassagerer kan
ifølge Banedanmark igen køre
med tog hele vejen tværs over
Fyn fra i eftermiddag kl. 14. Li-

ge siden pinsen har sporarbejder
på Fyn trukket ud og sat en stop-
per for alle tog mellem Nyborg
og Odense. Togpassagererne har

derfor været nødt til at køre med
togbusser mellem de to fynske
byer.

Kilde: POLITIKEN, fredag 20. maj 2016, side 4
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BILAG

Fortegnelse over forkortelser
I tjenestetelegrammer, i anden intern korrespondance, i instruktionsstof, i personaleregistering, ved
udfyldning af blanketter til internt brug (f. eks. regninger og fripas) kan, når det skønnes hensigtsmæssigt,
anvendes nedennævnte forkortelser:

StiIIingsforkortelser (forkortelse – stilling)
bam banemester
bfm baneformand
bing baneingeniør
bm bådsmand
bmt banemontør
boc baneområdechef
brbtj brobetjent
brfg brofoged

cing civilingeniør

doc driftsområdechef
dtbtj depotbetjent
dtfm depotformand

elf elektrofører

gdr generaldirektør

hvk håndværker

ing ingeniør

jba jernbanearbejder
jdek jernbanedetektiv
jur jurist

ksmt kørestrømsmontør
ktas kontorassistent
lacf lastbilchauffør
linsp landinspektør
lkas lokomotivassistent
lkf lokomotivfører
lki lokomotivinstruktør
lkm lokomotivmester

mat matros
mm maskinmester

oass overassistent
oing overingeniør
opt overportør

phm pakhusmester
presch pressechef
pt portør

rgfm rangerformand
rgm rangermester
rmfm remiseformand
rucf rutebilchauffør

sek sekretær
sik sikringsmester
simt sikringsmontør
sing sikringsingeniør
skf skibsfører
sning signalingeniør
stfs stationsforstander
stl stationsleder
stm stationsmester
stmd styrmand
svm svejsemester

tas trafikassistent
tbtj togbetjent
teksp trafikekspedient
tek tg teknisk tegner
tem telemester
tgf togfører
tgi toginstruktør
tgr togrevisor
tinsp trafikinspektør
tktl trafikkontrollør

vkm værkmester
vm vognmester
vopsm vognopsynsmand

Kilde: Danske Statsbaner, Ordresamlingen serie A, Organisations- og personaleforhold, Bilag XVI,
torsdag 1. april 1976, udtog.

Betegnelser for  for vejfarende ved jernbaner kan ses på
http://login.koreklar.dk/faerdselstavler.pdf

Overkørsler
Det hedder en overkørsel, jævnfør:

Sikkerhedsreglement af 1975 (SR)
§ 11 Automatisk sikrede overkørsler, side 97-15.

Kilde: http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=6338

Færdselsloven, LBK nr. 1055 af 9. november 2012
§ 5 Færdsel over jernbanespor m.v.
Kilde: http://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=143400#Kap8

Færdselstavler
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Issue/Nummer: 75/2016 Date/Datum: 01.06.2016
Vehicle Keeper Marking Register – VKM

Fahrzeughaltercode Register – VKM

VKM UNIQUE Status

Explanation: Code shown on vehicles Combination for uniqueness check / /

Erklärung: Code an den Fahrzeugen Kombination für Kontrolle der Einmaligkeit / /

VKM UNIQUE Keeper Name/Halter Name/ Country Status www.
ARAIL ARAIL Aarsleff Rail A/S DK aarsleff.com
AT AT Arriva Tog A/S DK arrivatog.dk
CFLCD CFLCD CFL Cargo Danmark ApS DK dansk-jernbane.dk
CONTC CONTC Contec Rail Aps DK contec.dk
CRSA CRSA Contec Rail Safety ApS DK
DAN DAN DSB aarhus Nærbane A/S DK
DJM DJM Danmarks Jernbanemuseum DK jernbanemuseet.dk
DSB DSB Danske Statsbaner DK dsb.dk
DSBS DSBS DSB S-tog a/s DK s-tog.dk
ENT ENT Banedanmark DK bane.dk
LB LB Lokalbanen A/S DK lokalbanen.dk
LJ LJ Lollandsbanen DK lollandsbanen.dk
MALUS MALUS Malus Aps DK malus.dk
METRO METRO Metro Service A/S DK metroservice.dk
Mjba MJBA Midtjyske jernbaner A/S DK
MjbaD MJBAD Midtjyske Jernbaner Drift A/S DK
NJJ NJJ Nordjyske Jernbaner DK njba.dk
RCDK RCDK Railcare Danmark A/S DK railcare.se
RDK RDK Railion Denmark DK railion.dk
RSC RSC DB Schenker Rail Scandinavia A/S DK railion.dk
RSEJ RSEJ Railservice DK railservice.dk
RTOG RTOG Regionstog A/S DK regionstog.dk
SBF SBF A/S Storebælt DK storebaelt.dk
SJVT SJVT Sydjyllands Veterantog DK sjvt.dk
STEAM STEAM Rent a Lok Aps DK rentalok.dk
VLB VLB Vestsjællands Lokalbaner A/S DK ohj.dk, vlb.dk
VSVT VSVT Vestjællands Veterantog DK vsvt.dk
VTV VTV Veterantog Vest DK veterantog-vest.dk

Kilde: http://www.era.europa.eu/Document-Register/Pages/list-VKM.aspx
List of VKMs, Related documents: pdf
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Revoked

Togekspeditionssteder
Togekspeditionssted Fællesbetegnelse for stationer og holdesteder.

Station Togekspeditionssted med hovedsignaler og centralsikring. En
station kan deltage i den sikkerhedsmæssige afvikling af
toggangen som togfølgestation, eller den kan være lukket eller
ubetjent.

Holdested Fællesbetegnelse for et togekspeditionssted – sidespor eller
trinbræt – på den fri bane. Deltager ikke i den sikkerhedsmæssi-
ge afvikling af toggangen. Et trinbræt kan ligge helt eller delvist
på en station.

Kilde: Sikkerhedsreglement, Afsnit 10, Definitioner

Stationsgrænsen og rangergrænsen
Grænsen mellem den fri bane og en station benævnes stationsgrænsen. Den er
kendetegnet ved det I- eller VI-signal, der dækker stationen.

Kilde: Sikkerhedsreglement § 2, stk. 1.3.
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En udførlig liste over stednavneforkor-
telser findes på Banesiden under
http://www.john-nissen.dk/banesiden/Forkortelser/fork.php

Stednavneforkortelser i Jylland
Hhs Hirtshals Sgb Skagen
Hj Hjørring Fh Frederikshavn
Lih Lindholm

Ti Thisted Ør Løgstør Ab Aalborg Abø Aalborg Øst
Thb Thyborøn Havn Gy Glyngøre As Aars
Røn Rønland Aat Aalestrup Hb Hobro Mrg Mariager
Lmv Lemvig Sk Skive Fp Fårup Rd Randers

Str Struer Vg Viborg Lg Langå Al Allingaabro
Vem Vemb Ho Holstebro Kp Karup Lb Laurbjerg Rå Ryomgård Gr Grenaa
Rj Ringkøbing Hr Herning Sl Silkeborg  Ar Aarhus

Dæ Videbæk Fu Funder Sd Skanderborg Odd Odder
Sj Skjern Bb Brande Hs Horsens

Nbl Nr. Nebel Gi Grindsted Vj Vejle Fra Fredericia Ranger-
Ox Va Varde Fa Fredericia banegård
Oks- Tl Taulov Gfa Fredericia
bøl- Es Esbjerg Bm Bramming Lk Lunderskov Kd Kolding Godsstation

Rb Ribe Oj Vojens Hab Haderslev Sno Snoghøj
Æk Skærbæk Rq Rødekro Åa Aabenraa
Tdr Tønder Te Tinglev Sdb Sønderborg

Pa Padborg
Anb Niebüll Fw Flensburg Weiche Flb Flensburg

Stednavneforkortelser
omkring Struer

Bn Bedsted Thy Ny Nykøbing Mors
Ur Hurup Thy Gy Glyngøre

Thb Yd Ydby
Thyborøn Havn Ln Lyngs
Røn Rønland Hw Hvidbjerg
Hbø Harboør Ul Uglev

No Oddesund Nord Sk Skive Hø
Lmv Lemvig Um Humlum Røb Rønbjerg Højslev
Bnt Str Han Vp Vinderup Sm
Bonnet Struer Handbjerg Stoholm
Bmk Hm Hjerm Ra
Bækmarksbro Ravnstrup
Vem Bu Bur Ho Holstebro Vg
Vemb Ts Tvis Viborg
Uf Ulfborg Uu Avlum Kp
Tm Tim Id Vildbjerg Karup
He Hee Ib Skibbild
Rj Ringkøbing Gp Gødstrup Hr Herning

Lm Lem Stu Studsgård Hrm
Sj Bs Td Kæ Kibæk Herning
Skjern Borris Troldhede Messecenter

Stednavnefor-
kortelser på Fyn
Md Middelfart

Od Odense
Ac Assens Ng Nyborg

Re Ringe
Få Faaborg Svg Svendborg
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Stednavneforkortelser på
Sjælland, Lolland-Falster

Tvl Tisvildeleje Gll Gilleleje Helsingborg
Hun Hundested Kgg Kagerup Hg Helsingør Hbg

Nks Nykøbing S Frv Frederiksværk Hi Hillerød
Fs Frederikssund Fm Farum

Kb Kalundborg Hk Holbæk Nær Nærum
Gv Gørlev Tø Tølløse Ro Roskilde Kh København H

Øn Høng Rg Ringsted Kj Køge
Kø Korsør Sg Slagelse Hrl Hårlev

Da Dalmose Rdg Rødvig
Ss Skælskør Næ Næstved Fxl Fakse Lp.

Vo Vordingborg
Nsk Nakskov Mrb Maribo Nf Nykøbing F

Rf Rødby Havn Ge Gedser
Pu Puttgarden Wü Warnemünde

Stednavneforkortelser omkring København
Hl Hellerup
Sam Svanemøllen

Hgl Helgoland
Kk Østerport

Kn Nørreport
Kh København H

Ro Hh Htå Gl Hif Val Valby Blv Belvedere
Roskilde Hedehusene  Høje Taastrup Glostrup Hvidovre Fjern Gb København G

Ig Vigerslev Klv Kalvebod
Kbh. Lufthavn Cph

Kastrup klargøringscenter Kac

Stednavneforkortelser
omkring Næstved

Tø Tølløse Ro Roskilde
Hv Hvalsø Lj Lejre Gt Gadstrup

Vy Viby Sj Hd Havdrup
Bo Borup Lw Lille Skensved

Ky Kværkeby Ølb Ølby
Rg Ringsted Kj Køge
Vst Vrangstrup Hf Herfølge
Gz Glumsø Th Tureby
Ris Rislev Hz Haslev

Ol Holme-Olstrup
Næn Næstved Nord

Næ Næstved
My Myrup Grusgrav
Lu Lundby

Vo Vordingborg
Mn Masnedø
Oh Orehoved


