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Innledning 
 
 «Hovedsikkerhetsvaktens regelbok» er ment som et hjelpemiddel for hovedsikkerhetsvakter, lokale 
sikkerhetsvakter og signalgivere: 
 
«Hovedsikkerhetsvaktens regelbok» består av et utdrag av viktige regler for HSV fra «Trafikkregler 
for Jernbanenettet» og litt fra «Førerens regelbok»  
Kapittel 9 signaler i TJN er utelatt.   

 
Dersom det er motstrid mellom teksten i TJN/ FR/Instrukser og «Hovedsikkerhetsvaktens regelbok» 
er det teksten i TJN/ FR/Instrukser som gjelder.   

    
Alle kapitlene har henvisninger. 

 
Aktuelle forkortelser: 
 
Hovedsikkerhetsvakt       HSV 
Lokal sikkerhetsvakt       LSV 
Leder elsikkerhet       LFS 
Togekspeditør        TXP 
Trafikkregler for Jernbanenettet        TJN 
Førerens regelbok       FR 
Filtrert Distribusjon av Operative kunngjøringer   FIDO 
Bane NOR        BN 
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TJN Kap.1. Innledende bestemmelser 

TJN 1.4 Generelle definisjoner 
 
g) strekning med fjernstyring: 

den driftsform der trafikkstyring skjer ved at togleder fjernstyrer sikringsanlegget, 
 

h) strekning uten fjernstyring: 

den driftsform der trafikkstyring skjer ved at togekspeditørene på to stasjoner utveksler 
togmeldinger, 
 

i) togmeldinger: 

meldinger som utveksles mellom togekspeditørene på to stasjoner for å sikre at det kun er ett tog 
på blokkstrekningen om gangen 
 

j) togvei:  

spor som er bestemt for det enkelte togs kjøring på en stasjon og/eller på linjen, 
 

k) skiftevei: 

det eller de spor eller den delen av spor som er bestemt for det enkelte skifts kjøring, 
 

l) banestrekning: 

stasjoner og linjen,  
 

m) togradio: 

et system for radiokommunikasjon med identifikasjon ved tognummer i forbindelse med 
togframføring og ved skifting, 
 

o) sikthastighet:  

den største hastighet et tog kan ha for å stoppe på halvparten av den oversiktlige foranliggende 
strekning, høyst 40 km/t, 
 

TJN 1.4.1 Generelle bestemmelser 

a) skifteradio: 

et system for radiokommunikasjon under skifting som sikrer at meldinger bare mottas av de som 
deltar i samme skiftelag, 
 

d) virkedag: 

dagene mandag til og med fredag unntatt helligdager, 
 

g) erkjennelse: 

bekreftelse av mottak av kunngjøring om kjøring og innstilling av tog og forhold som vedrører 
togframføring, skifting og arbeid i spor, samt bekreftelse av ansvar for eventuell videre fordeling til 
aktuelt personell,  
 

h) kvittering:  

bekreftelse av at mottaker har mottatt og forstått dokumentet og har avklart eventuelle uklarheter 
med leder,  
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i)  driftsoperative korttidsendringer: 

endringer som har betydning for kjøring av tog (rute for tog, innstilling av tog, midlertidig nedsatt 
kjørehastighet eller andre endringer i jernbaneinfrastrukturen) som ikke bekjentgjøres via 
infrastrukturrapporter eller S-sirkulærer, men med driftsoperative kunngjøringer 
 

j)  driftsoperative kunngjøringer: 

 kunngjøringer om operative forhold som tildeles bestemte mottakere som er angitt i 
kunngjøringen og distribueres primært elektronisk eller i enkelte tilfeller muntlig av togleder, 

 

k) FIDO (Filtrert distribusjon av operative kunngjøringer) 

 Bane NORs elektroniske distribusjonssystem for kunngjøringer. 
 

TJN 1.4.2 Personell 

a) togleder: 

 den som overvåker og leder togframføringen og annen virksomhet som har betydning for 
trafikksikkerheten, 
 

b) togekspeditør:  

 den som overvåker og sikrer togframføringen og annen virksomhet på egen stasjon og tilstøtende 
ikke fjernstyrte blokkstrekninger, 
 

c) fører:  

 den som er ansvarlig for framføringen av toget, 
 

e) skifteleder:  

 den som leder utførelsen av skiftingen for det enkelte skiftelaget, 
 
f)  signalgiver:  

 den som er opplært og godkjent til å forstå signaler, gi signaler, betjene sporveksler og iverksette 
skiftebevegelser, 
 

g) skiftekoordinator: 

 den som koordinerer skiftingen mellom flere skiftelag fra forskjellige jernbaneforetak på samme 
stasjon/område, 
 

h) skiftebetjening:  

 alle som deltar i skiftingen, herunder også personale som betjener et stillerapparat, 
 

i)  stillverksvakt:  

 den som manøvrerer sikringsanlegget på fjernstyrt stasjon etter telefoniske instruksjoner fra 
toglederen, 
 

j)  planovergangsvakt: 

 den som ved feil på et veisikringsanlegg enten betjener anlegget manuelt eller sperrer 
planovergangen og viser signal til tog som skal passere, 
 

k) driftsoperatør 

 den som manøvrerer et sikringsanlegg i henhold til instruks og etter avtale med toglederen eller 
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togekspeditøren og som gir tillatelse til skifting eller arbeid i spor på et nærmere bestemt område. 
 

TJN 1.5 Signalanlegg 

a) signalanlegg:  

 tekniske anlegg som blant annet kan inkludere sikringsanlegg, linjeblokk, fjernstyringsanlegg og 
automatisk hastighetsovervåkning,  
 

b) sikringsanlegg: 

 den delen av signalanlegget som sikrer at det bare kan vises kjørsignal til en togvei for ett tog om 
gangen. Sikringsanlegget registrerer om det er kontroll på sporvekslene, om det er kjøretøy i 
sporet og i sikringssonene for tog i motsatt kjøreretning m.m. Anlegget registrerer ikke om det er 
kjøretøy på blokkstrekningen på strekning uten fjernstyring,  
 

c) enkelt innkjørsignal:  

 forenklet sikringsanlegg som sikrer at det kun stilles innkjørsignal for ett tog om gangen. Anlegget 
registrerer ikke om det er kjøretøy i sporet, 
 

d)  linjeblokk: 

 den delen av signalanlegget som på strekning med fjernstyring sikrer at det bare kan vises 
kjørsignal til en blokkstrekning for ett tog om gangen. Linjeblokken kan være integrert i 
sikringsanlegget, 
 

e) automatisk hastighetsovervåkning (ATC): 

 den del av signalanlegget som overvåker togets hastighet og aktiverer togets bremser dersom 
hastigheten overstiges. Automatisk hastighetsovervåkning kan være fullstendig (F-ATC) eller 
delvis (D-ATC). Delvis hastighetsovervåkning har en funksjonalitet begrenset til kjøring mot 
hovedsignal ”Stopp”, hastighet over første sporveksel i innkjørtogveien, samt eventuelle 
midlertidige hastighetsnedsettelser innkodet i baliser utlagt for formålet, 
 

f)  veisikringsanlegg: 

 del av signalanlegget som viser signal "Planovergangen kan passeres" mot tog og skift når 
planovergangen er sperret for veitrafikk, 

 
TJN 1.5.1 Signalanlegg 

a) stillerapparat:  

 betjeningsapparat for sikringsanlegg, 
 

b) trafikkstyringssentral:  

 sted som har betjenings- og kommunikasjonsutstyr samt indikeringer for en eller flere fjernstyrte 
strekninger og som eventuelt driver overordnet trafikkstyring for strekning uten fjernstyring, 
 

c) fjernstyringsanlegg 

 teknisk system som muliggjør styring og overvåkning av sporveksler og signaler samt overvåking 
av togs posisjon for fjernstyrt€ stasjon(er) og/eller strekninger fra bestemt sted, 
 

d) kontrollmiddel: 

 en anordning som dekker en signalstiller eller trykknapp for å hindre at stilleren/trykknappen 
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betjenes uten at kontrollmiddelet fjernes 

. 

e) lokalomstiller: 

 betjeningsapparat for omlegging av en sporveksel eller noen få sporveksler eller sporsperre(r). 
Lokalomstilleren er plassert i nærheten av sporvekselen/sporsperren, 
 

f)  enkelt sikringsanlegg: 

 forenklet sikringsanlegg som kontrollerer sporveksler og sporsperrer, som har hovedsignaler og 
forsignaler og som sikrer at det kun stilles innkjørsignal for ett tog om gangen. Anlegget 
registrerer ikke om det er kjøretøy i sporet. 
 

TJN 1.6 Linjen 

a) linjen: 

banestrekningen mellom to stasjoner. På strekning uten fjernstyring er ubetjent stasjon en del av 
linjen, 
 

b)hovedspor: 

 spor på linjen som forbinder to stasjoner med hverandre og som er beregnet for kjøring av tog, 
 

c) sidespor: 

 alle andre spor på linjen enn hovedspor og som er beregnet på skifting, 
 

 e) blokkstrekning: 

 strekning som er avgrenset av to nabostasjoner, to naboblokkposter eller en stasjon og en 
naboblokkpost på strekning med fjernstyring. På strekning uten fjernstyring er blokkstrekningen 
avgrenset av de to nærmeste stasjonene som er betjent, 
 

f)  enkeltsporet strekning: 

 banestrekning med ett hovedspor mellom stasjonene, 
 

g) dobbeltsporet strekning: 

 banestrekning med to hovedspor mellom stasjonene,  
 

h) blokkpost: 

 sted på linjen som utgjør skillet mellom to blokkstrekninger.  
 

TJN 1.6.1 Linjen 

a) høyre hovedspor:  

 høyre spor på dobbeltsporet strekning sett i forhold til vedkommende togs kjøreretning fastlagt i 
ruten,  
 

b) venstre hovedspor:  

 venstre spor på dobbeltsporet strekning sett i forhold til vedkommende togs kjøreretning fastlagt i 
ruten. 
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TJN1.6.2 Utfyllende bestemmelser om definisjoner vedrørende kontaktledningen 

a) seksjon: 

del av kontaktledningen som kan gjøres spenningsløs og/eller jordet 
 

b) jordet seksjon: 

seksjon som er spenningsløs og jordet. 
 

c) død seksjon: 

seksjon som er spenningsløs, men ikke jordet. 
 

TJN 1.7 Stasjoner 

a) stasjon: 

område på banestrekning avgrenset av en eller flere stasjonsgrenser, der utkjørhovedsignal på 
strekning med fjernstyring eller der togmelding på strekning uten fjernstyring, viser om neste 
blokkstrekning er klar for tog. På stasjoner kan det være plattformer for av- og påstigning, 
 

b) stasjonsgrense:  

grensen mellom stasjonen og linjen markert ved innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal, 
 

c) fjernstyrt stasjon: 

stasjon på strekning med fjernstyring som styres av togleder, 
 

d) betjent stasjon: 

stasjon på strekning uten fjernstyring eller grensestasjon som styres av togekspeditør, 
 

e) ubetjent stasjon: 

stasjon på strekning uten fjernstyring som ikke styres av togekspeditør. Ubetjent stasjon regnes  
som en del av linjen, 
 

f) grensestasjon:  

betjent stasjon som grenser til en eller flere fjernstyrte strekninger,  
 

g) togspor:  

spor på en stasjon som er beregnet for inn- og utkjøring av tog, 
 

h) hovedtogspor:  

spor på en stasjon som tog kjører på når sporvekslene ligger i normalstilling. 
 

TJN 1.7.1 Stasjoner 

a) innkjørsignalsted:  

det bestemte stedet der det vises innkjørsignal for tog, dvs. stasjonsgrensen, 
 

b)stasjonsområde:  

alle spor som grener ut fra spor innenfor stasjonsgrensene, og anlegg som hører til stasjonen og 
står i forbindelse med disse sporene. Private spor som grener ut fra en stasjon er ikke en del av 
stasjonsområdet. 
 



 
Hovedsikkerhetsvaktens regelbok 

 
STY-604242 

   Rev.: 001  
 

 Styringssystem Dokumentansvarlig: Pedersen, Tormod 14.06.2017    
 

 Instruks Godkjent av:  Vestgren, Håvard Side: 11 av 49 

 

Utskriften er en kopi av dokumentet. Siste revisjon finnes i det elektroniske styringssystemet. 

TJN 1.8 Kjøretøy 

a) kjøretøy: 

jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbanelinjer, med eller uten egen trekkraft, 
 

b) trekkraftkjøretøy: 

kjøretøy med trekkraft, herunder lokomotiv, motorvognsett, skinnetraktor og arbeidsmaskiner,  
 

d) tog: 

trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra 
et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed, 
 

g) arbeidstog: 

tog som kjøres for å utføre arbeid i spor, 
 

i)  skift: 

kjøretøy som flyttes under skifting, 
 

j)  skifting: 

flytting av kjøretøy på en stasjon eller på et sidespor og eventuelt på deler av et hovedspor som 
det er nødvendig å benytte for å utføre skifting på et sidespor,  
 

TJN 1.8.1 Kjøretøy 

a) kipptog:  

godstog som kjøres fra stasjon til sidespor og tilbake til utgangsstasjon uten å passere noen 
fjernstyrt stasjon eller betjent stasjon, 
 

c) lokomotiv. 

trekkraftkjøretøy beregnet for kjøring av tog og skifting, 
 

g) skiftelokomotiv:  

lokomotiv som brukes for skifting, 
 

i)  skinnetraktor:  

lite lokomotiv beregnet for bruk ved arbeid i spor og/eller for skifting, 
 

TJN 1.9 Sporveksler 

a) sporveksel: 

innretning som gjør det mulig å kjøre fra et spor til et annet, 
 

b) avledende sporveksel: 

sporveksel som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor, 
 

c) sikret sporveksel: 

sporveksel som ikke kan legges om når signal tillater kjøring over sporvekselen, sporvekselen er 
låst eller sporvekselen er bevoktet,  
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d) sporsperre: 

innretning som hindrer kjøretøy i å komme inn på et bestemt spor, 
 

e) middel: 

det punktet kjøretøy må stå innenfor på spor som møter eller krysser et annet spor, slik at 
kjøretøy kan kjøre på det andre sporet.  
 

TJN 1.9.1 Sporveksler  

a) sentralstilt sporveksel: 

sporveksel som legges om fra stillerapparat for sikringsanlegg, 
 

b) håndstilt sporveksel: 

sporveksel som legges om for hånd, 
 

c) sentralstilt sporsperre: 

sporsperre som legges om fra stillerapparat for sikringsanlegg, 
 

d) håndstilt sporsperre: 

sporsperre som legges om for hånd, 
 

e) kontrollås for sporveksel: 

lås som er laget slik at sporvekselen må ligge i bestemt stilling for at låsen skal kunne låses og 
kontrollåsnøkkelen tas ut, 
 

f)  klave for sporveksel: 

mekanisk anordning som holder vekseltungen inntil skinnen slik at sporvekselen ikke kan legges 
om og som kan låses for å sikres mot omlegging, 
 

g) vekselsperring: 

sporvekselen er sperret mot omlegging når vekselfeltet er belagt med mindre sporvekselen er 
frigitt for lokal omlegging. 
 

TJN 1.9.2 Sikring av sporveksler  

a) tungesikret sporveksel: 

sporveksel som er satt i avhengighet til hovedsignal og/eller dvergsignal slik at sporvekselen 
ikke kan legges om når signalet tillater kjøring over sporvekselen, 
 

b) kontrollåst sporveksel:  

sporveksel låst med kontrollås som hindrer omlegging av sporvekselen og der 
kontrollåsnøkkelen er tatt ut av låsen, 
 

c) låst sporveksel: 

sporveksel med tilskrudd og låst klave som hindrer omlegging av sporvekselen og der nøkkelen 
er tatt ut av låsen og oppbevart på betryggende måte, 
 

d) bevoktet sporveksel: 

sporveksel som signalgiver har kontroll på, ved sporvekselen.  
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TJN 1.10.2 Arbeid i spor  

a  hovedsikkerhetsvakt:  

 den som ved arbeider i eller i nærheten av sporet er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i 
trafikkreglene blir fulgt og for å ivareta kommunikasjonen med toglederen og/eller 
togekspeditøren (ev. driftsoperatøren), 
 

b) lokal sikkerhetsvakt:  

 den som på vegne av hovedsikkerhetsvakten er ansvarlig for å påse at bestemmelsene i 
trafikkreglene blir fulgt på et lokalt arbeidssted underlagt en hovedsikkerhetsvakt. Lokal 
sikkerhetsvakt ivaretar kommunikasjonen med hovedsikkerhetsvakten, 
 

c) skinne-/veimaskin:  

 kjøretøy som er konstruert for å kunne kjøres på og av sporet,  
 

d) tralle:  

 arbeidsredskap med skinnehjul som lett kan løftes på og av sporet, 
 

e) skinnegående arbeidsmaskin: 

 trekkraftkjøretøy inne på et anleggsområde-jernbane,  
 

f)  beskyttelsesavstand: 

 en avstand fra spor som skal sikre stabil underbygning og at verken personell eller kjøretøy 
kommer i konflikt med togtrafikk. Beskyttelsesavstanden er på minst 2,5 m fra nærmeste skinne, 
 

g) sikkerhetsavstand fra høyspenningsanlegg:  

 avstand fastsatt i hvert enkelt tilfelle som angir personellets nærmeste tillatte arbeidsposisjon fra 
uavskjermet, uisolert spenningssatt anleggsdel,  
 

h) Anleggsområde- jernbane: 

 Bane NORs begrep for togframføringsforskriftens «anleggsområde». 
 

TJN 1.10.2.1 Arbeid i spor 

a) arbeid: 

 planlagt/ikke planlagt gjøremål i jernbaneinfrastrukturen som kan bli til hinder for togframføringen, 
herunder også visitasjon, 
 

b) arbeidsområde: 

 et geografisk avgrenset område som kan benyttes ved arbeid i og ved spor, 
 

c) markeringsgjerde: 

 et gjerde som ikke er til fysisk hinder (for eksempel alpingjerde) som markerer en grense hvor det 
ikke er tillatt å komme innenfor uten tillatelse fra Bane NOR, 
 

d) fysisk barriere: 

 en barriere som fysisk hindrer personer og/eller utstyr å komme innenfor avgrensningen som 
barrieren markerer, 
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e) i spor: 

 området innenfor 2,5 m fra nærmeste skinne, 

 

f)  ved spor: 

 området utenfor 2,5 m fra nærmeste skinne og frem til nabogrense eller annen naturlig 
avgrensing, 
 

g) sikkerhetssone:  

 en sone som kan opprettes fra grensen for et anleggsområde- jernbane, når denne grensen 
legges fra et innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal, og inn til et utkjørhovedsignal eller 
ytterste sporveksel i samme enden av stasjonen, for å unngå at kjøretøy umotivert kjører inn på 
eller ut av anleggsområdet, 
 

i)  fagansvarlig: 

 den som godkjenner at arbeidet er utført i henhold til krav blant annet i Bs tekniske regelverk. 
Fagansvarlig må minimum være godkjent fagarbeider innenfor det tekniske anlegg som skal 
godkjennes,   
 

n) arbeid på høyspenningsanlegg: 

 arbeid på anleggsdel som ikke er berøringssikker ved jordet skjerm, jordet kapsling eller normert 
isolasjon, 
 

o)  arbeid nær ved høyspenningsanlegg: 

 arbeid der arbeidsplassen har en slik beliggenhet at personer uten sikkerhetstiltak kan risikere, 
direkte eller ved verktøy eller materiell, å komme innenfor risikoavstanden, 
 

p) frakobling: 

 en sikkerhetsfunksjon som innebærer å bryte tilførselen til alle eller deler av 
høyspenningsanlegget ved at disse delene atskilles fra strømkilden(e) (FSE § 5), 
 

p) FSE: 

 forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, 
 

r)  leder for elsikkerhet: 

 utpekt person som har ansvaret for elsikkerheten på arbeidsstedet (FSE § 5), 
 

s) leder for kobling: 

 utpekt person som har fått ansvar for at nødvendige koblinger i høyspenningsanlegg blir utført på 
en sikkerhetsmessig forsvarlig måte (FSE § 5). 
 

TJN  1.11.1 Ferdsel i spor og bruk av verneklær 

• Det er forbudt å oppholde seg nærmere trafikkert spor enn 2,5 meter fra sporet unntatt på 
plattformer og passasjeroverganger. 
 

• Alle som skal krysse spor eller oppholder seg nærmere sporet enn 2,5 meter skal ha tillatelse til 
dette og skal bære godkjent vernevest eller verneklær unntatt på plattformer og 
passasjeroverganger. 
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• Personell i Bane NOR, hos jernbaneforetak og hos entreprenør som er godkjent til å utøve en av 
følgende funksjoner i sikkerhetstjeneste: togleder, togekspeditør, driftsoperatør, fører, 
ombordansvarlig, skifteleder, signalgiver, hovedsikkerhetsvakt, lokal sikkerhetsvakt, leder for el-
sikkerhet og leder for kobling har i henhold til sin opplæring og godkjenning tillatelse til ferdsel i 
eller ved spor og til å krysse sporet. 
 

• Alt annet personell som har behov for å krysse sporet uten ledsager må gis egen opplæring med 
dokumentert godkjenning og det må etableres egne rutiner for eventuelle krysningspunkt. 

 

TJN Kap. 2. Dokumentasjon, ruter og kommunikasjon 

TJN 2.5 Strekningsbok  

Jernbaneforetaket skal på grunnlag av beskrivelsen av jernbaneinfrastrukturen sammenstille en 
strekningsbok. Jernbaneforetaket skal sørge for at personellet til enhver tid har oppdatert 
dokumentasjon om strekningen som er relevant for den enkelte.  
 
Strekningsboken skal minst omfatte:  
 
a) Generelle forhold, herunder driftsform, signalanlegg, kjøremønster på dobbeltsporet strekning, 

nummerering av spor, spesielle opplysninger for jernbaneinfrastrukturen, spesielle forhold 
vedrørende strømtilførsel og hvilket togradiosystem som skal benyttes,  
 

b) Angivelse av stigning og fall på strekningen og  
 

c) Detaljert strekningsoversikt, herunder angivelse av stasjoner, blokkposter og holdeplasser, 
tunneler angitt med kilometer, lengde og beskrivelse av utstyr, nødutganger for evakuering m.m., 
spesielle hastighetsgrenser, bremsetabeller, toglederområder og beskrivelse av radiosystemer.  

 

TJN 2.6.2 Utarbeidelse av kunngjøringer  

Bane NOR utarbeider kunngjøringer om kjøring og innstilling av tog og forhold som vedrører 
togframføring, skifting og arbeid i spor etter fastsatte maler: 
 
j) Kunngjøring av ruteplanen og endringer av planforutsetninger 
k) S-sirkulære 

 
TJN 2.6.3 Fordeling, erkjennelse og kvittering 

1. Bane NOR fordeler kunngjøringer på følgende måter:  
a) i FIDO som automatisk genererer fordeling basert på innholdet i kunngjøringen 
b) via fastsatte fordelingssteder hos jernbaneforetak og Bane NOR 
c) ved fordeling direkte til den operative funksjon som mottar kunngjøringen over togradio. 

 
2. Kvittering av kunngjøringer skal foregå på følgende måter:  

a) Driftsoperative kunngjøringer som mottas i FIDO kvitteres for i angitt felt i visningsbildene. 
b) Den som har fordelingsansvar på fordelingsstedet bekrefter mottak av kunngjøringer til 

utsteder eller annen oppgitt kontaktinformasjon, ved å oppgi jernbaneforetak/tjenestested, 
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navn/signatur og kunngjøringens identifikasjonsnummer 
c) Hvis driftsoperative kunngjøringer ikke er kvittert for skal toglederen be om kvittering i FIDO, 

eller ved behov vurdere om det er praktisk mulig å fordele kunngjøringen(e) ved en stasjon 
som er betjent eller via togradio. Ved utgangsstasjon som er betjent skal togekspeditøren 
kontrollere at det er kvittert for driftsoperative kunngjøringer. 
 

TJN 2.6.3.1 Fordeling, erkjennelse og kvittering 

1. Når det framgår av en kunngjøring at togekspeditør skal viderefordele denne til andre funksjoner, 
skal togekspeditør bekrefte mottak av denne kunngjøringen. 

2. Kunngjøring om arbeid i eller ved spor skal fordeles til hovedsikkerhetsvakten, leder for 
elsikkerhet og til betjente stasjoner som blir berørt av arbeidet. 

3. Ved frakobling av kontaktledningsanlegg skal foreslått leder for elsikkerhet oppgis og 
kunngjøringen skal referere til elsikkerhetsplanen for frakoblingen. 

4. Togleder eller togekspeditør skal ikke stille signal eller gi kjøretillatelse til tog fra utgangsstasjon 
dersom det varsles i FIDO at føreren ikke har kvittert for tildelte driftsoperative kunngjøringer.  

5. For driftsoperative kunngjøringer som tildeles toget etter at toget har kjørt fra utgangsstasjonen, 
skal togleder eller togekspeditør ikke stille signal fra siste stasjon før den strekningen som 
kunngjøringen gjelder for, dersom det varsles i FIDO at føreren ikke har kvittert for tildelte 
driftsoperative kunngjøringer. 
 

TJN 2.6.4 Tidsfrister for utsendelse  

1. S-sirkulære skal sendes ut slik at det mottas hos fordelingsstedene senest 96 timer (fordelt på 
virkedager) før det trer i kraft. 

2. Driftsoperative kunngjøringer distribueres i FIDO fortløpende. 
 

TJN 2.6.8 Driftsoperative kunngjøringer 

Følgende underretninger kan sendes ut som driftsoperative kunngjøringer, med maksimum varighet 
på 16 uker: 
 
a) innstilling av tog 
b) disponering av strekning for arbeid i spor 
c) disponering av strekning for kjøring av arbeidstog 
d) opprettelse av anleggsområde-jernbane 
e) frakobling av kontaktledningsanlegg 
f) andre endringer som direkte vedrører togframføringen, skifting og arbeid i spor som gjelder en 

bestemt dato eller flere bestemte datoer 
g) midlertidig nedsatt kjørehastighet 
h) funksjonstest av nødanrop i togradiosystemet 
i) opphevelse/forlengelse av S-sirkulære 

 
TJN 2.6.9 Infrastrukturrapport 

En infrastrukturrapport er tilgjengelig for et toglederområde eller definerte strekninger og kan 
inneholde informasjon om: 
a) midlertidig nedsatt kjørehastighet 
b) midlertidig endring/begrensning i infrastruktur 
c) varsel om oppmerksomhet på strekning 
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TJN 2.6.10 S-sirkulære  

1. Det skal fremgå av S-sirkulæret hvem som har utarbeidet det og eventuelt hvilken banestrekning 
det gjelder for.  
 

2. S-sirkulære brukes for å bekjentgjøre følgende 
a) endringer i trafikkregler for jernbanenettet, samt tillegg til eller endringer i bestemmelser som 

har betydning for trafikksikkerheten 
b) andre trafikksikkerhetsmessige forhold som vedrører tekniske anlegg i forbindelse med kjøring 

av tog 
c) endringer i jernbaneinfrastrukturen 

 
3. S-sirkulærene gjelder utgivelsesåret og påfølgende år, dersom de ikke oppheves tidligere.  

De nummereres fortløpende i kalenderåret. Eventuell opphevelse av et S-sirkulære skjer ved 
utsendelse av S-sirkulære eller kunngjøring. 
 

TJN 2.6.10.1 Intern bestemmelse om TS-sirkulære 

TS-sirkulære brukes til å informere internt i Bane NOR om sikkerhetsmessige forhold, om endringer 
av interne bestemmelser i Trafikkregler for Jernbanenettet og dokumentasjon i styringssystemet. 
 
TJN 2.6.11.1 Intern bestemmelse om reserveløsning i FIDO 

2. Disponering av strekning for arbeid/anleggsområde-jernbane: Hvis toglederen eller 
togekspeditøren ikke har tilgang til FIDO, men hovedsikkerhetsvakten har tilgang, skal ikke 
toglederen eller togekspeditøren gi tillatelse til disponering/anleggsområde-jernbane før toglederen 
eller togekspeditøren har forvisset seg om at hovedsikkerhetsvakten har logget seg inn og kvittert i 
FIDO. Toglederen eller togekspeditøren skal benytte reserveløsning og kvittere på eget skjema. 

 

TJN III. Kommunikasjon  

TJN 2.7 Mottak av ordrer, tillatelser, underretninger og signaler 

1. Muntlige ordrer, tillatelser og underretninger i forbindelse med togframføringen samt ved skifting 
og arbeid i spor anses ikke som mottatt før hele, eller det vesentlige innholdet, er gjentatt av den 
som skal motta ordren, tillatelsen eller underretningen. Tilsvarende gjelder for signaler som 
formidles muntlig.  
 

TJN 2.9.1 Muntlig kommunikasjon 

Følgende begrep benyttes 
 
a) tilbakelesning: 

 gjentakelse av hele eller det vesentlige innholdet av en ordre eller tillatelse 
 

b  kontroll: 

 verifisering av om tilbakelesningen er i henhold til opprinnelig ordre eller tillatelse 
 

c) informasjonsmelding: 

kommunikasjon i forbindelse med regularitet, kundebehandling eller lignende som ikke er 
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sikkerhetskritisk 
 

d) presentasjon: 

 Identifisering med funksjon og ID 
 

e) funksjon: 

 den rollen man har 
 

f) ID: 

 det unike kjennetegnet til en funksjon 
 

g) nødanrop:   

 all kommunikasjon vedrørende umiddelbar fare for liv og helse, miljø og materiell 
 

TJN 2.9.2 Prinsipper for muntlig kommunikasjon 

1. Ordlyder og enkeltstående ord i disse bestemmelsene kan settes sammen i ulike kombinasjoner. 
 

2. Presentasjon: 
a) Den som mottar et anrop skal umiddelbart presentere seg selv med funksjon og ID. 
b) Den som iverksetter et anrop skal lese tilbake motpartens funksjon og ID, og deretter 

presentere seg med sin egen. 
c) Disse prinsippene gjelder også dersom kommunikasjonen gjenopptas etter et avbrudd. 

 
3. Tilbakelesning: 

a) Alle muntlige ordrer, kunngjøringer, tillatelser, signaler og skifteveier skal leses tilbake. Der det 
finnes særskilte ordlyder er det ikke nødvendig å gjenta utover dette. 

b) Alt som skal leses tilbake skal følges av en kontroll fra avsender. Avsender skal da bekrefte 
samsvar eller sende på nytt. 

d) Dersom tilbakelesningen ikke blir utført tilfredsstillende, skal avsender be mottaker om å gjenta 
tilbakelesningen inntil dette blir gjennomført tilfredsstillende. 
 

4. Det skal være et tydelig skille i en samtale mellom informasjonsmeldinger på den ene siden, og 
ordrer, kunngjøringer, tillatelser, signaler, skifteveier og annen kommunikasjon som er viktig å 
oppfatte riktig på den andre.  
 

5. Når det oppstår situasjoner som ikke er dekket i disse bestemmelsene, skal operativt personell 
bruke egne ord og uttrykk som tydelig og kortfattet beskriver situasjonen. Kommunikasjonen skal 
være så lik bestemmelsene som mulig.  
 

6. For å gjøre det lettere å forstå og formulere informasjonsmeldinger, ordrer, kunngjøringer eller 
tillatelser, skal hvert ord som kan misforstås uttales langsomt og tydelig, og ved behov staves. 
 

7. Unngå å stå i støysoner under kommunikasjon med togradio 
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TJN 2.9.3 Utfyllende bestemmelser om terminologi 

1. Alle informasjonsmeldinger skal som et minimum erkjennes med uttrykket “mottatt”. Uttrykket kan 
også brukes for å innlede tilbakelesning  

2. Uttrykket «gjenta» brukes for å be motparten repetere. Det kan suppleres med “snakk sakte” eller 
“snakk tydelig”  

3. Kontroll skal utføres på følgende måte:  
a) Uttrykket «korrekt» skal brukes som en bekreftelse på at tilbakelesningen er riktig  
b) Uttrykket «feil» skal brukes der tilbakelesningen ikke er riktig  

4. Ordlyden «jeg gjentar» skal brukes for å markere at man skal repetere hele eller deler av en 
informasjonsmelding, ordre, ruteordre eller tillatelse.  

5. Når avsenderen selv oppdager en feil underveis i en sending, skal den avbrytes med uttrykket 
«rettelse», etterfulgt av en rettelse av feilen.  

6. For å be motparten se bort fra en ordre, kunngjøring eller tillatelse skal ordene «opphev» eller 
«annuller» brukes.  

7. Utrykket «vent» eller «avvent» skal brukes for å be motparten vente på informasjon, tillatelse eller 
instruks.  

8. Ordlyden «hold linjen» skal brukes for å be motparten om ikke å bryte ned anropet.  
9. For å avtale ny kontakt skal en av følgende ordlyder benyttes:  

a) «Jeg ringer tilbake»  
b) «Du ringer tilbake», etterfulgt av instruksjon om når motparten skal ta kontakt  

10. I alle gruppeanrop og nødanrop på togradio skal ordet «over» brukes for å indikere at man gir 
ordet videre.  

 

TJN 2.9.4 Posisjonsangivelse  

1. Posisjon skal angis i forhold til referansepunkt i jernbaneinfrastrukturen. Posisjon kan beskrives 
ytterligere ved hjelp av andre referansepunkt i omgivelsene. 

2. Ved skifting, skal sidespor identifiseres med sidesporets navn. 
 

TJN 2.9.5 Bekreftelse  

1. For å be motparten bekrefte at en handling er utført eller en melding er oppfattet, skal uttrykket 
«bekreft…» benyttes.  

2. Bekreftelse av posisjon skal innledes med egen funksjon og ID. 
3. Ved bekreftelse av posisjon, skal posisjon angis i forhold til referansepunkt i 

jernbaneinfrastrukturen, for- eller hovedsignal, stasjon/holdeplass og spornummer, 
kilometerangivelse, eller strekning mellom stasjoner hvor toget eller funksjonen befinner seg. 
 

TJN 2.9.6 Varsling og tilbakemelding 

1. Den som utfører trafikkstyring kan anmode annet operativt personale om tilbakemelding på 
sikkerhetskritiske forhold. Den som mottar slik anmodning skal uten unødig opphold følge opp 
med forespurt informasjon. 

2. Når det ønskes tilbakemelding på forhold, skal følgende ordlyd benyttes: «ber om tilbakemelding 
på/om …». 

3. Tilbakemelding skal innledes med ordet «tilbakemelding» 
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TJN 2.9.7 Hvordan funksjoner skal angis ved presentasjon  

1. Følgende funksjoner skal benyttes ved presentasjon 
• togleder 
• togekspeditør 
• driftsoperatør/stillverk 
• fører 
• skifteleder 
• skiftekoordinator  
• signalgiver 
• planovergangsvakt 
• stillverksvakt 
• leder for kobling / elkraft 
• leder for elsikkerhet 
• hovedsikkerhetsvakt 
• lokal sikkerhetsvakt 
 

Øvrig personale kan presentere seg ved den funksjonen de utøver for sin oppdragsgiver.  
 
2. Når kommunikasjonen utføres av operativt personell under opplæring, skal dette fremgå av 

vedkommendes presentasjon av seg selv.   
 

TJN 2.9.8 Liste over funksjon og ID 

Togleder   navn på trafikkstyringssentral eller banestrekning 
Togekspeditør/driftsoperatør navn på stasjon eller skifteområde 
Fører    «Tog» + tognummer, eller «skift» + skiftnummer 
Skifteleder   skiftnummer 
Skiftekoordinator  stasjon, sidespor eller skifteområde 
Signalgiver   skiftnummer 
Planovergangsvakt  navn på planovergang 
Stillverksvakt   navn på stillverk 
Leder for kobling  navn på elkraftsentral 
Hovedsikkerhetsvakt  navn på (ønsket) disponert strekning (stasjon/spor) 
Lokal sikkerhetsvakt  navn 
Leder for elsikkerhet  navn 
 
TJN 2.9.10 Angivelse av tall 

1. Tall skal leses siffer for siffer. Desimaler angis med ordet “komma”. 
2. Følgende er ikke omfattet av kravet om å leses siffer for siffer 

a) klokkeslett (klokken femten trettito, klokken ti på tre) 
b) tid (et kvarter, to timer) 
c) dato (dag, måned, år) 
d) avstander og hastigheter 
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TJN 2.9.11 Angivelse av bokstavkombinasjoner og staving av ord 

Det internasjonale fonetiske alfabetet skal brukes til alle former for bokstavering. 
 

A Alfa I India Q Quebec Y Yankee 

B Bravo J Juliett R Romeo Z Zulu 

C Charlie K Kilo S Sierra Æ Ægir 

D Delta L Lima T Tango Ø Ørnulf 

E Echo M Mike U Uniform Å Ågot 

F Foxtrot N November V Victor   

G Golf O Oscar W Whiskey   

H Hotel P Papa X X-ray   

 

TJN 2.10 Arbeidsspråk 

Infrastrukturforvalters arbeidsspråk skal være norsk. 
 
TJN 2.10.1 Bruk av togradio og telefonsystemer 

1. Togradio som brukes til kommunikasjon mellom toglederen og føreren eller 
hovedsikkerhetsvakten skal fortrinnsvis ikke brukes til annet formål enn dette. 
 

TJN 2.10.6 Nødanrop  

1. Generelle bestemmelser 
a) nødkommunikasjon skal være kortfattet og tydelig for å sikre rask igangsetting av 

beredskapsplaner, redningsarbeid og assistanse eller for å avverge en nødsituasjon 
b) alt personell skal utføre nødanrop når de vurderer at en nødssituasjon har oppstått 
c) ved nødanrop kan presentasjon etter punkt 2.9.2 utelates 

 
2. Iverksetting av et nødanrop 

a) Nødanropet skal inneholde så mange som mulig av følgende opplysninger 
• hvem man er (normalt funksjon og ID) 
• sted og posisjon 
• type nødsituasjon 
• hvilken assistanse eller aksjoner som kreves 
• eventuelle utfyllende opplysninger 
   
Toglederen skal deretter overta styringen av nødanropet. 
 

b) toglederen kan kvittere for mottatt nødanrop med ordlyden «nødanrop mottatt» 
c) dersom andre enn den som har iverksatt nødanropet har relevant informasjon, skal dette 

meddeles uten unødig opphold. For øvrig skal ingen kommunisere i nødanropet med mindre  
toglederen ber om dette 
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d) den som ved en feiltakelse har utløst et nødanrop skal umiddelbart informere toglederen om dette 
e) nødanrop der nødanropsfunksjonen på togradio ikke kan brukes, eller dette ikke er 

hensiktsmessig, skal innledes med ordet «nødanrop» uttalt to ganger 
 

3. Forslag til ordlyder som kan brukes for å styre et nødanrop 
a) for å be alle tog om å stoppe, «alle tog, stopp»  
b) når ett bestemt tog skal stoppes, «tog [tognummer] (nød-)stopp»  
c) føreren skal gi toglederen beskjed når toget har stoppet: «tog … har stoppet» 
d) for å be om umiddelbar bryting av strømforsyningen til kontaktledningsanlegget: «bryt 

strømforsyningen på [stasjon/strekning] nå. Handlingen bekreftes med: 
«nødfrakobling/frakobling er foretatt på [stasjon/strekning]. Ikke bekreftet spenningsløst.» 

e) ved nødanrop hvor togleder ikke mottar tale («stumt nødanrop») eller det funksjonelle 
nummeret ikke vises i toglederterminalen, gjelder følgende retningslinjer: 

• toglederen sier: «Dette er togleder. Nødanrop er mottatt uten talebeskjed. Den som 
utløste nødanropet må svare umiddelbart». 

• mottas ingen svar, skal togleder sende følgende beskjed «De som hører denne 
beskjeden skal ikke foreta seg noe med togradioen, oppretthold sikthastighet». 

4. Avslutting av nødanrop 
 
Toglederen skal ved avslutning av nødanrop opplyse om hvordan personell skal forholde seg, 
ved å si eksempelvis «avvent nærmere beskjed», «restriksjoner som følge av nødanropet 
oppheves», eller «følgende kan gjenoppta sin aktivitet» etterfulgt av angivelse av dem som kan 
gjenoppta aktiviteten.  
Toglederen avslutter nødanropet med følgende ordlyd «Nødanrop avsluttes».  
 

TJN 2.10.7 Funksjonstesting av nødanrop  

Det skal jevnlig foretas funksjonstesting av nødanrop, og dette skal kunngjøres på forhånd.  
Testen styres av toglederen og skal gjennomføres på følgende måte: 
 
a) Toglederen presenterer seg med funksjon og ID. 
b) Funksjonstest av nødanrop skal iverksettes med følgende ordlyd uttalt to ganger: «Dette er en 

test av nødanrop». 
c) Toglederen skal forespørre hver enkelt funksjon som befinner seg i det berørte området om de 

har hørt funksjonstesten av nødanropet. 
d) Forespørsel om bekreftelse av mottatt funksjonstest av nødanrop skal innledes med ordlyden 

«Følgende bes bekrefte mottatt test av nødanrop», etterfulgt av funksjon og ID på innloggede 
togradioenheter. 

e) Den som har hørt anropet skal på forespørsel bekrefte dette til toglederen. Bekreftelsen skal 
inneholde:  

• Egen funksjon og ID 

• Ordlyden «test mottatt» 
f)  For å undersøke om andre har hørt nødanropet, skal følgende ordlyd benyttes: «Er det andre 

som har hørt testen av nødanropet?». 
g) Funksjonstest av nødanrop skal avsluttes med ordlyden «Restriksjoner som følger av 

nødanroptesten oppheves» etterfulgt av «Test av nødanrop avsluttes». 
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TJN Kap. 3. Skifting 

Signalgiver kan utføre følgende: 

• legge om og sikre sporveksler/sporsperrer, 

• sikre en skiftevei, 

• igangsette skiftebevegelser, der eventuelle vogner alltid er tilkoplet trekkraftkjøretøy, 

• holde utkikk ved framføring av skift/tog. 

 

I. Generelt 
 

TJN 3.1 Skifting 

1. Skifting utføres for å sette sammen kjøretøy, for å flytte kjøretøy inne på et spor, for å flytte 
kjøretøy fra et spor til et annet spor eller for å sette fra seg kjøretøy. 

2. Skifting kan utføres på stasjoner, på sidespor og på deler av hovedsporet som det er nødvendig 
å benytte for å utføre skifting på sidespor. Dersom det i forbindelse med skifting er nødvendig å 
kjøre skiftet utenfor stasjonsgrensen, skal dette kjøres som tog i henhold til øvrige bestemmelser 
for kjøring av tog i forskriften her.  
  

TJN 3.4 Ledelse av skifting 

1. Skifting skal ledes av en skifteleder. Skiftelederen skal påse at sikkerheten ivaretas under 
skiftingen. 

2. Føreren er skifteleder med mindre annet er bestemt av jernbaneforetaket. Infrastrukturforvalter 
kan bestemme at skiftelederen skal være personell hos infrastrukturforvalteren.   
      

TJN 3.5 Kommunikasjonssystem 

1. Ved kommunikasjon mellom togleder og skifteleder skal det brukes togradio. Ved kommunikasjon 
mellom togekspeditør og skifteleder ved innhenting av tillatelse til skifting eller ved avslutning av 
skifting skal det brukes togradio dersom det ikke kommuniseres direkte.  

2. Dersom det brukes et eget kommunikasjonssystem (skifteradio) mellom de som deltar i 
skiftingen, skal dette ha funksjoner som gjør at kommunikasjonen kun kan foregå mellom de som 
deltar i skiftingen.   
         

TJN 3.6 Skiftebevegelser 

1. Skifting kan utføres på følgende måter; 
a) vogner som er tilkoplet trekkraftkjøretøy skyves eller trekkes. 
b) vogner som ikke er tilkoplet trekkraftkjøretøy ruller ved hjelp av egen tyngde ved at de slippes 

(slipping), skyves i gang av trekkraftkjøretøy (renn), fires ved at håndbremser betjenes (firing) 
eller trekkes ved bruk av skiftetau. 

2. Slipping og renn skal ikke foretas på spor som ligger i fall over 10 ‰, eller der vognen kan 
komme ut i slikt fall. Firing skal ikke foretas på spor som ligger i fall over 18 ‰. Ved firing må 
vognene være sammenkoplet og ikke ha mer enn totalt 10 aksler. 
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TJN 3.7 Skifting på stasjon 

Ved skifting på stasjon skal det sikres at skiftet ikke kan komme inn i togveien for et tog.  
 
TJN 3.7.1 Skifting på stasjon 

1. Det skal ikke skiftes nærmere innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal enn 20 meter, eller til 
eventuell(e) orienteringsstolpe(r) for begrenset skiftelengde. 

2. Når det skiftes på det sporet hvor tog ventes, skal: 
a) vedkommende hovedsignal eller enkelt innkjørsignal vise signal «stopp», 
b) enkelt innkjørsignal ikke være frigitt for stilling av signal fra utvendig stillerapparat.  

 
TJN 3.8 Skifting inne på sidespor 

Ved skifting inne på et sidespor, skal det sikres at skiftet ikke kan komme inn på den 

blokkstrekningen sidesporet grener ut fra. 
 

III. Utførelse av skifting 
 

TJN 3.13 Signalgiving og kontroll av skifteveien 

1. Skift skal ikke settes i bevegelse før signalgiveren har gitt signal 10A eller 10B «Kjør fram» eller 
signal 11A eller 11B «Bakk». Signalgiveren eller føreren skal ha skifteveien under oppsikt. 
Dersom det ikke brukes skifteradio, skal signalgiveren være synlig for føreren. Brukes det 
skifteradio skal det tydelig fremgå hvem signalene gis til. 

2. Signalgiveren skal kontrollere at sporvekslene ligger riktig før skiftet kjører over disse. Dersom 
føreren er foran i skiftet skal føreren kontrollere dette. 

3. Dersom det ikke er signalgiver til å gi signal som nevnt i første ledd, kan den som betjener 
sikringsanlegget og føreren på forhånd avtale at føreren kan flytte skiftet når høyt skiftesignal 
viser signal 42 «Skifting tillatt» eller når dvergsignal viser signal 45 «Kjøring tillatt» eller signal 44 
«Varsom kjøring tillatt». Føreren skal i slike tilfeller ha skifteveien under oppsikt. 

4. Skift som får signal 43 «Kjøring forbudt» eller intet signal i dvergsignal eller signal 41 «Skifting 
forbudt» eller intet signal i høyt skiftesignal kan fortsette etter å ha innhentet tillatelse.  
 

TJN 3.13.2 Skifting på område med høyt skiftesignal  

1. Der høyt skiftesignal er satt opp, skal skifting i området signalet gjelder for ikke foregå uten at 
signal «skifting tillatt» vises. Dersom skiftebevegelsen dekkes av flere høye skiftesignaler, skal 
alle samtidig vise signal «skifting tillatt». Når en skiftebevegelse er påbegynt ved signal «skifting 
tillatt», skal signalene ikke tas tilbake før den påbegynte skiftebevegelsen er fullført og etter 
konferanse mellom skiftelederen, skiftekoordinatoren og togekspeditøren/toglederen. 

2. Skiftesignal som gjelder for skifting på et sporområde med sentralstilte sporveksler og/eller 
sporsperrer, betjent av togekspeditøren/driftsoperatøren, må ikke vise signal «skifting tillatt» 
mens vedkommende sporveksel eller sporsperre omlegges fra stillerapparatet. Signalet må ikke 
vises før sporvekselen eller sporsperren er kommet i kontroll i riktig stilling.  
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TJN 3.13.3 Forsiktighetsregler for skiftebetjeningen 

1. Master, pilarer, brukar mv. som unntaksvis må settes opp nærmere sporet enn bestemt i Bane 
NORs tekniske regelverk, og som anses å være farlig for personellet, skal merkes med gule og 
sorte felt, eller ha mastevarsler i form av fjærende stropper. Det samme gjelder andre faste 
gjenstander som midlertidig settes opp på samme måte. Bane NOR underretter 
jernbaneforetakene om hvor det er oppsatt mastevarsler.  

2. Utstyr som brukes under skifting skal oppbevares på bestemt sted slik at det ikke ligger i/ved spor 
og representerer en fare for skiftebetjeningen. For enkelte stasjoner og områder kan det være 
utarbeidet spesielle forsiktighetsregler for skifting.  
 

TJN 3.14 Hastighet 

1. Hastigheten under skifting skal tilpasses signalgivingen og forholdene forøvrig, og skal ikke 
overskride 40 km/t. 

2. Hastigheten under skifting skal ikke overskride 5 km/t når kjøretøy går i butt. 
3. Hastigheten under skifting skal ikke overskride 30 km/t når skiftelokomotivet radiostyres. 

 
TJN 3.14.1 Hastighet 

Ved kjøring inn i, ut av og i lokomotivstaller er største hastighet 10 km/t. 
 
TJN 3.18 Skifting over planoverganger 

Ved skifting over planoverganger med veisikringsanlegg skal anlegget brukes. Ved feil på 
veisikringsanlegget skal planovergangen sikres på annen måte. På øvrige planoverganger skal 
planovergangen sikres i den grad det er nødvendig for å sikre de veifarende. 
 
TJN 3.20 Feil på jernbaneinfrastruktur eller kjøretøy 

Personell som deltar i skiftingen, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det 

oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten.  
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FØRERENS REGELBOK  Kap. 3. SKIFTING 

B 3.1  Skifteradiosystem 

Godkjent skifteradiosystemer i BN er UHF, GSM-R/togradio og mobiltelefon. 
 

B 3.1.2 Bruk av radio/musikkunderholdning 

Under skiftebevegelser er det ikke tillatt å bruke radio/musikkunderholdning. 
  
B 3.13.4 Forsiktighetsregler for skiftebetjeningen.  

Øvrige forsiktighetsregler: 
 
a)  Hopp ikke på/av kjøretøy når farten er stor, når føret er glatt eller når det er dårlig sikt. 
b) Hopp ikke på/av kjøretøy som er i bevegelse uten å se deg godt for, vær oppmerksom på 

sporveksellodd o.l. som du kan støte mot. 
c) Stå ikke i døråpningen på vogn med skyvedør og ta aldri tak på en slik måte at du kan bli klemt 

om døren skulle slå igjen. Dette kan også skje om vognen står stille, hvis den får støt fra annet 
kjøretøy i bevegelse. 

d) Det er ikke tillatt å oppholde seg på eller støtte seg mot deler av vogn som har gul/svart 
varselfarge. Disse vognene er utstyrt med vogngulv eller -kasse som er fjærende i vognens 
lengderetning. Ved rykk og støt kan vogngulv eller -kasse forskyves over de merkede områdene.  

e) Det er forbudt å sitte, henge eller stå på bufferen eller koblingsanordninger når kjøretøyet er i 
bevegelse.  

f) Stå ikke på sidestigtrinn ved kjøring gjennom pakkhusporter eller lignende. Vær særlig forsiktig 
når det er høye snøkanter langs sporet.  

 

TJN Kap. 5. Trafikkstyring – togledelse og togekspedisjon 

TJN 5.1 Trafikkstyring 

1. Det skal være en togleder som har det øverste operative ansvaret for å overvåke og lede 
togframføringen. 

2. På strekning med fjernstyring utføres trafikkstyringen av toglederen. På strekning uten 
fjernstyring utføres trafikkstyringen av toglederen og togekspeditørene. På grensestasjon utføres 
trafikkstyringen av toglederen og togekspeditøren. 
 

TJN 5.3 Toglederens adgang til å fravike bestemmelser i forskriften 

1. Toglederen kan i enkeltsituasjoner fravike bestemmelser i denne forskriften i den grad det er 
absolutt nødvendig og det ikke innebærer en økt risiko. 
 

TJN 5.3.1 Utfyllende bestemmelser om toglederens adgang til å fravike utfyllende 
bestemmelser 

1. Toglederens rett til å fravike bestemmelser gjelder også utfyllende bestemmelser i Trafikkregler 
for jernbanenettet.  

2. Med absolutt nødvendig menes:  
a) At det er fare for liv og helse, eller;  
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b) At det er nødvendig for å løse opp eller unngå en fastlåst trafikksituasjon.  
3. Toglederen skal tydelig angi hvilke regler det fravikes fra når toglederen foretar fravik fra 

trafikkreglene.  
 

TJN 5.5 Togveiens lengde  

1. Togveien for et tog er fra et hovedsignal til neste hovedsignal dersom ikke annet signal forkorter 
togveien.  

2. På strekning uten fjernstyring gjelder i tillegg følgende:  
a) Ved kjøring inn på en betjent stasjon slutter togveien senest ved middel mot nærmeste togspor 

i stasjonens andre ende og;  
b) Ved kjøring ut fra en betjent stasjon gjelder togveien til innkjørsignal/innkjørhovedsignal på 

neste betjente stasjon.  
3. Toglederen eller togekspeditøren kan gi tillatelse til å kjøre forbi et signal som forkorter togveien 

ved at:  
a) dvergsignalet som begrenser togveien stilles slik at det viser signal 44 ”Varsom Kjøring tillatt” 

eller signal 45 «Kjøring tillatt» eller;  
b) Togekspeditøren gir signal 8A eller 8B"Fortsett innkjøring» på stasjoner uten dvergsignaler.  

4. Togekspeditøren kan gi signal 1K, 1L, 1A eller 1B «Stopp» for å stoppe tog på bestemt sted på 
stasjonen.  
 

TJN 5.8.2 Kjøring av tog før rutetid 

1. Persontog som stopper for påstigning av passasjerer, fast eller om det trengs, kan ikke kjøre fra 
stasjon eller holdeplass før rutetid. 

2. Øvrige tog kan kjøre fra eller passere og komme til alle stasjoner ubegrenset tid før rutetid. 
Togene kan ikke kjøre fra utgangsstasjon på foregående dato. 
 

TJN 5.10 Nødsituasjon 

Hvis togleder eller togekspeditør mottar varsel om nødsituasjon, skal det sendes ut nødanrop i 
togradioen for den aktuelle strekningen. I tillegg skal det vurderes om det er nødvendig å koble ut 
kontaktledningsanlegget. 
 
TJN Kapittel 5. Trafikkstyring - IV. Midlertidig endring av driftsform 

IV. Midlertidig endring av driftsform 
 

TJN 5.25 Midlertidig endring av driftsform fra strekning med fjernstyring til strekning uten 
fjernstyring  

1. Infrastrukturforvalter kan bestemme at driftsformen midlertidig endres fra strekning med 
fjernstyring til strekning uten fjernstyring.  

2. Ved endret driftsform gjelder bestemmelsene for strekning uten fjernstyring, med mindre 
infrastrukturforvalter bestemmer noe annet.  
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TJN 5.25.1 Utfyllende bestemmelser om Iverksettelse av endret driftsform 

1. Når det er planlagt å sette fjernstyringen ut av bruk, skal dette bekjentgjøres med kunngjøring. 
Det skal angis om automatisk hastighetsovervåking er virksom eller ikke.  

2. Når fjernstyringen settes ut av bruk på en stasjon, og den ene eller begge nabostrekningene 
fortsatt er fjernstyrt, blir denne stasjonen grensestasjon til den eller de fjernstyrte strekningen(e).  
 

TJN 5.25.1.1. Interne bestemmelser midlertidig endring av driftsform 

1. Hvis toglederen finner det nødvendig å endre driftsform, skal dette godkjennes av 
togdriftslederen eller beredskapsvakten for togledelsen før endringen iverksettes.  

2. Linjeleder skal vurdere om stasjon(ene) skal bemannes med togekspeditører og assisterende 
togekspeditør (eget skjema nyttes). Inntil dette er gjort skal stasjon(ene) bemannes med 
togekspeditører og assisterende togekspeditør.  

3. Den enkelte stasjonen skal ha lik signalutrustning ved alle stasjonens innkjør-/utkjørsignalsteder. 
Unntak fra dette kan gjøres etter tillatelse fra trafikkdirektøren, dersom særskilte forhold tilsier det.  

4. Signaler som gir kjøretillatelse mot strekning uten fjernstyring skal kobles i uavhengighet til 
linjeblokken dersom dette er teknisk mulig.  
 

TJN 5.25.1.2 Intern bestemmelse om kontroll av strekningen før endringen iverksettes 

Ved oppstått feil i signalanlegg skal det gjennomføres linjevisitasjon av strekningen før 
fjernstyringen settes ut av bruk.  
 
TJN 5.25.1.3 Interne bestemmelser om iverksettelse av endret driftsform 

1. Før togekspeditøren kobler inn stasjonens sikringsanlegg for betjening, skal togekspeditøren 
henvende seg til toglederen for å orientere seg om togtrafikken.  

2. Når det skal skiftes på sidespor, skal toglederen før sidesporet frigis, eller gir tillatelse til bruk av 
frikoplingsnøkkelen, konferere med togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon på hver side 
av sidesporet om skifting kan foretas.  

3. Når toglederen etter endt skifting har tatt tilbake frigivingen og det er kontroll på riglene, skal 
toglederen meddele togekspeditøren dette, eventuelt at sporsperrer og sporveksler ved 
sidesporet er lagt tilbake i normalstilling, og at frikoplingsnøkkelen er satt tilbake på plass.  
 

TJN 5.25.2 Utfyllende bestemmelse om at driftsformen endres tilbake til strekning med 

fjernstyring 

Toglederen skal sende kunngjøring om at driftsformen endres tilbake til strekning med fjernstyring.  
 
TJN 5.25.2.1 Intern bestemmelse om at driftsformen endres tilbake til strekning med  
fjernstyring 

Før fjernstyringen gjenopptas, skal toglederen orientere seg om trafikkavviklingen over den 
strekning hvor fjernstyringen har vært ute av bruk og forvisse seg om at stasjoner som har vært 
betjent er gjort ubetjent 
 
TJN 5.25.3 Beordring av stillverksvakt  

1. Når toglederen ikke kan fjernstyre sikringsanlegget på fjernstyrt stasjon, kan toglederen beordre 
stillverksvakt til å utføre manøvreringen.  

2. Stasjonen skal fortsatt betraktes som fjernstyrt. 
3. Toglederen avgjør om en bestemt person kan fungere som stillverksvakt. 
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TJN Kap. 6. Kjøring av tog 

TJN 6.1 Fører av tog 

Føreren har ansvaret for at toget kjøres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til ruten for toget, 
hastighet, signaler og skilt, togets bremseevne m.m. Føreren skal kjøre toget fra forreste førerrom.  
 
TJN 6.2 Kjøring av tog 

3. Ved skyving av tog skal en signalgiver gi nødvendige signaler til føreren. 
 
TJN 6.12 Hastighet 

1. Hastighet for tog er begrenset til 40 km/t: 
a) ved kjøring gjennom sporveksler i andre togspor enn hovedtogspor med mindre annet fremgår 

av hastighetssignaler eller hastigheten som vises i kjøretøyets utrustning for automatisk 
hastighetsovervåkning, 

b) ved kjøring i alle togspor på stasjon med enkelt innkjørsignal når stasjonen er betjent,  
c) ved kjøring over sporveksler som er låst eller er bevoktet, 
d) ved skyving av kjøretøy i tog, 
e) når føreren og vedkommende som betjener toget fra et annet førerrom ikke kan kommunisere 

ved bruk av togradio eller annet kommunikasjonssystem. 
2. Hastighet for tog er begrenset til 50 km/t: mellom signal 65E ”Senking av strømavtaker” og signal 

65F ”Heving av strømavtaker”.  
3. Hastighet ved kjøring av tog med hjelpelokomotiv er begrenset til: 

a) 80 km/t når hjelpelokomotivet er koblet til toget og 
b) 0 km/t når hjelpelokomotivet ikke er tilkoblet toget. 

4. Hastighet for tog er begrenset til 130 km/t på strekning som ikke er utrustet med automatisk 
hastighetsovervåkning. På strekning hvor automatisk hastighetsovervåkning er satt ut av bruk er 
hastigheten begrenset til 80 km/t. 
 

TJN 6.12.1 Hastighet 

På strekning med fjernstyring og DATC, er største tillatte hastighet 130 km/t, mens det kreves FATC 
for hastigheter over 130 km/t. 
 
B 6.1.4 Tilleggsfunksjoner for fører 

Fører skal IKKE tillegges andre sikkerhetsrelaterte oppgaver som hovedsikkerhetsvakt, leder for 
EL-sikkerhet eller arbeidsleder der han samtidig er aktiv som framføringsansvarlig.  
 
Unntak: 
1. vis anleggsområde-jernbane består av kun ett arbeidslag 
2. leder for El-sikkerhet for egen maskin 
3. tilleggsfunksjoner skal ikke påvirke sikkerheten i forbindelse med samtidig utøvelse av funksjonen 

som fører, og fører selv sier seg villig til å inneha en slik funksjon 

 

Dersom det i løpet av arbeidsoppdraget oppstår endringer i forutsetninger for gjennomført sikker 
jobb analyse (SJA), skal arbeidsoppdraget avbrytes og rollen som fører prioriteres. 
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B 6.4.4.3 Adgangsbevis  

Alle skal ha gyldig adgangsbevis for å ta plass på Bane NORs trekkraftkjøretøy, med følgende 
unntak:  

1. tjenestegjørende fører  
2. tjenestegjørende framføringsansvarlig på innleid utenlandsk kjøretøy  
3. tjenestegjørende maskinoperatør på innleid utenlandsk kjøretøy  
4. personell tilknyttet Bane NOR DROPS  
5. personer for kontroll og vedlikehold av Bane NORS  infrastruktur  
6. personer som skal utføre kontroll/utprøving av kjøretøy  
7. representant for kjøretøyets eier  
8. personer under opplæring/øvelseskjøring  
9. representant for Statens jernbanetilsyn  
10. politi 
11. brann og redningstjeneste 
12. lokal viltnemd ved ettersøk eller påkjørsel av dyr 

 

Vilkår for bruk av adgangsbevis:  
a) Adgangsbeviset skal sammen med gyldig legitimasjon uoppfordret forevises fører.  
b) Anvisninger fra fører skal etterleves.  
c) Verneklær/vest og vernesko skal bæres ved adgang (kan vurderes av utsteder).  
d) Adgangsbeviset kan ikke overlates til andre enn innehaver.  
e) Adgangsbeviset skal signeres av innehaver før det tas plass i førerrom.  

 
Merk: 
Fører har myndighet til å avvise all adgang til førerrom, også for personer som er utstyrt med gyldig 
adgangsbevis.  
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TJN Kap. 7. Uregelmessigheter og feil  

TJN 7.17 Feil på veisikringsanlegg 

1. Ved feil på veisikringsanlegget og planovergangssignalet ikke viser signal 56 «Planovergangen 
kan passeres» eller forsignalet for planovergang ikke viser signal 58 «Planovergangssignalet 
viser at planovergangen kan passeres», skal fører senest ved signal 70 «Planovergangsskilt» 
bremse toget for å kunne stoppe foran planovergangen. Føreren skal gjentatte ganger gi signal 
83 «Tog kommer». 

2. Ved feil på veisikringsanlegget, skal planovergangen sperres før toget kjører videre. Sperring av 
planovergangen kan unnlates dersom trafikkforholdene tilsier det, for eksempel ved oversiktlig 
vei, liten veitrafikk m.m. Togleder gir slik tillatelse til å unnlate sperring basert på opplysninger fra 
fører om forholdene på stedet. Det skal gis signal 83 «Tog kommer» før toget settes i gang og 
kjørehastigheten skal ikke overstige 10 km/t. 

3. Ved feil på veisikringsanlegget på en fjernstyrt stasjon, skal føreren ha tillatelse fra toglederen før 
veisikringsanlegget betjenes. 

4. Ved feil på veisikringsanlegget på en betjent stasjon, skal togekspeditøren sperre 
planovergangen før toget kjører over. 
 

TJN 7.17.1.1 Feil på veisikringsanlegg  

1.  Toglederen og togekspeditøren skal varsle feil i henhold til reglene for varsling. På grunnlag 
av meldingen skal ansvarlig vedlikeholdsenhet kalle ut planovergangsvakt. For 
sikkerhetskritiske feil gjelder i tillegg kapittel 12 Bestemmelser for personale som skal 
betjene signalanlegg.  

2. Vakthold ved planovergangen 
a) Toglederen skal sende ut driftsoperativ kunngjøring om at veisikringsanlegget er ute av bruk, 

og at det er tilsatt planovergangsvakt. Kunngjøringen skal angi om det vises signal «Klar linje», 
eller om planovergangsvakten betjener veisikringsanlegget. 

b) Planovergangsvakten skal være godkjent som signalgiver, hovedsikkerhetsvakt, fører, 
togekspeditør eller togleder. 

c) Inntil planovergangsvakten er på plass, skal toglederen eller togekspeditøren senest på siste 
stasjon før planovergangen underrette føreren i henhold til bestemmelsene om feil på 
jernbaneinfrastrukturen slik at toget kan stoppe foran planovergangen.  

d) Planovergangsvakten skal kontakte toglederen eller togekspeditøren ved ankomst til 
planovergangen, og oppgi navn og togradionummer. 

e) Toglederen skal notere planovergangsvaktens navn og togradionummer i togledergraf og/eller 
hendelseslogg, og togekspeditøren skal notere det i togmeldingsboken.  

f) Dersom det skal vises signal «Klar linje», skal planovergangsvakten henge opp skilt: 
«Opplysningstavle» med teksten «Signal ute av drift» over signalene. 

g) For planoverganger på fjernstyrt strekning skal toglederen kontakte planovergangsvakten før 
hvert tog som skal passere planovergangen. Deretter skal toglederen gi tillatelse til innkjøring 
til stasjon eller utkjøring fra stasjon avhengig av hvor planovergangen ligger. 

h) For planoverganger på linjen mellom grensestasjon og første fjernstyrte stasjon skal 
togekspeditøren få bekreftet av toglederen at planovergangsvakten er kontaktet, før det gis 
tillatelse til å kjøre fra stasjonen. 

i) For stasjon på strekning uten fjernstyring skal togekspeditøren før hvert tog som skal passere 
planovergangen kontakte planovergangsvakten, og notere tidspunktet for kontakten i 
merknadsrubrikken i togmeldingsboken. Deretter skal togekspeditøren gi tillatelse til innkjøring 
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til stasjon eller utkjøring fra stasjon avhengig av hvor planovergangen ligger.  
j) På strekning med fjernstyring skal toglederen deaktivere automatisk gjennomgangsdrift, 

automatisk togledelse og stasjonsautomat og annullere magasinerte togveier på den 
nærmeste stasjonen på hver side av planovergangen.  

k) Planovergangsvakten skal sperre veien og vise signal mot toget etter konferanse med 
toglederen eller togekspeditøren (se ovenfor), ved å betjene veisikringsanlegget (se instruksen 
for betjening av anlegget), eller ved å sette opp sperrebånd eller lignende mot veifarende og 
vise signal «Klar linje» mot toget. 

3. Veisikringsanlegget fungerer igjen 
a) Planovergangsvakten skal fjerne skilt 560 «Opplysningstavle» med teksten «Signal ute av 

drift». 
b) Toglederen opphever den driftsoperative kunngjøringen om at veisikringsanlegget er ute av 

bruk.  
4. Dersom bommene ved et veisikringsanlegg ikke går opp igjen etter at tog har passert 

planovergangen, skal toglederen eller togekspeditøren foreta varsling. Inntil veisikringsanlegget 
er i orden, skal toglederen eller togekspeditøren underrette føreren om forholdet og beordre 
sikthastighet ved passering av planovergangen. 
 

TJN 7.18. Veisikringsanlegg som settes midlertidig ut av bruk 

1. Dersom et veisikringsanlegg settes midlertidig ut av bruk, skal det tilsettes vakthold ved 
planovergangen. Den som har vakthold ved en planovergang, skal vise signal 4A eller 4B «Klar 
linje» eller signal 56 «Planovergangen kan passeres» når togene kan kjøre over planovergangen. 

2. Vakthold ved planovergangen kan unnlates dersom det er sikkerhetsmessig forsvarlig. I 
vurderingen skal det blant annet tas hensyn til hvor lenge anlegget skal settes ut av bruk, 
mengde veitrafikk og type veitrafikk samt siktforholdene ved planovergangen. 

3. På planovergang der veisikringsanlegget midlertidig er satt ut av bruk og det ikke er vakthold, 
skal føreren av toget stoppe foran planovergangen og gi signal 83 «Tog kommer» før toget kan 
kjøre over med hastighet inntil 10 km/t. 
 

TJN 7.18.1 Veisikringsanlegg som settes midlertidig ut av bruk 

Når vakthold er etablert, skal føreren kjøre slik at toget kan stoppes foran planovergangen. Når 
føreren ser at signal «Klar linje» vises, kan toget gjenoppta linjehastighet. Hvis andre hastigheter 
fastsettes, skal dette framgå av kunngjøringen. 
 
TJN 7.18.1.1 Veisikringsanlegg som settes midlertidig ut av bruk  

1. Det skal alltid tilsettes vakthold når veisikringsanlegg settes midlertidig ut av bruk, etter samme 
retningslinjer som for feil ved veisikringsanlegg.  

2. Toglederen skal underrette føreren om feilen og om og hvilke deler av veisikringsanlegget som 
ikke fungerer. Toglederen skal underrette føreren med driftsoperativ kunngjøring. Dersom dette 
ikke er mulig, skal toglederen underrette føreren på togradio på siste stasjon 
 

TJN 7.18.2 Utfyllende bestemmelser om oppkjørt sporveksel 

1. Hvis et tog eller et skift har kjørt opp en sporveksel, skal føreren melde fra til toglederen, 
togekspeditøren eller driftsoperatøren.  

2. Sporvekselen skal kontrolleres av ansvarlig vedlikeholdsenhet i Bane NOR før den kan passeres.  
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3. Sporveksler som ikke er oppført i liste over «Kontroll av oppkjørt sporveksel» i 
Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet kan likevel passeres. Toglederen, togekspeditøren eller 
driftsoperatøren avgjør i samråd med føreren om det kan kjøres over sporvekselen.  

4. Største tillatte hastighet er 10 km/t ved kjøring over oppkjørte sporveksler som ikke er låst med 
klave og hengelås.  
 

TJN Kap. 8. Arbeid i spor 

TJN 8.1 Tillatelse til arbeid 

1. Det skal innhentes tillatelse til arbeid i spor før arbeidet kan starte. Dette omfatter også arbeid i 
nærheten av spor dersom arbeidet kan medføre at tog eller skift ikke kan kjøre forbi arbeidsstedet 
uten at det oppstår fare.  

2. På strekning med fjernstyring gis tillatelse til arbeid i spor av toglederen. På strekning uten 
fjernstyring og på grensestasjon gis slik tillatelse av togekspeditøren. På spor som ikke er en del 
av det nasjonale jernbanenettet, gis tillatelsen av den som driver trafikkstyring på vedkommende 
spor. 
 

TJN 8.1.1.1 Tillatelse til arbeid i spor 

1. Arbeider i spor eller frakobling av kontaktledningsanlegg tillates ikke satt i verk uten at det 
foreligger driftsoperativ kunngjøring for arbeidet.  

2. Mindre arbeider som det er vanskelig å planlegge på forhånd, og som ikke påvirker sporet eller 
sporets stabilitet kan likevel foretas uten driftsoperativ kunngjøring for arbeidet, dersom sporet 
umiddelbart kan meldes klart. Toglederen eller togekspeditøren kan tillate mindre arbeider 
dersom trafikksituasjonen tilsier det. Dersom det allerede foregår planlagt arbeid i sporet eller på 
strekningen skal toglederen eller togekspeditøren henvise forespørselen videre til 
hovedsikkerhetsvakten.  
 

TJN 8.2 Arbeid i spor 

1. Arbeid i spor kan utføres på følgende måter: 
a) ved disponering av strekning for arbeid, 
b) ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog og 
c) ved å opprette anleggsområde.  

2. Ved disponering av strekning for arbeid er det ikke tillatt å bruke annet kjøretøy enn skinne-
/veimaskin og traller. Ved disponering av strekning for arbeid skal strekningen mellom to 
nabostasjoner, sidespor eller spor på stasjon sperres for arbeidet.  

3. Ved disponering av strekning for kjøring av arbeidstog skal det fremgå av ruten hvor kjøringen 
starter og slutter, samt hvordan kjøringen skal foregå. Arbeidstoget kan kjøre inn på/ut fra 
stasjonene i tiden strekningen disponeres. Bestemmelsene for kjøring av tog skal følges.  

4. Ved arbeid på anleggsområde kan kjøretøy benyttes. Anleggsområde etableres ved at 
strekningen mellom to definerte punkter sperres. Disse punktene kan være hovedsignal, 
stasjonsgrense, dvergsignal eller sporveksel.  
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TJN 8.2.1.1. Sperring av og sikring på strekning med fjernstyring 

1. Toglederen skal sperre den strekningen eller det sporet hvor arbeidene skal foregå etter 
henvendelse fra hovedsikkerhetsvakten, før tillatelse til iverksettelse av arbeider gis. 

2. Linjeblokken skal om mulig være nøytral. Automatisk gjennomgangsdrift og automatisk 
togledelse skal være deaktivert.  

3. Når hovedsikkerhetsvakten har mottatt melding fra togleder om at strekningen eller sporet er 
sperret, skal hovedsikkerhetsvakten sette på dobbelt sett med kontaktmagneter, og toglederen 
skal bekrefte at kontaktmagnetene kortslutter. Hvis toglederen ikke kan bekrefte at 
kontaktmagnetene kortslutter, skal hovedsikkerhetsvakten sette opp signal «Stopp» 1A/1B på 
minimum 800 m på hver side av arbeidsstedet. Hvis det er flere arbeider på samme strekning, 
settes signalet opp minimum 800 m utenfor de ytterste arbeidsstedene. På strekning med 
akseltellere skal hovedsikkerhetsvakten sikre arbeidsstedet med nøkler for sikring. 

4. Ved feilretting på strekning med akseltellere, som medfører at funksjonaliteten for arbeidsområde 
ikke kan benyttes til sperring og sikring, skal toglederen benytte annen sperrefunksjonalitet. I slike 
tilfeller kan hovedsikkerhetsvakten unnlate sikring av arbeidsstedet etter avtale med toglederen. 

5. Anleggsområde-jernbane: Ved opprettelse av anleggsområde-jernbane på strekning med 
sporisolering, brukes kontaktmagneter for å verifisere hvor hovedsikkerhetsvakten befinner seg. 
Kontaktmagnetene kan ved behov fjernes etter verifiseringen. 

6. Anleggsområde-jernbane: På strekning som er utrustet med akseltellere skal nøkkel for sikring 
tas ut i de arbeidsområdene som avgrenser anleggsområde-jernbane mot trafikkert spor. 
Nøkkelen skal ikke settes tilbake før anleggsområdet skal avsluttes. 

7. Anleggsområde-jernbane: Når det er behov for å ta ut flere nøkler for sikring, kan 
hovedsikkerhetsvakten (etter først å ha iverksatt anleggsområdet) overlate til lokal 
sikkerhetsvakten å kontakte toglederen for å få tatt ut nøkkel for sikring i de andre 
arbeidsområdene som grenser til trafikkerte spor. Lokal sikkerhetsvakt skal benytte samme 
ordlyd som for hovedsikkerhetsvakten for sikring. 
 

TJN 8.2.1.2 Sperring og sikring på strekning uten fjernstyring 

1. Hovedsikkerhetsvakten skal henvende seg til togekspeditøren på den ene betjente stasjonen. 
2. På stasjoner uten utkjørsignal skal togekspeditøren sette opp signal 1A/1B «Stopp» på det sted 

der signal «Stopp» eller «Passér» normalt vises. 
3. På stasjon med utkjørsignaler skal togekspeditøren sette kontrollmiddel på signalstilleren. 
4. Togekspeditørene skal sperre strekningen med togmelding på togradio og notere sperringen i 

togmeldingsboka. 
5. Togekspeditøren på den andre betjente stasjonen skal så ringe hovedsikkerhetsvakten og 

meddele at strekningen er sperret. 
 

TJN 8.2.1.3 Sperring og sikring på betjent stasjon 

1. Ved disponering av en stasjon med hovedsignaler og isolerte sporavsnitt skal det benyttes to sett 
med kontaktmagneter, slik at det ikke er mulig å stille signal til/fra disponert område. 

2. Ved disponering av en del av en stasjon med hovedsignaler skal hovedsikkerhetsvakten sikre 
arbeidsstedet ved å sette på to sett med kontaktmagneter i de togsporene der det skal arbeides. I 
tillegg settes det opp signal 1A/1B «Stopp» ved arbeidsstedets grenser og togekspeditøren skal 
bruke kontrollmiddel på sikringsanleggets stillerapparat. 

3. Ved disponering av en stasjon med enkelt innkjørsignal eller midlertidig innkjørsignal, skal 
hovedsikkerhetsvakten sikre arbeidsstedet ved at det i tillegg settes opp signal 1A/1B «Stopp» 
ved eller på innkjørsignalene. 
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4. Ved disponering av en del av en stasjon med enkelt innkjørsignal eller midlertidig innkjørsignal, 
skal hovedsikkerhetsvakten låse sporvekslene med klave og hengelås slik at det ikke er mulig å 
kjøre inn på sporet/sporene der det arbeides, og informere togekspeditøren. 

5. Avgrensning av et anleggsområde-jernbane kan ikke legges inne på en stasjon uten 
hovedsignaler, slike stasjoner skal ikke deles opp og hele stasjonen må derfor inngå i 
anleggsområdet. 
 

TJN 8.2.1.4 Hastighet i nabospor 

1. Ved arbeider i spor med driftsoperativ kunngjøring på steder der flere spor løper parallelt, skal det 
fastsettes hvilken kjørehastighet togene kan ha forbi arbeidsstedet.  

2. Dersom det er etablert fysisk barriere mot trafikkert spor, kan linjehastighet benyttes.  
3. Dersom det er satt opp markeringsgjerde, sperrebånd eller tilsvarende, er øvre grense for 

fastsettelse av hastighet 130 km/t.  
4. Dersom det ikke er satt opp markeringsgjerde, sperrebånd eller tilsvarende mot tog på nabospor, 

er øvre grense for fastsettelse av hastighet 40 km/t. 
5. Dersom man i unntakstilfelle vil praktisere andre betingelser for hastighet i nabospor kreves det 

at det uføres en særskilt risikovurdering som viser at risiko ikke øker i forhold til overnevnte 
hastighetsbetingelser. Den fastsatte kjørehastigheten skal angis i den driftsoperative 
kunngjøringen for arbeidet. 

6. Ved arbeider uten driftsoperativ kunngjøring der det ikke mulig å etablere en fysisk barriere eller 
sette opp markeringsgjerde, sperrebånd eller tilsvarende, etter bestemmelsen i kapittel 8.1.1.1 
punkt.2, skal hovedsikkerhetsvakten informere toglederen og toglederen skal underrette tog i 
nabospor om hastighetsnedsettelsen. 
 

TJN 8.2.1.5 Spesielle forhold ved arbeid i spor 

1. Ved vedlikeholdsarbeid på signalanlegg på ubetjent stasjon med C-lås kan godkjent 
vedlikeholdspersonale ta ut kontrollåsnøkler fra samlelåsen hvis det kan sendes kontrollsignal for 
å kontrollere at alle nøklene er på plass etter at arbeidet er avsluttet. Hvis dette ikke er mulig skal 
stasjonen gjøres betjent. 

2. Oppstår det forhold som gjør det mulig å forlenge disponeringstiden kan toglederen eller 
togekspeditøren kunngjøre endringen muntlig.  

3. Der det ved disponering av strekning for arbeid, eller ved anleggsområde-jernbane, ikke er mulig 
å kjøre skinne-/veimaskin på sporet mellom to stasjoner, kan hovedsikkerhetsvakten iverksette 
disponering av strekning for arbeid på en tilstøtende stasjon, samtidig som vedkommende er 
hovedsikkerhetsvakt for strekningen mellom stasjonene. 
 

TJN 8.2.1.6 Arbeider på eller nær ved kontaktledningsanlegg 

1. Den eller de lederne for elsikkerhet som er angitt i den driftsoperative kunngjøringen for arbeidet 
skal kommunisere direkte med toglederen eller togekspeditøren for å skape en felles forståelse 
av hvor det er innført trafikale begrensninger og/eller hvor det kan framføres tog. 

2. Leder for kobling og toglederen/togekspeditøren skal kommunisere enten direkte eller ved bruk 
av togradio for å sikre at området som skal frakobles er sperret. Leder for kobling skal verifisere 
at strekning, spor eller område er sperret før frakobling foretas. 

3. Toglederen eller togekspeditøren skal sperre hele den frakoblede strekningen. Der hvor 
seksjonsdelet ligger utenfor den strekningen eller det sporet det skal arbeides på, skal nærmeste 
blokkstrekning eller spor også sperres. Dette kan likevel unnlates hvis sperringen av strekningen 
eller sporet hindrer signalstilling inn på det frakoblede området. Dersom det skal utføres arbeid på 
blokkstrekning eller spor som er sperret som følge av at frakoblingen går utenfor det disponerte 
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området, skal grensen for arbeidet utvides og den sperrede strekningen eller spor inngå i 
arbeidet. 

4. Frakobling av kontaktledningsanlegget kan foregå på følgende måter: 
a) Samtidig med disponering av strekning for arbeid, der det både er oppnevnt 

hovedsikkerhetsvakt og leder for elsikkerhet (kan være samme person). 
b) Samtidig med anleggsområde-jernbane, der det både er oppnevnt hovedsikkerhetsvakt og 

leder for elsikkerhet (kan være samme person). 
c) Samtidig med disponering av strekning for kjøring av arbeidstog. 
d) Bare frakobling uten at det foretas arbeid eller etter at arbeid er avsluttet, og med mulighet for 

å kjøre ikke elektrisk kjøretøy over den frakoplede strekningen. Leder for elsikkerhet utpekes 
og jording foretas utenfor profilet.  

5. Dersom det er behov for å framføre tog med dieseldrift over en strekning der det foregår arbeid 
med frakobling, skal toget framføres slik: 
a) Toglederen eller togekspeditøren skal ta kontakt med hovedsikkerhetsvakten og avklare om 

kjøringen kan gjennomføres. 
b) Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte leder for elsikkerhet og informere om at arbeidet skal 

avsluttes for å kjøre tog med dieseldrift gjennom området. 
c) Leder for elsikkerhet skal forsikre seg om at all jording er foretatt utenfor profilet og informere 

leder for kobling om kjøringen. 
d) Leder for elsikkerhet skal melde til hovedsikkerhetsvakten at det er klart for kjøringen. 
e) Hovedsikkerhetsvakten skal fjerne sine sikringstiltak og melde strekningen klar for tog til 

toglederen eller togekspeditøren.  
f) Toglederen eller togekspeditøren skal ikke fjerne sperring og stille signal før det har vært 

kommunikasjon med føreren av toget som skal framføres over den frakoblede strekningen. 
g) Når toget har kjørt ut av den frakoblede strekningen, kan hovedsikkerhetsvakten kontakte 

toglederen eller togekspeditøren og forespørre om ny disponering av strekning for arbeid. 
 

TJN 8.3 Hovedsikkerhetsvakt og lokal sikkerhetsvakt 

1. Ved disponering av strekning for arbeid i spor og ved opprettelse av anleggsområde skal det 
oppnevnes en hovedsikkerhetsvakt. Hovedsikkerhetsvakten skal ha kontakt med toglederen eller 
togekspeditøren og eventuelle lokale sikkerhetsvakter.  

2. Hovedsikkerhetsvakten skal utveksle informasjon med lederen for elsikkerhet om forhold som 
vedrører sikkerheten under arbeidet.  

3. Når det arbeides flere steder samtidig, skal det i tillegg til hovedsikkerhetsvakt oppnevnes en 
lokal sikkerhetsvakt for hvert arbeidssted. Hovedsikkerhetsvakt kan i tillegg være lokal 
sikkerhetsvakt for ett av arbeidsstedene. 
 

TJN 8.4 Krav til kommunikasjonssystem 

På strekning med fjernstyring skal det brukes togradio ved kommunikasjon mellom toglederen og 
hovedsikkerhetsvakten. Ved kommunikasjon mellom togekspeditøren og hovedsikkerhetsvakten 
skal det brukes togradio dersom det ikke kommuniseres direkte. 
 
TJN 8.5 Krav om bestemmelser om arbeid i spor 

Infrastrukturforvalter skal fastsette bestemmelser om arbeid i spor, herunder bestemmelser om 
sikring av arbeidssted, kjøring innenfor et anleggsområde, arbeid på flere arbeidssteder, arbeider 
som forutsetter at man beveger seg til fots, kommunikasjon mellom hovedsikkerhetsvakten og den 
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som kjører og kommunikasjonen mellom hovedsikkerhetsvakten og de lokale sikkerhetsvaktene.  
 
TJN 8.6 Underretning om disponering av strekning for arbeid og anleggsområde 

1. Ved disponering av strekning for arbeid og anleggsområde skal infrastrukturforvalter underrette 
berørte jernbaneforetak. Underretningen skal minst omfatte: 
a) når det skal arbeides, 
b) hvilken strekning det skal arbeides på, 
c) hvilket hovedspor det skal arbeides i når det er flere hovedspor og 
d) eventuelle begrensninger i hastigheten til tog i andre spor. 

2. Infrastrukturforvalter skal underrette berørte jernbaneforetak om enhver endring. 
3. Jernbaneforetaket og infrastrukturforvalter skal sørge for at eget relevant personell har 

underretningen og enhver endring til denne. 
4. Underretningen er likevel ikke nødvendig ved mindre arbeider i spor som ikke vil være til hinder 

for tog og hvor det ikke benyttes kjøretøy. 
 

TJN 8.7 Feil på jernbaneinfrastruktur og kjøretøy 

Personell som deltar i arbeid i spor, skal straks varsle toglederen eller togekspeditøren dersom det 
oppdages feil på jernbaneinfrastruktur, tog eller skift som kan ha betydning for sikkerheten. 
 

II. Disponering av strekning for arbeid 
 

TJN 8.8 Tillatelse til disponering av strekning for arbeid 

1. Hovedsikkerhetsvakten skal innhente tillatelse til disponering av strekning for arbeid fra 
toglederen eller togekspeditøren.  

2. Før toglederen eller togekspeditøren gir tillatelsen, skal toglederen eller togekspeditøren sperre 
vedkommende spor eller strekning, og hovedsikkerhetsvakten skal sikre arbeidsstedet.     

3. Der hovedsikkerhetsvakten sikrer arbeidsstedet med signal 1A eller 1B ”Stopp”, kan toglederen 
eller togekspeditøren gi tillatelse til arbeid i spor før hovedsikkerhetsvakten har satt opp signal 1A 
eller 1B ”Stopp”. Hovedsikkerhetsvakten kan overlate til annet personell å sette opp signal 1A 
eller 1B ”Stopp”.  

4. Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning tillatelsen er gitt 
for. 

5. Ved visitasjon og kontroll av sporfelt, kan hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av 
arbeidsstedet etter at tillatelse til arbeid i spor er gitt. På spor eller strekning der signal 1A eller 1B 
”Stopp” benyttes, kan hovedsikkerhetsvakten unnlate å sette opp signal 1A eller 1B ”Stopp”. 
Toglederen eller togekspeditøren skal underrettes dersom sikringen fjernes eller signaler ikke 
settes opp. 
 

TJN 8.8.1.1 Kommunikasjon i forbindelse med oppstart av arbeid i spor 

1. Ved arbeid i spor skal posisjon angis. Posisjonen kan angis i nødvendig utstrekning med 
stasjonsnavn, spornummer, angivelse av strekningen mellom to stasjoner, hovedspor eller for 
anleggsområde mellom hvilke definerte punkter anleggsområde-jernbane skal opprettes. 

2. Hovedsikkerhetsvakten skal kontakte toglederen eller togekspeditøren, presentere seg med 
funksjon og ID, oppgi nummer på driftsoperativ kunngjøringen og meddele at det er klart for 
oppstart av arbeid. Dersom det blir bytte av hovedsikkerhetsvakt eller foreslått leder for 
elsikkerhet skal toglederen, togekspeditøren og leder for kobling få beskjed om dette. 
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3. Anleggsområde-jernbane som inkluderer både fjernstyrt strekning og grensestasjon(er). Ved 
opprettelse av anleggsområde- jernbane som omfatter både fjernstyrt strekning og 
grensestasjon(er) skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen for å få opprettet 
anleggsområdet. Toglederen koordinerer sperringen av anleggsområdet med togekspeditøren(e). 

4. Hvis arbeidet kan tillates, skal toglederen eller togekspeditøren kontrollere:   
a) telefonnummer (telefonnummer i GSM-R skjerm anses som en fullgod bekreftelse på at det er 

dette nummeret hovedsikkerhetsvakten ringer fra) 
b) navn på hovedsikkerhetsvakt 
c) posisjon som angitt i punkt 1 
d) anslått tidsbruk 

5. Iverksettelse på strekning eller stasjon der kontaktmagneter skal brukes: Toglederen eller 
togekspeditøren skal bekrefte at stasjonen/sporet er sperret før hovedsikkerhetsvakten kan gå 
innenfor beskyttelsesavstanden. Bekreftelsen gis med følgende ordlyd: «Strekningen fra … til  
… /…stasjon/spor … på … (stasjon) er sperret. Kontaktmagneter kan settes på. NN 
togleder/togekspeditør.»  

b) Hovedsikkerhetsvakten: «Kontaktmagneter settes på nå.» 
c) Toglederen/togekspeditøren: «Kortslutning i orden. Strekningen/stasjonen/sporet er sperret til 

kl. …» 
d) Hovedsikkerhetsvakten: «Strekningen/stasjonen/sporet er sperret til kl. … NN 

hovedsikkerhetsvakt.» 
e) Hovedsikkerhetsvakten kan deretter iverksette arbeidet. 

6. Iverksettelse på strekning eller stasjon der kontaktmagneter ikke kan brukes: 
a) Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte at sporet er sperret og at hovedsikkerhetsvakt 

kan gå innenfor beskyttelsesavstanden med følgende ordlyd: «Strekningen fra… til .../… 
stasjon/spor … på … (stasjon) er sperret til kl. … NN togleder/togekspeditør.» 

b) Hovedsikkerhetsvakten skal repetere: «Strekningen fra … til … /… stasjon/spor … på … 
(stasjon) er sperret til kl. … NN hovedsikkerhetsvakt.» 

c) Hovedsikkerhetsvakten kan deretter iverksette arbeidet. 
7. Iverksettelse på stasjon eller strekning utstyrt med akseltellere 

a) Toglederen skal bekrefte med følgende ordlyd: «Arbeidsområde … (strekning/nr. … på … 
stasjon) er sperret. Nøkkel for sikring frigis nå. NN togleder.» 

b) Hovedsikkerhetsvakten: «Nøkkel for sikring tas ut nå.» 
c) Toglederen: «Sikringen i orden, arbeidsområde … (strekning/nr. … på … stasjon) er sperret til 

kl. …» 
d) Hovedsikkerhetsvakten: «Arbeidsområde ... (strekning/nr. … på … stasjon) er sperret til kl. …  

NN hovedsikkerhetsvakt.» 
e) e) Hovedsikkerhetsvakt kan deretter iverksette arbeidet 

 
TJN 8.8.1.2. Oppstart av arbeid i spor etter at tog har passert arbeidsstedet  

TJN 8.8.1.2.1 Interne bestemmelser om oppstart av arbeid i spor etter at tog har passert 
arbeidsstedet 

1. På bestemte strekninger uten fjernstyring som er nevnt i særbestemmelser for det enkelte 
ruteområde i Strekningsbeskrivelse for jernbanenettet, kan disponering av strekning for arbeid 
iverksettes etter at tog har passert arbeidsstedet.  

2. Det skal foreligge en driftsoperativ kunngjøring på arbeidet før denne arbeidsformen kan 
benyttes. Den driftsoperative kunngjøringen skal angi at arbeid kan iverksettes etter at toget har 
passert og hovedsikkerhetsvakten skal ved henvendelse til togekspeditøren angi hvor det skal 
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arbeides ved bruk av kilometerangivelse med én desimal. Den driftsoperative kunngjøringen skal 
angi mellom hvilke nabostasjoner arbeidet skal foregå, men kilometer angis ikke i kunngjøringen.  

3. Det skal kun være ett arbeidslag på strekningen. Det vil si at det kun er ett arbeidssted med en 
hovedsikkerhetsvakt på strekningen.  

4. Når hovedsikkerhetsvakten og en utpekt person ved selvsyn har sett at toget har passert 
arbeidsstedet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte togekspeditøren på den stasjonen som toget 
kjørte fra og melde at toget har passert, og be om tillatelse til disponering av strekning for arbeid 
mellom den stasjonen som toget kjørte fra og den kilometeren som arbeidet skal foregå på.  

5. Togekspeditøren på den stasjonen som toget kjørte fra skal ta kontakt med togekspeditøren på 
den stasjonen som det ble utvekslet avgangsmelding med, og togekspeditørene skal sperre 
strekningen for arbeidet med følgende ordlyd: «Strekningen mellom … (stasjon) og km. … 
sperres. Signatur». Meldingen gjentas av mottaker.  

6. Togekspeditøren på ankomststasjonen skal ta kontakt med hovedsikkerhetsvakten og bekrefte at 
strekningen mellom avgangsstasjonen for toget og km. for arbeidsstedet med følgende ordlyd: 
«Strekningen fra… (stasjon) til km. … er sperret til kl. … NN togekspeditør.» 
Hovedsikkerhetsvakten skal repetere: «Strekningen fra … (stasjon) til km. … er sperret til kl. … 
NN hovedsikkerhetsvakt.» 

7. Hovedsikkerhetsvakten skal så påse at arbeidsstedet blir sikret med signal 1A/1B «Stopp», på 
begge sider av arbeidsstedet før det gis tillatelse til at arbeidet kan startes opp.  
 

TJN 8.9 Opphevelse av sperring etter disponering av strekning for arbeid  

1. Etter at arbeid i spor er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten fjerne sikringen av arbeidsstedet og 
underrette toglederen eller togekspeditøren om at sporet er klart for tog.  

2. Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for 
tog og oppheve sperringen 
 

TJN 8.9.1.1 Kommunikasjon i forbindelse med avslutning av arbeid i spor 

1. Opphevelse av arbeid på strekning eller stasjon med isolerte sporavsnitt 
 
Følgende ordlyd benyttes: 

a) Hovedsikkerhetsvakt: «Kontaktmagneter er fjernet ved … /i spor … /mellom … stasjoner/på 
… stasjon, sporet er klar(t) for tog.» 

b) Toglederen/togekspeditøren: «Sperringen er opphevet. Strekningen mellom … stasjoner/ … 
stasjon/ spor … er klar(t) for tog. NN togleder/togekspeditør.» 
 

2. Opphevelse av arbeid på strekning eller stasjon uten isolerte sporavsnitt 
 
Følgende ordlyder benyttes:  

a) Hovedsikkerhetsvakten: «Strekningen fra … til … /… stasjon/spor… på … (stasjon er klar(t)) 
for tog.»  

b) Toglederen/togekspeditøren: «Sperringen er opphevet. Strekningen fra … til… /… 
stasjon/spor … på … (stasjon er klar(t)) for tog. NN togleder/togekspeditør.» 
 

3. Opphevelse av arbeid på strekning uten fjernstyring: 
a) Hovedsikkerhetsvakten skal henvende seg til togekspeditøren på den ene betjente stasjonen 

(for eksempel til stasjon A) og be om oppheving av sperring. Togekspeditøren skal ringe til den 
andre betjente stasjonen (B) og meddele at arbeidet er avsluttet.  
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b) Togekspeditøren på (B) stasjon skal ringe hovedsikkerhetsvakten og få bekreftet at arbeidet er 
avsluttet og at strekningen er klar for tog. 

c) Togekspeditørene opphever så sperringen med togmelding på togradio, noterer opphevelsen i 
togmeldingsboka og fjerner sikringstiltak på sin stasjon. 
 

4. Opphevelse av arbeid på strekning med akseltellere: 
a) Før nøkkelen settes inn i respektive nøkkelskap, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte 

toglederen. 
b) Hovedsikkerhetsvakten: «Nøkkel for sikring er satt inn. Arbeidsområde … (strekning/nr. … på 

… stasjon) er klar(t) for tog» 
c) Toglederen: «Kontroll på nøkkel i orden. Arbeidsområde … (strekning/nr. … på … stasjon) er 

klar(t) for tog. NN togleder»  
 

TJN 8.9.1.2 Opphevelse av sperring etter disponering av strekning for arbeid, der arbeidet er 
startet opp etter at tog har passert arbeidsstedet  

Der det på bestemte strekninger uten fjernstyring er startet opp arbeid i spor etter at tog har passert, 
etter bestemmelsene i kapittel 8.8.1.2. skal hovedsikkerhetsvakten ta kontakt med togekspeditøren 
på den stasjonen som har mottatt avgangsmeldingen for toget for å avslutte disponeringen. Hvis 
toget ankommer stasjonen før arbeidet er avsluttet skal togekspeditøren føre togets ankomsttid i 
togmeldingsboken, men det skal ikke utveksles ankomstmelding for toget før 
hovedsikkerhetsvakten har meldt arbeidsstedet klart for tog. 

 

III. Arbeid innenfor et anleggsområde 
 

TJN 8.10 Tillatelse til arbeid innenfor et anleggsområde 

1. Hovedsikkerhetsvakten skal innhente tillatelse til arbeid innenfor et anleggsområde fra toglederen 
eller togekspeditøren.  

2. Før toglederen eller togekspeditøren gir tillatelsen, skal toglederen eller togekspeditøren sperre 
vedkommende spor eller strekning, og anleggsområdet skal sikres slik at kjøretøy ikke utilsiktet 
kjører ut fra anleggsområdet. 

3. Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning tillatelsen er gitt 
for. 
 

TJN 8.10.1.1 Arbeid på et anleggsområde-jernbane 

1. Alle mellomliggende stasjoner skal om mulig frigis for lokal skifting. Dersom sidespor på linjen 
skal frigis ved oppstart, må dette være planlagt og framkomme i den driftsoperative 
kunngjøringen for anleggsområdet. 

2. På fjernstyrte stasjoner og grensestasjoner kan tog eller kjøretøy stå i togspor på stasjoner som 
inngår i anleggsområdet ved oppstart eller avslutning når dette er angitt i den driftsoperative 
kunngjøringen. Dette gjelder også stasjoner på strekning uten fjernstyring når stasjonen inngår i 
anleggsområdet.  

3. Det er ikke tillatt å opprette et anleggsområde-jernbane som omfatter flere forskjellige 
togdeteksjonssystemer. I slike tilfeller skal det opprettes et anleggsområde for hvert 
togdeteksjonssystem som kan ligge inntil hverandre. 

4. For oppstart og avslutning av anleggsområde-jernbane følges bestemmelsene i kapittel 8.8.1.1 
og 8.9.1.1. 
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TJN 8.10.1.2 Avgrensning av anleggsområde-jernbane 

1. Avgrensningen gjøres med skilt. Skilting kan unnlates når anleggsområdet blir lagt ved en 
stasjonsgrense. I slike tilfeller skal det være opprettet en sikkerhetssone. Sikkerhetssonen skal 
være angitt i den driftsoperative kunngjøringen for arbeidet. 

2. Sikkerhetssonen skal ha en slik utstrekning at det er mulig å oppdage og stoppe kjøretøy som 
umotivert kjører ut av og passerer grensen for anleggsområdet. Når grensen for anleggsområdet 
legges ved innkjørhovedsignal eller enkelt innkjørsignal skal sikkerhetssonen være minimum fram 
til utkjørhovedsignal eller ytterste sporveksel i samme ende av stasjonen. Det er bare toglederen 
eller togekspeditøren som etter avtale med hovedsikkerhetsvakten kan gi tillatelse til at oppstått 
behov for aktivitet kan utføres i sikkerhetssonen. Det skal ikke planlegges med aktivitet i 
sikkerhetssonen. 

3. Dersom det opprettes flere anleggsområder inntil hverandre skal det skiltes i grensen mellom 
anleggsområdene. 

 

TJN 8.11 Kjøring inn på og ut fra anleggsområdet 

1. Toglederen eller togekspeditøren kan tillate kjøring inn på et anleggsområde etter at 
hovedsikkerhetsvakten har gitt tillatelse til dette. 

2. Den som kjører trekkraftkjøretøyet skal innhente tillatelse fra toglederen eller togekspeditøren før 
det kjøres ut fra anleggsområdet og skal i tillegg underrette hovedsikkerhetsvakten. 

3. Infrastrukturforvalter skal fastsette nærmere bestemmelser om hvordan tillatelse til kjøring forbi 
signaler som ikke viser kjørsignal, skal gis i forbindelse med kjøring inn på og ut fra 
anleggsområdet. 
 

TJN 8.11.1.1 Kjøring inn på og ut fra anleggsområde-jernbane 

1. Toglederen eller togekspeditøren skal gi tillatelse til å kjøre forbi hovedsignal som ikke viser 
kjørsignal til hver enkelt skinnegående arbeidsmaskin som skal kjøre inn på anleggsområdet.  

2. Hvis anleggsområdene er oppdelt slik at en skinnegående arbeidsmaskin skal kjøre fra et 
anleggsområde-jernbane og over i et annet anleggsområde-jernbane og skal passere et 
motstående hovedsignal, skal det innhentes tillatelse til å passere hovedsignalet fra toglederen.  

3. Hvis grensen for anleggsområdet er lagt ved en sporveksel inne på en stasjon, er det ingen fast 
ordlyd på tillatelsen.  

4. Dersom flere skinnegående arbeidsmaskiner skal kjøres sammenkoblet inn til eller ut fra 
anleggsområdet, benyttes kun tognummeret for den første ut-/innkjørende arbeidsmaskinen. 

5. Alle hovedsignaler med tilhørende forsignaler inne på anleggsområdet skal anses som ugyldige 
uten at disse blir påsatt «Ugyldighetsskilt».  

6. For å kjøre skinnegående arbeidsmaskiner fra et anleggsområde-jernbane og over til et annet 
anleggsområde-jernbane, må hovedsikkerhetsvakten på det anleggsområdet maskinen skal kjøre 
til samtykke i dette. Hovedsikkerhetsvakten skal informere toglederen eller togekspeditøren om at 
slik kjøring skal foregå. 

7. Ved kjøring ut fra anleggsområde-jernbane kan toglederen eller togekspeditøren stille kjørsignal i 
hovedsignal eller enkelt innkjørsignal når dette avgrenser anleggsområdet.  

8. På stasjoner som har andre avgrensninger må toglederen eller togekspeditøren gi tillatelse før 
kjøretøy kan forlate anleggsområdet. 

9. Føreren skal melde fra til togekspeditøren om at kjøringen er avsluttet når toget er kommet inn på 
betjent stasjon. 

10. Ved heving av anleggsområde-jernbane for passering av tog, kan skinnegående 
arbeidsmaskiner eller tog stå i togspor på en annen stasjon enn den som er angitt som oppstart 
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eller avslutningsstasjon i den driftsoperative kunngjøringen. 
 

TJN 8.11.1.2 Kjøring over planoverganger når det er flere skinnegående arbeidsmaskiner 
inne på anleggsområde-jernbane 

For å sikre at planoverganger med veisikringsanlegg er sperret for veitrafikk for etterfølgende 
skinnegående arbeidsmaskin, skal føreren sørge for at veisikringsanlegget betjenes manuelt. 
 
TJN 8.12 Opphevelse av sperring etter arbeid innenfor et anleggsområde 

1. Etter at arbeidet innenfor et anleggsområde er avsluttet og spor eller strekning er klar for tog, skal 
hovedsikkerhetsvakten underrette toglederen eller togekspeditøren om at spor eller strekning er 
klar for tog.  

2. Toglederen eller togekspeditøren skal bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for 
tog og kan oppheve sperringen. 
 

TJN 8.12.1.1 Avslutning av anleggsområde-jernbane 

1. Hovedsikkerhetsvakten skal fjerne alle sikringstiltak for anleggsområdet og melde til toglederen 
eller togekspeditøren at sporet er klart for tog. På strekning med akseltellere skal ikke 
anleggsområde-jernbane oppheves før nøkkelen er satt i nøkkelskapet og det ikke er feilaktig 
belagte sporavsnitt.  

2. På fjernstyrt strekning og stasjon skal toglederen oppheve sperringen. Dersom et sporavsnitt på 
strekning med akseltellere feilaktig har inntatt tilstanden belagt, skal toglederen utføre 
forberedende resett i henhold til interne instrukser.  

3. På strekning uten fjernstyring og på betjent stasjon skal togekspeditøren oppheve sperringen av 
strekningen/stasjonen og fjerne sikringstiltakene. 

4. På strekning uten fjernstyring skal togekspeditøren etter at hovedsikkerhetsvakten har bekreftet 
at strekningen er klar, og etter å ha konferert med togekspeditøren på den stasjonen som mottok 
melding om sperring, bekrefte hvilke spor eller hvilken strekning som er klar for tog og oppheve 
sperringen. 

5. På strekning uten fjernstyring skal togekspeditørene utveksle togmelding på togradio når det er 
bekreftet at strekningen er klar for tog, og etter at de har konferert med hverandre om at alle 
skinnegående arbeidsmaskiner angitt i den driftsoperative kunngjøringen har kommet inn. 

6. Når ett av flere anleggsområder som ligger inn til hverandre oppheves, skal toglederen eller 
togekspeditøren informere hovedsikkerhetsvakten på gjenværende anleggsområde om at det 
andre anleggsområdet er opphevet. 

 

IV. Visitasjon, kabelpåvisning og feilsøking i sporfelt eller innkoblingsfelt 
 
TJN 8.13.1.1 Visitasjon, kabelpåvisning og feilsøking i sporfelt eller innkoblingsfelt på 
strekning med fjernstyring 

1. Hovedsikkerhetsvakten skal ringe toglederen og oppgi nøyaktig stedsangivelse og kilometer for 
hvor visitasjonen eller lignende starter og i hvilken retning den skal foregå. Dersom det er 
sporisolering skal hovedsikkerhetsvakten legge kontaktmagneter på sporet en kort stund slik at 
toglederen visuelt får verifisert at riktig strekning er sperret. 

2. Toglederen skal sperre strekningen eller sporet før tillatelse gis. Blokkstrekning skal sperres på 
begge sider. Det er kun tillatt å visitere én strekning mellom to stasjoner om gangen. Linjeblokken 
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skal om mulig være nøytral. Automatisk gjennomgangsdrift og automatisk togledelse på de 
nærmeste stasjonene skal være deaktivert.  

3. Før visitasjonen starter på strekning som er utrustet med akseltellere skal nøkkel for sikring av 
arbeidsområde(ne) frigis og tas ut av nøkkelskap en kort stund slik at toglederen visuelt får 
verifisert at riktig strekning er sperret. På dobbeltsporet strekning skal visitasjonen foregå mot 
normal kjøreretning. 

4. Når strekningen er sperret skal toglederen informere hovedsikkerhetsvakten, og 
hovedsikkerhetsvakten skal bekrefte informasjonen. Toglederen skal registrere 
hovedsikkerhetsvaktens navn og telefonnummer.  

5. Dersom hovedsikkerhetsvakten er alene, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen hvert 
20. minutt, dersom annet ikke er avtalt. Blir toglederen ikke kontaktet innen dette tidsrommet, skal 
toglederen iverksette søk etter vedkommende dersom det ikke er mulig å få kontakt. 

6. Når visitasjonen er avsluttet, skal hovedsikkerhetsvakten kontakte toglederen for å melde 
strekningen klar for tog. Toglederen skal oppheve sperringen.  
 

TJN 8.13.1.2 Visitasjon, kabelpåvisning og feilsøking i sporfelt eller innkoblingsfelt på 
strekning uten fjernstyring  

1. Bestemmelsene i kapittel. 8.13.1.1 gjelder med unntak av at hovedsikkerhetsvakten skal kontakte 
togekspeditøren på nærmeste betjente stasjon  

2. Togekspeditøren skal sperre strekningen med togmelding.  

 

V. Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog 
 
TJN 8.14.1.1 Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog  

1. Disponering av strekning for kjøring av arbeidstog skjer ved at det utarbeides driftsoperativ 
kunngjøring for arbeidstoget og at strekningen mellom to stasjoner (betjente eller fjernstyrte) frigis 
for kjøringen. Toglederen eller togekspeditøren skal sperre strekningen etter at arbeidstoget har 
kjørt ut på strekningen. 

2. Arbeidstog kan på strekning uten fjernstyring kjøre flere ganger ut fra eller inn til de betjente 
stasjonene på samme avgangsmelding i disponeringsperioden.  

3. Ved disponering for kjøring av arbeidstog på spor eller område inne på en stasjon, skal det 
foreligge driftsoperativ kunngjøring på kjøringen og arbeidstoget identifiseres ved bruk av dedikert 
nummer som angis i den driftsoperative kunngjøringen. 

4. Føreren skal melde fra til toglederen eller togekspeditøren når disponeringen er avsluttet. 
5. Et arbeidstog kan bare bestå av ett kjøretøy, eller flere kjøretøyer som går sammenkoblet hele 

tiden. 
6. Alt arbeid skal foregå i forbindelse med arbeidstoget. Ved behov for å utføre arbeid av personell 

som ikke følger arbeidstoget, eller av utstyr som ikke fraktes med arbeidstoget, skal det opprettes 
anleggsområde-jernbane. 
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FØRERENS REGELBOK  Kap. 8. ARBEID I SPOR 

B 8.4  Krav til kommunikasjonssystem 

B 8.4.1Kommunikasjon på anleggsområde–jernbane 

Ved kommunikasjon mellom fører og hovedsikkerhetsvakt skal det benyttes togradio, dersom 
kommunikasjonen ikke skjer direkte. 
 
Hvis fører forlater førerrommet må togradio viderekobles til håndholdt enhet, eller annet 
togradionummer oppgis til hovedsikkerhetsvakt. 
 
Ved utløst nødanrop skal alle som mottar dette innenfor et anleggsområde-jernbane stoppe 
umiddelbart og forholde seg til informasjonen som blir gitt.  
 
B 8.10 Tillatelse til arbeid innenfor et anleggsområde-jernbane 

B 8.10.1 Tildeling av kunngjøringer om kjøring av skinnegående arbeidsmaskiner på 
anleggsområde-jernbane 

Fører skal kommunisere med hovedsikkerhetsvakt før kjøring inn på, eller ved oppstart inne på 
anleggsområde-jernbane. 
 
Kunngjøringen om anleggsområde-jernbane skal om mulig kvitteres for i FIDO av fører, før 
kjøringen starter. 
 
Hvis kvittering i FIDO ikke er mulig, må hovedsikkerhetsvakt besørge tildeling av kunngjøringen(e) 
til fører.  
 
B 8.11 Kjøring inn på og ut fra anleggsområdet  

B 8.11.1 Kjøring inn på, innenfor og ut fra anleggsområde-jernbane 

Når skinnegående arbeidsmaskiner skal kjøre samlet inn på eller ut fra et anleggsområde, skal de 
være sammenkoblet og tognummeret til den første inn-/utkjørende arbeidsmaskinen benyttes. 
 
Skinnegående arbeidsmaskiner skal ha automatisk hastighetsovervåking innkoblet ved kjøring inn 
på eller ut fra et anleggsområde–jernbane. Skinnegående arbeidsmaskiner som ikke er utstyrt med 
automatisk hastighetsovervåking, eller ikke har dette innkoblet, skal være tilkoblet kjøretøy med 
automatisk hastighetsovervåking ved kjøring inn på eller ut fra et anleggsområde-jernbane. 
 
All kjøring innenfor anleggsområdet med skinnegående arbeidsmaskiner skal maksimalt skje med 
sikthastighet og skal bruke signal «2b» gult roterende/blinkende lys.  
 
All kjøring av skinnegående arbeidsmaskiner mellom forskjellige arbeidssteder skal være avtalt 
muntlig med hovedsikkerhetsvakten. 
 
Kjøring forbi signal «Stopp» innenfor anleggsområde–jernbane skal bare foregå etter avtale med 
lokal sikkerhetsvakt.  
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B 8.11.2 Skyving av kjøretøy på anleggsområde-jernbane 

Ved skyving av kjøretøy i anleggsområde-jernbane der radiokommunikasjon benyttes, skal det 
brukes hjelpebremseutstyr slik at signalgiver kan utløse nødbrems fra forreste vogn.  
 
Hjelpebremseutstyr skal funksjonstestes av godkjent bremseprøver.  
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TJN Kap. 12. Låstyper 

TJN 12.2.5.1. Generelt 

Låsetypene inndeles i: 
A-lås, 
B-lås, 
C-lås, 
D-lås, 
E-lås,  
S-lås. 
 
Merk: For frigiving av stasjon/sidespor og tilbaketaking av frigitt stasjon/sidespor vises det til 
Trafikkregler for Jernbanenettet kapittel 3 «Skifting» Strekningsbeskrivelse for Jernbanenettet. 

 

TJN 12.2.5.2 A-lås 

A-lås brukes for sikring av sporveksel(er) ved sidespor på linjen. Kontrollåsnøkkelen oppbevares i 
samlelås ved sidesporet, og frigis fra den stasjonen sidesporet er underlagt eller fra 
trafikkstyringssentralen når A-lås er på fjernstyrt strekning.  
 
Umiddelbart foran og etter sporvekselen i sidesporet kan det være et sporavsnitt. Signaltelegraf 
brytes når sporavsnittet er belagt. 
 
Hvis det er flere kontrollåste sporveksler ved sidesporet, kan tilhørende kontrollåsnøkler 
oppbevares i egen samlelås ved sidesporet. Kontrollåsnøkkelen for A-lås er da tillenket/påsatt en 
sikkerhetslåsnøkkel som brukes for å låse opp sikkerhetslåsen i samlelåsen ved sidesporet.  
 
TJN 12.2.5.3 B-lås 

B-lås brukes for sikring av sporveksel(er) ved sidespor på linjen. Kontrollåsnøkkelen oppbevares på 
den stasjonen sidesporet er underlagt, og må alltid bringes tilbake dit etter bruk. 
 
Hvis det er flere kontrollåste sporveksler ved sidesporet, kan tilhørende kontrollåsnøkler 
oppbevares i egen samlelås ved sidesporet. Kontrollåsnøkkelen for B-lås er da tillenket/påsatt en 
sikkerhetslåsnøkkel, som brukes for å låse opp sikkerhetslåsen i samlelåsen ved sidesporet. 
 
TJN 12.2.5.4 C-lås 

C-lås brukes for sikring av sporveksler på stasjon sikret med enkelt innkjørsignal. Kontrollåsnøklene 
må ikke bringes utenfor stasjonens område.(Benyttes av TXP). 
 
TJN 12.2.5.5 D-lås 

 
D-lås brukes for sikring av sporveksel(er) ved sidespor på linjen. Kontrollåsnøkkel oppbevares på 
hver av nabostasjonene til sidesporet, og tas med når det skal skiftes der. Etter bruk tas 
kontrollnøkkelen med tilbake til utgangsstasjonen, eller til fremadliggende stasjon. 
 
Hvis det er flere kontrollåste sporveksler ved sidesporet, kan tilhørende kontrollåsnøkler 
oppbevares i egen samlelås ved sidesporet.  Kontrollåsnøklene for D-lås er da tillenket/påsatt en 
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sikkerhetslåsnøkkel, som brukes for å låse opp sikkerhetslåsen i samlelåsen ved sidesporet. D-lås 
er ikke satt i avhengighet til togmeldingsledningen/blokkstyrelinjen (signaltelegraf). 
 
TJN 12.2.5.6 S-lås 

 
S-lås brukes for sikring av sporveksel(er)/sporsperre(r) på stasjon. Kontrollåsnøkkelen oppbevares i 
S-lås plassert ved sporveksel/sporsperre. S-låsen er merket med eget nummer og identiteten til den 
sporsperre/sporveksel/kontaktledningsbryter (Z-bryter) den tilhører. 
 
Frigiving av S-lås 
 
S-låsen frigis fra togekspeditør eller fra togleder. S-låsen har lokk som åpnes med firkantnøkkel. 
Bak lokket er det nøkkelfelt med sperreinnretning for nøkkelen, trykknapp og en indikeringslampe 
som lyser når S-låsen er frigitt. Se forøvrig pkt. 12.3.3.9 «Frigiving av S-lås/E-lås på stasjon».  
 
Når nøkkel i S-lås er frigitt kan denne tas ut og benyttes til å låse opp sporsperre eller eventuelt 
sporveksel når det er to sporveksler som er låst i kombinasjon. Når sporsperre låses opp og legges 
i avlagt stilling kan en annen nøkkel i sporsperren vris om og tas ut. Sporsperren låses da i avlagt 
stilling. Nøkkelen som er tatt ut av sporsperren benyttes for å låse opp kontrollåsen i tilhørende 
sporveksel slik at denne kan legges om.  
 
Når sporveksel og sporsperre igjen skal låses i normalstilling, gjøres betjeningen i motsatt 
rekkefølge. 
 
Kontrollåsnøkkelen settes til slutt inn i S-låsen og vris om (med urviserne).  
 
TJN 12.2.5.7 E-lås  

 
E-lås brukes både på stasjon og på sidespor. En E-lås består av to samlelåser (S-låser). Samlelås 
«a» har nøkkel som er innsatt og vridd om mens samlelås «b» ikke har nøkkel. Alle tilhørende 
sporveksler og sporsperrer har elektrisk drivmaskin. For betjening av disse er det satt opp 
lokalomstiller(e) ved sporvekselen(e).  
 
Når E-lås skal frigis skal fører/skifteleder låse opp lokket (med firkantnøkkel) til samlelås «a», og 
deretter i togradio anmode togekspeditør/togleder om frigiving av sidesporet/E-låsen på stasjon. 
Togekspeditør/togleder frigir nøkkelen og svarer at sidesporet/E-låsen på stasjon frigis. Den hvite 
indikeringslampen lyser.  
 
Når det skal skiftes ved sidespor som er sikret med E-lås på strekning uten fjernstyring, må den 
stasjonen som sidesporet er underlagt være betjent. Fører/skifteleder anmoder togekspeditør på 
den stasjonen som sidesporet er underlagt, om frigiving av sidesporet. Togekspeditør frigir 
nøkkelen og svarer at sidesporet frigis. Den hvite indikeringslampen lyser 
 

E-lås brukt ved sidespor på strekning med fjernstyring har samme avhengigheter til linjeblokk 
som rigel. Umiddelbart foran sporvekselen til vedkommende sidespor er det i hovedsporet 
innlagt et sporavsnitt som må være belagt for at E-låsen skal kunne frigis, slik som beskrevet 
ovenfor under A-lås. Når det skal skiftes ved sidespor som er sikret med E-lås skal 
fører/skifteleder via togradio anmode togleder om frigiving av sidesporet. 
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Når togleder/togekspeditør svarer at sidesporet/E-låsen på stasjon frigis, tennes indikeringslampen 
og fører/skifteleder trykker inn trykknappen i samlelås «a». Nøkkelen blir derved fri. Mens 
trykknappen holdes inne, vris nøkkelen om mot urviseren og tas ut av samlelås «a». 
 
Nøkkelen settes så inn i samlelås «b» og vris om med urviseren. Indikeringslampen i samlelås «b» 
tennes og lampen i lokalstilleren(ene) tennes. Lokalstillerne for sporvekselen(e) kan da benyttes og 
skifting kan foretas. 
 
Når lokalstiller betjenes for første gang går sporsperren(e) av og låses i avlagt stilling så lenge 
nøkkelen sitter på plass i samlelås «b». Samtidig blir sporvekselen(e) lagt om.  
 
Etter endt bruk betjenes trykknapp i samlelås «b» samtidig som nøkkelen vris om mot urviseren og 
tas ut. Deretter settes nøkkelen på plass i samlelås «a» og vris om med urviseren. Dersom 
sporvekselen(e) ikke ligger i normalstilling vil de da automatisk bli omlagt til normalstilling. Samtidig 
låses sporsperren(e) automatisk i pålagt stilling. Fører/skifteleder melder til togekspeditør/togleder 
at skiftingen er avsluttet og at frigivingen kan tas tilbake. Nøkkelen blir da sperret og 
indikeringslampen slokker. Fører/skifteleder kontrollerer at nøkkelen ikke kan tas ut igjen. 
Fører/skifteleder avventer melding fra togekspeditør/togleder om at kontroll av sidesporet/E-låsen 
på stasjon er i orden.  
 
Frigiving av rigel 
 
TJN 12.2.6.1 Normal frigiving 

På sidespor kan sporvekslene/sporsperrene være sikret med rigel som frigis av togleder. Når rigel 
er frigitt, lyser en lampe ved sporsperren. Når sporsperren legges av, frigis rigelen i sporvekselen og 
lampen ved sporvekselen lyser. 
 
Når tog skal inn på sidesporet, må et sporavsnitt foran sporvekselen være belagt av toget for å få 
frigitt sidesporet. 
 
TJN 12.3.3.7.1 Sporveksler med 2 drivmotorer 
 

 

Først sveives sporvekseldrivmaskin (2) lengst fra tungespiss over til midtstilling. 
 
Deretter sveives sporvekseldrivmaskin (1) i tungespiss over til endestilling (kontroll) i ønsket 
posisjon. 
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Til slutt sveives sporvekseldrivmaskin (2) lengst fra tungespiss over til kontroll i samme posisjon 
som sporvekseldrivmaskin (1) i tungespiss. 
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