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SSB og TC'er i nye klæder
Der sker forskellige større og mindre ændringer med Supplerende Sikkerhedsbestemmelser og Trafikcirkulærer omkring årsskiftet og i forbindelse med, at Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler har flyttet sin primære adresse fra
Banehuset til Carsten Niebuhrs Gade.
Ændringerne falder også sammen med, at der nu er tre
regelsæt i brug på det danske jernbanenet: SR, ORS og
ORF.

Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB)
Der udgives tre typer SSB - en type pr. regelsæt. For tydelighedens skyld får hver type også sin egen nummerserie.
SR SSB får numre i intervallet fra 100 til 299.
Den orange baggrundsfarve på SSB-dokumentet forsvinder, og udgivelsen bliver med hvid baggrund som trafikcirkulærerne.

Trafikcirkulærer (TC)
Trafikcirkulærer kan fremover udgives gældende for ét, to
eller alle tre regelsæt, afhængig af indholdet. Gyldigheds-

området vil være at finde med et grønt "tjekmærke" - flueben - øverst på hver enkelt TC, som nyudgives eller forlænges fremover. Ældre, gyldige TC'er ændres først ved en
eventuel gyldighedsforlængelse.
TC'er udgives i én fortløbende nummerserie uanset tilhørende regelsæt.

Hvad er gyldigt?
Både SSB og TC'er udgives med datoer for "gyldig fra" og
"gyldig til", men i de enkelte tilfælde, hvor det bliver nødvendigt at afkorte gyldigheden, vil dokumentet blot blive
fjernet fra inter- og intranet.
Det er derfor uhyre vigtigt, at man holder sig ajour med de
gyldige udgivelser på de enkelte regelsæts sider på nettet.
Husk, at man kan abonnere på information om udgivelser,
rettelser m.v. vedrørende de trafikale reglementer.

Ny adresse
Trafikale Regler har nu primær adresse på Carsten
Niebuhrs Gade 43, 1577 København V, og mailadressen er
også ændret. Den er nu: trafikaleregler@bane.dk
Alias i Outlook er: K&S, Trafikale Regler.
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