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Sagsnr.: 060.09S.541 

Udstedt 29. juni 2015 

 

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 

 

1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 
 

Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 797 af 22/06/2015 om tog-

klargøringsuddannelsen. 

 

2. Der er pr. 1. august 2015 sket følgende ændringer: 

 

Udover mindre sprogmæssige rettelser og præciseringer samt ændrede titler i enkelte fag i uddannelsen, 

er der sket følgende indholdsmæssige ændringer i togklargøringsuddannelsen: 

Den hidtidige togklargøringsuddannelse med 2 trin bliver afløst af en uddannelse med 1 trin, men med 2 

specialer på trin 1; ”Klargøring og rangering af persontog” samt ”Klargøring og rangering af godstog”.  

Der er foretaget ændringer vedrørende de afsluttende prøver. 

 

Standardiserede forløb for elever over 25 år (EUV) 
Det faglige udvalg har ikke udarbejdet standardiserede forløb. Skolerne skal derfor afkorte skoleunder-

visningen med mindst 10 % således at skoleundervisningen maksimalt udgør 18 uger i speciale Klargø-

ring og rangering af persontog og 20,7 uger i speciale Klargøring og rangering af godstog. 

 

3. Beskrivelse af Trafikstyrelsens regelsæt 
Indholdet i uddannelsen er delvist underlagt Trafikstyrelsens regelsæt og udspringer fra retsakter, der 

vedtages i EU og er derefter implementeret i dansk lovgivning. 

Følgende områder er derfor beskrevet: 

a) Retsakter, der vedtages i EU. 

b) Nationale regler 

c) Uddannelse og helbred 

d) Lokomotivførerbekendtgørelsen  

e) Uddannelsescentre 

f) Uddannelse af lokomotivførere 

g) Helbredsgodkendelse 

h) Gennemførelse af den sikkerhedsklassificeret undervisning 

 

a) Retsakter, der vedtages i EU. 

Retsakterne, som vedtages i EU, kan være i form af forordninger, direktiver eller afgørelser, som er bin-

dende for medlemsstaterne. Derudover findes der ikke-bindende retsakter som henstillinger og udtalel-

ser.  

 

Forordninger  

En forordning er generel og bindende for den, forordningen retter sig mod. En forordning indeholder 

både rettigheder og forpligtelser for private. En forordning må ikke gennemføres i national ret. Der kan 

dog være behov for supplerende regler.  

 

Som eksempler på forordninger på Trafikstyrelsens område kan nævnes forordning om den fælles sikker-

hedsmetode til risikoevaluering og vurdering (CSM-RA), forordning om en fælles sikkerhedsmetode for 
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overvågning, der skal anvendes af jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere efter modtagelse af et 

sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse og af enheder med ansvar for vedligeholdelsen samt 

forordning om en fælles sikkerhedsmetode for nationale sikkerhedsmyndigheders tilsyn efter udstedelse 

af et sikkerhedscertifikat eller en sikkerhedsgodkendelse. Disse forordninger er eksempler på forordnin-

ger, der fastsætter en række fælles sikkerhedsmetoder med hjemmel i sikkerhedsdirektivet.  

 

Herudover er der en række selvstændige rammeforordninger. Som eksempler herpå kan nævnes forord-

ning om oprettelse af et europæisk jernbaneagentur (agenturforordningen), forordning om et europæisk 

banenet med henblik på konkurrencebaseret godstransport, (godsforordningen) samt forordning om EF-

modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifi-

kater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens.  

 

Direktiver  

Direktiver skal gennemføres i national ret. Dette sker ved bekendtgørelse. Som eksempler på direktiver 

på Trafikstyrelsens område er interoperabilitetsdirektivet, jernbanesikkerhedsdirektivet, lokomotivfører-

direktivet og farligt gods direktivet.  

 

Interoperabilitets-, jernbanesikkerheds- og lokomotivførerdirektivet udgør hoveddirektiverne på jernba-

neområdet.  

 

Farligt gods direktivet indeholder regler både for jernbane, vej og indre vandvej. Trafikstyrelsen gennem-

fører direktivets bestemmelser for jernbane, imens de andre dele gennemføres af respektive ressort myn-

digheder.  

 

Afgørelser  

En afgørelse er bindende i alle enkeltheder. Trafikstyrelsen gennemfører kommissionsafgørelser således, 

at disse er bindende for virksomhederne på jernbaneområdet. De fleste TSI’er (Tekniske Specifikationer 

for Interoperabilitet) er udstedt som en kommissionsafgørelse.  

 

Kommissionsafgørelserne gennemføres dels via bestemmelser for jernbane (BJ’er) eller via bekendtgø-

relser. Der er en række Kommissionsafgørelser på jernbaneområdet, hvoraf TSI’erne udgør den største 

del. TSI’erne vedrører tekniske specifikationer for de enkelte delsystemer på jernbanen, eksempelvis fin-

des der TSI’er for infrastruktur, tunnelsikkerhed, energi, bevægelseshæmmede, drift og trafikstyring, tog-

kontrol og signaler, lokomotiver og passagervogne, rullende materiel- støj samt for det nationale køre-

tøjsregister. Alle TSI’er er udstedt med hjemmel i interoperabilitetsdirektivet.  

 

Nogle TSI’er kan indeholde en forpligtelse for medlemsstaterne til at udarbejde en implementeringsplan 

for det pågældende område. Her kan nævnes TSI CCS (togkontrol og signaler) og TSI OPE (drift og tra-

fikstyring).  

 

Disse implementeringsplaner skal sendes til Kommissionen som en form for notifikation.  

Som eksempler på en anden type af afgørelse kan nævnes Kommissionens afgørelse om det andet sæt af 

fælles sikkerhedsmål for jernbanesystemet, der har hjemmel i sikkerhedsdirektivet.  

 

Henstillinger og udtalelser  

I EU-retten er henstillinger og udtalelser angivet som ikke bindende. Det samme gælder for resolutioner, 

konklusioner og lign.  

 

EU-domstolen fortolker dog både bindende (f.eks. direktiver) og ikke bindende retsakter (f.eks. henstil-

linger). EU-domstolen henviser herudover i et vist omfang til ikke-bindende retsakter til støtte for sine 

http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Jernbane/Regulering/EU-regler/TSIer.aspx
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afgørelser. De ikke-bindende retsakter har således i høj grad betydning ved fortolkningen af de bindende 

retsakter (direktiver, forordninger og afgørelser), og de kan på den måde gradvis blive forpligtende for 

medlemsstaterne.  

 

På interoperabilitetsområdet har Kommissionen afgivet en henstilling om udstedelse af ibrugtagningstil-

ladelser til strukturelt definerede delsystemer og køretøjer. Denne henstilling kan anses som en vejled-

ning til, hvordan man skal fortolke og forstå processen i forbindelse med udstedelse af ibrugtagningstilla-

delser til køretøjer og delsystemer i jernbaneinfrastrukturen. 

 

b) Nationale regler 

På jernbaneområdet er der fastsat en række nationale regler, som enten skal sikre gennemførelsen af eller 

udfylde EU-lovgivningen. 

Regler fastsat i medfør af EU har forrang for nationale regler, hvilket betyder at hvor der er fastsat EU-

regler på et givent område, må der ikke fastsættes nationale regler, der strider herimod.  

 

Nationale regler består på jernbaneområdet både af love, bekendtgørelser samt BJ’er (Bestemmelser for 

Jernbane). Alle disse tre typer af regulering er bindende for de modtagere, de retter sig mod. Herudover 

har Trafikstyrelsen udarbejdet en del vejledninger, der enten relaterer sig til konkrete retsakter f. eks. vej-

ledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, eller vej-

ledninger der relaterer sig til en metode eller en bestemt brug f.eks. vejledning i systemdefinition eller 

vejledning om brug af assessorer.  

 

Vejledninger er ikke bindende retsakter, der alene har til hensigt at benyttes som fortolkningsbidrag til en 

given retsakt eller et givent område.  

 

Love & lovbekendtgørelser  

På jernbaneområdet findes en central lov, jernbaneloven, der regulerer en række forhold bl.a. jernbane-

sikkerhed, interoperabilitet, adgangen til jernbaneinfrastrukturen samt tilladelse til at drive jernbanevirk-

somhed og forvalte jernbaneinfrastruktur. Jernbaneloven fastsætter på den måde de overordnede krav og 

regler området.  

 

Bekendtgørelser  

Bekendtgørelser er altid udstedt med hjemmel i en lov, og fungerer som udfyldning/ præcisering af de 

overordnede rammer fastsat i loven.  

 

På jernbaneområdet er der fastsat en række bekendtgørelser på områderne uddannelse og personale, in-

frastruktur, rullende materiel, veterantog- og baner, jernbanevirksomheder samt infrastrukturforvaltere. 

Som eksempler herpå kan nævnes bekendtgørelse om ibrugtagningstillader til køretøjer på jernbaneområ-

det, om akkreditering af assessorer, om sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere, om 

sikkerhedscertificering af jernbanevirksomheder samt om certificering af lokomotivførere.  

 

BJ’er (Bestemmelser for Jernbane)  

Bestemmelser for jernbane er en type regulering, der typisk benyttes ved implementering af EU regler, 

f.eks. TSI’er. BJ’erne fungerer på jernbaneområdet ligesom bekendtgørelser som udfyldning eller imple-

mentering af anden lovgivning. Når de benyttes som implementering, er den retsakt der implementeres, 

vedlagt som bilag til BJ’en.  

 

Vejledninger  

Trafikstyrelsen har udarbejdet en række vejledninger på jernbaneområdet. Vejledningerne er som det føl-

ger af ordlyden ”vejledende” og ikke direkte bindende. De skal forstås som i bidrag til at forstå gældende 
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regulering.  

 

På jernbaneområdet har Trafikstyrelsen udarbejdet en række vejledninger, f.eks. vejledning i signifikans-

vurdering, vejledning til veteranbanebekendtgørelsen, vejledning til bekendtgørelse om ibrugtagningstil-

ladelse til køretøjer på jernbaneområdet, vejledning til bekendtgørelse om helbredskrav på jernbaneområ-

det, vejledning til ansøgning om tilladelse til at drive jernbanevirksomhed. 

 

c) Uddannelse og helbred 

Personer, der udfører et arbejde med betydning for jernbanesikkerheden, skal leve op til en række krav. 

 

Sikkerhedsklassificerede funktioner på jernbaneområdet, er bl.a.: 

 Fremføring af trækkraftenheder (f.eks. lokomotivførere, troljeførere, rangerførere, køremænd, mv.)  

Sikkerhedsopgaver i tog (f.eks. togførere) 

 Ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, herunder opsyn med andre, der arbejder i og ved 

spor med og uden sporspærring (f.eks. jernbanearbejdere, banebetjente, sikringsmontører, SR2-ar-

bejdsledere, mv.) 

 Klargøring af tog, herunder sammenkobling af rullende materiel og deltagelse i rangering (f.eks. 

rangister, stationsbetjente, togklargørere, mv.) 

 Deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen (f.eks. stationsbestyrere, trafikledere, 

mv.) 

Kravene til personer, der varetager sikkerhedsklassificerede funktioner vedrører helbred, uddannelse og 

kompetencer. Krav til helbred er fastsat i helbredsbekendtgørelsen.  

 

Trafikstyrelsen godkender uddannelser af sikkerhedsklassificeret personale. På nuværende tidspunkt er 

der kun opstillet konkrete myndighedskrav til personer, som fører trækkraftenheder angivet i lokomotiv-

førerbekendtgørelsen.  

 

d) Lokomotivførerbekendtgørelsen  

Resumé af bekendtgørelse nr. 985 fra 2011 om certificering af lokomotivførere, udarbejdet af Trafiksty-

relsen. Til bekendtgørelsen er knyttet en vejledning.  

 

Lokomotivførere skal have en lokomotivførerlicens udstedt af Trafikstyrelsen og lokomotivførercertifi-

kat(er) udstedt af virksomhederne for at køre tog på jernbanenettet i Danmark.  

 

Bekendtgørelsen gennemfører lokomotivførerdirektivet og fastsætter bl.a. betingelser samt procedurer 

for certificering af lokomotivførere, herunder krav til uddannelse og kompetence. Ved direktivets gen-

nemførelse indføres en fælles certificeringsordning i EU, hvorefter lokomotivførere i EU skal have såvel 

EU-lokomotivførerlicens som EU-lokomotivførercertifikat.   

 

Lokomotivførerlicenser er gyldige i hele EU, og certifikater er gældende for den infrastruktur og for de 

køretøjer, som er angivet i certifikatet.  

 

EU-certifikatet skelner mellem to kategorier af lokomotivførere:  

 Lokomotivførere med A-certifikat, der udfører arbejdskørsel og/eller rangering (bl.a. troljeførere, ran-

gerførere, køremænd, mv.)  

 Lokomotivførere med B-certifikat, der fører person- og/eller godstog (normalt benævnt lokomotivfø-

rere)  

 

Der er et par centrale datoer at være opmærksom på:  
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 Nye EU-licenser udstedes af Trafikstyrelsen fra 29. oktober 2011 til lokomotivførere, der udfører græn-

seoverskridende trafik.  

 Jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere skal udstede EU-certifikater, når Trafikstyrelsen har 

udstedt EU-licenser.  

 

Fra og med 29. oktober 2013 skal alle lokomotivførere, herunder troljeførere, rangerførere, køremænd, 

mv. være i besiddelse af en EU-lokomotivførerlicens og EU-lokomotivførercertifikat. Procedure for li-

censansøgning vil blive offentliggjort på Trafikstyrelsens hjemmeside.  

Bekendtgørelsen trådte i kraft den 11. oktober 2011. 

 

e) Uddannelsescentre 

Trafikstyrelsen godkender uddannelsescentre for lokomotivførere. 

 

Godkendte jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere og eksterne udbydere af uddannelse skal 

have en særlig tilladelse til at uddanne lokomotivførere. Trafikstyrelsen udsteder godkendelse til uddan-

nelsescentre for lokomotivførere, og fører tilsyn.  

 

De jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere, som udelukkende uddanner egne lokomotivførere, 

kan vælge at udvide deres sikkerhedscertifikat/sikkerhedsgodkendelse med uddannelsesaktiviteterne. 

Uanset om man vælger den ene eller anden model, er det de samme uddannelseskompetencer, som skal 

dokumenteres over for Trafikstyrelsen.  

 

Bekendtgørelse 1029 af 5/11 2012 om godkendelse af uddannelsescentre, eksaminatorer mv. ved uddan-

nelse af lokomotivførere på jernbaneområdet, trådte i kraft den 8. november 2012. 

 

f) Uddannelse af lokomotivførere 

Trafikstyrelsen godkender uddannelserne af personer, der skal udføre sikkerhedsklassificerede funktioner 

på jernbanen. 

 

Certifikat og licens til lokomotivførere  

En lokomotivfører skal have både certifikat og licens for at køre tog. Lokomotivføreren skal bære begge 

dele på sig, når han/hun udfører sit arbejde.  

 

Lokomotivførerlicensen er gyldig i 10 år og udstedes af Trafikstyrelsen, forudsat at lokomotivføreren op-

fylder de relevante helbredskrav, vandelsvurdering og uddannelse. Licensen er samtidig dokumentation 

for, at lokomotivføreren har den grundlæggende kompetence til at fremføre tog.  

 

Jernbanevirksomheden/Infrastrukturforvalteren udsteder certifikatet som et bevis for, at lokomotivføre-

ren har ret til at køre med bestemte materieltyper (litra) og på bestemt infrastruktur (strækninger).  

 

Uddannelse af lokomotivførere  

Uddannelsen til lokomotivfører består af en teoretisk og en praktisk del.  

 

Trafikstyrelsen er ansvarlig for at:  

 Godkende den praktiske uddannelse og de jernbanesikkerhedsmæssige elementer i teoriuddannelsen  

 Udstede lokomotivførerlicenser 

 Godkende lærere, censorer i fag med relevans for jernbanesikkerheden, samt kørelærere.  

 

Den enkelte jernbanevirksomhed/Infrastrukturforvalter udsteder certifikater for kendskab til de forskel-

lige typer af rullende materiel (litra) og infrastrukturkendskab.  
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Særlige krav til lokomotivføreres baggrund  

Trafikstyrelsen udfører en såkaldt vandelsvurdering af personer, som ønsker at blive lokomotivførere. 

Derfor skal man give Trafikstyrelsen lov til at indhente de relevante oplysninger fra det centrale krimi-

nalregister. Trafikstyrelsen får udelukkende udleveret oplysninger om lovovertrædelser, der kan være re-

levante for sikkerheden i det fremtidige job. I praksis drejer det sig om information om overtrædelser af:  

 Færdselsloven  

 Lov om euforiserende stoffer  

 Straffelovens §§ 78 og 79” 

 

g) Helbredsgodkendelse 

Der stilles blandt andet krav til syn, hørelse og bevægelighed. Desuden må man ikke lide af sygdomme, 

der medfører for eksempel svimmelhed og koncentrationsproblemer.  

 

Lægeundersøgelsen foretages af egen læge samt en speciallæge i øjensygdomme, men det er Trafiksty-

relsen, som udsteder helbredsgodkendelsen. Helbredsattest og synsattest, som skal udfyldes findes i højre 

side.  

 

De udfyldte attester indsendes til Trafikstyrelsen, der derefter vurderer, om ansøgeren kan godkendes. 

Betalingen til lægen/speciallægen for helbredsundersøgelse mv. afholdes af arbejdsgiveren i overens-

stemmelse med principperne i § 3, stk. 4 i lov nr. 286 af 24. april 1996 om brug af helbredsoplysninger 

mv. på arbejdsmarkedet (Helbredsoplysningsloven). Regningen stilles og sendes til arbejdsgiveren/virk-

somheden. Helbredsgodkendelsen udleveres til den sikkerhedsklassificerede person. Trafikstyrelsen op-

kræver et gebyr på 889 kr. for behandlingen af ansøgningen.  

 

h) Gennemførelse af den sikkerhedsklassificeret undervisning 

For at leve op til ovenstående regelsæt, beskrevet i afsnit a) – g), skal Trafikstyrelsen godkende uddan-

nelsesordningen og fagbeskrivelser til togklargøringsuddannelsen inden for de områder, der omfatter sik-

kerhedsklassificeret undervisning. 

 

I beskrivelsen af det faglige indhold er det derfor fastlagt, at undervisningen sker i henhold til Trafiksty-

relsens regler, som de er udmøntet gennem jernbanesamarbejdets ”Branchenorm for lokomotivførerli-

cens- og certifikatuddannelse”, der er godkendt af trafikstyrelsen. Jernbanesamarbejdet består af de, af 

Trafikstyrelsen, sikkerhedsgodkendte jernbanevirksomheder i Danmark. 

Disse jernbanevirksomheder har dermed baggrunden for at kunne gennemføre den sikkerhedsklassifice-

rede del af undervisningen. Uddannelsesstedet skal være godkendt, uddannelsesbeskrivelserne skal være 

godkendte, faglærerne skal være godkendte i forhold til deres kvalifikationer. Desuden har jernbanevirk-

somheden adgang til de rigtige skinnearealer og udstyr. 

Den enkelte elev skal gennemføre dele af litraundervisning i den trækkraftenhedstype, som eleven skal 

erhverve certifikat til. Tilsvarende skal eleven gennemføre dele af undervisningen på den infrastruktur 

(skinnearealer med tilhørende signaler m.m.), som eleven skal erhverve certifikat til.  

 

Denne uddannelsesordning har derfor som baggrund, at den sikkerhedsklassificerede del af undervisnin-

gen gennemføres i elevens egen virksomhed, som virksomhedsforlagt undervisning.  

 

4. Uddannelsens struktur  
 

Et eksempel på uddannelsens struktur for speciale ”Klargøring og rangering af persontog” fremgår af føl-

gende model: 

Grundforløb Hovedforløb 1 år 
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Skole 20-40 uger P S P S P S P S P S P 

P = Praktik 

S = Skole (20 uger samlet på hovedforløbet). 

 

Et eksempel på uddannelsens struktur for speciale ”Klargøring og rangering af godstog” fremgår af føl-

gende model: 

Grundforløb Hovedforløb 1 år 2 måneder 

Skole 20-40 uger P S P S P S P S P S P 

P = Praktik 

S = Skole (23 uger samlet på hovedforløbet). 

 
Bundne og valgfri specialefag kan placeres frit i forløbet, dog under hensyntagen til elevens forudsætninger, 

forudgående erfaring og den nødvendige progression samt virksomhedens eventuelle særlige krav til sikker-

hedsuddannelse. Skolen tilrettelægger – i den lokale undervisningsplan i samarbejde med det lokale uddan-

nelsesudvalg – placeringen af de enkelte fag på skoleperioderne. 

 

For detaljerede forslag til forløbsbeskrivelser henvises til grafiske oversigter som kan findes på 

www.tur.dk 

 

EUV 
Uddannelsens samlede varighed fastsættes af skolen ud fra hensynet til at der bør være en forholdsvis sam-

menhæng mellem afkortning af skoleuger og praktikuddannelsen. Følgende vejledende princip kan eventuelt 

anvendes ved fastsættelse af uddannelsens samlede varighed: Eksempelvis udløser en uges skoleundervis-

ning normalt en måneds uddannelsestid. 

Kompetencevurderingen består af en generel vurdering og en individuel vurdering. Rammerne for den 

generelle vurdering, er fastsat i uddannelsesbekendtgørelsens bilag 1.  

 

5. Elevtyper og fagrækker 
 

Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der 

indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes spe-

cialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. 

 

Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen 

Som hjælp og vejledning for tilrettelæggelsen af praktikuddannelsen har TUR udarbejdet en uddannel-

sesbog, der indeholder forslag til praktikmålenes fordeling i forhold til skoleperioderne samt praktiker-

klæringer. 

 

6. Bedømmelse og beviser mv. 
Fag i uddannelsen som skal bestås 

Ud over fag hvor andre myndigheder stiller krav om bestået prøve o. lign. (kørekort mv.) skal følgende 

fag bestås: 

1. 5420 Færden i spor. 

2. 6429 RiD 

3. 11969 Grundlæggende togklargøring. 

 

Til hjælp og inspiration for arbejdet med svendeprøven vil det faglige udvalg (TUR) udarbejdet en vej-

ledning, som primært retter sig mod censorerne (skuemestre). 

 

http://www.tur.dk/
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SKEMA 1 – elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb 

Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever 

under 25 år. 

 

Antallet af kolonner med trin eller specialer tilpasses antallet i uddannelsen. Ligeledes indsættes en række pr. speciale under obligatoriske uddan-

nelsesspecifikke fag og valgfri uddannelsesspecifikke fag. 

 

Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række 

pr. fag 

 

Faget bidrager til føl-

gende kompetence-

mål 

 

Nummer svarer til 

nummereringen i ud-

dannelsesbekendtgø-

relsen. Faget kan bi-

drage til flere kompe-

tencemål. 

Præstations-

standard 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, ru-

tineret, avan-

ceret 

Vejledende 

tid 

 

 

Antal uger 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

Grundfag  5,5 uger i alt 5,5 uger i alt 

10806 Engelsk 

Eller 

10827 Tysk 

 

7 

 

F 

 

2,0 uge 

 

X 

 

X 

10815 

Informationsteknologi 

7 E 2,0 uger X X 

10823 

Samfundsfag 

8  F 1,5 uger X X 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag  14,5 uger i alt 17,5 uger i alt 

5420  

Færden i spor 

1, 2 Begynder 0,2 uge X X 

5428 

Internationale forhold 

og branchekendskab, 

togklargøring 

9 Rutineret 1,0 uge X X 

5429 18 Rutineret 0,6 uger  X 



  

9 
 

Sagsnr.: 060.09S.541 

Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række 

pr. fag 

 

Faget bidrager til føl-

gende kompetence-

mål 

 

Nummer svarer til 

nummereringen i ud-

dannelsesbekendtgø-

relsen. Faget kan bi-

drage til flere kompe-

tencemål. 

Præstations-

standard 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, ru-

tineret, avan-

ceret 

Vejledende 

tid 

 

 

Antal uger 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

RiD 

11969 

Grundlæggende togklar-

gøring 

3, 4 Rutineret 1,4 uge X X 

11970 

Infrastrukturuddannelse 

1 

4, 11, 13 Avanceret 1,4 uge X X 

11979 

Certifikat i Infrastruktur 

11, 13 Uden niveau 0,5 uger X X 

11980 

Teknik for togklargø-

rere 

4, 10 Avanceret 1,4 uger X X 

12031 

Certifikat, Litra 

11, 12, 13, 14 Uden niveau 1,6 uger X X 

12037 

Branchespecifik IT til 

persontog 

7, 11 Rutineret 0,5 uger X  

12038 

Branchespecifik IT til 

godstog 

7, 13, 14, 17 Rutineret 0,9 uger  X 

12039 

Kombiterminal godstog 

15, 16, 17 Avanceret 1,0 uger  X 

12042 15, 16, 17 Rutineret 1,0 uger  X 
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Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række 

pr. fag 

 

Faget bidrager til føl-

gende kompetence-

mål 

 

Nummer svarer til 

nummereringen i ud-

dannelsesbekendtgø-

relsen. Faget kan bi-

drage til flere kompe-

tencemål. 

Præstations-

standard 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, ru-

tineret, avan-

ceret 

Vejledende 

tid 

 

 

Antal uger 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

Fagspecifik tysk til 

godstog 

12044 

Konflikthåndtering og 

kundeservice i togklar-

gøring 

6, 10 Rutineret 0,5 uger X X 

12045 

Sundhed i togklargøring 

6 Rutineret 0,5 uger X X 

12063 

Kørekort B i togklargø-

ring 

5 Uden niveau 2,0 uge X X 

12067 

Almen togklargøring 

3, 4 Rutineret 0,5 uger X X 

14629 

Lokomotivførerlicens 

11, 13 Uden niveau 2,0 uger X X 

15505 

Faglig specialisering in-

denfor togklargøring 

11, 13 Avanceret 1,0 uger X X 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  0,0 uge 0,0 uge 

Antal ugers valgfag    0,0 uge  0,0 uge 

Antal skoleuger i alt    20 uger  23 uger 
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SKEMA 2 – Voksne med standardiseret hovedforløb 

Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. 

 

Bemærk:  Det faglige udvalg har ikke udarbejdet standardiserede forløb. Skolerne skal derfor afkorte skoleundervisningen med mindst 10 % såle-

des at skoleundervisningen maksimalt udgør 18 uger i speciale Klargøring og rangering af persontog og 20,7 uger i speciale Klargøring 

og rangering af godstog. 

 

 

Følgende fag eller niveauer beskrevet i fagrækken i skema 2 har alene videreuddannelsesperspektiv, og er ikke centrale for 

opfyldelse af uddannelsens mål. Ét af disse kan derfor udskiftes af den enkelte elev med et andet fra uddannelsens fagrække, 

jf. § 4, stk. 4 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. Der indsættes kun fag, hvis det er relevant for den enkelte uddannelse. 

  

 

Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række 

pr. fag 

 

Faget bidrager til føl-

gende kompetence-

mål 

 

Nummer svarer til 

nummereringen i ud-

dannelsesbekendtgø-

relsen. Faget kan bi-

drage til flere kompe-

tencemål. 

Præstations-

standard 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, ru-

tineret, avan-

ceret 

Vejledende 

tid 

 

 

Antal uger 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

Grundfag  5,5 uger i alt 5,5 uger i alt 

10806 Engelsk 

Eller 

10827 Tysk 

 

7 

 

F 

 

2,0 uge 

 

X 

 

X 

10815 

Informationsteknologi 

7 E 2,0 uger X X 

10823 

Samfundsfag 

8  F 1,5 uger X X 

Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag  14,5 uger i alt 17,5 uger i alt 

5420  

Færden i spor 

1, 2 Rutineret 0,2 uge X X 
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Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række 

pr. fag 

 

Faget bidrager til føl-

gende kompetence-

mål 

 

Nummer svarer til 

nummereringen i ud-

dannelsesbekendtgø-

relsen. Faget kan bi-

drage til flere kompe-

tencemål. 

Præstations-

standard 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, ru-

tineret, avan-

ceret 

Vejledende 

tid 

 

 

Antal uger 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

5428 

Internationale forhold 

og branchekendskab, 

togklargøring 

9 Rutineret 1,0 uge X X 

5429 

RiD 

18 Rutineret 0,6 uger  X 

11969 

Grundlæggende togklar-

gøring 

3, 4 Rutineret 1,4 uge X X 

11970 

Infrastrukturuddannelse 

1 

4, 11, 13 Avanceret 1,4 uge X X 

11979 

Certifikat i Infrastruktur 

11, 13 Uden niveau 0,5 uger X X 

11980 

Teknik for togklargø-

rere 

4, 10 Avanceret 1,4 uger X X 

12031 

Certifikat, Litra 

11, 12, 13, 14 Uden niveau 1,6 uger X X 

12037 

Branchespecifik IT til 

persontog 

7, 11 Rutineret 0,5 uger X  

12038 7, 13, 14, 17 Rutineret 0,9 uger  X 
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Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række 

pr. fag 

 

Faget bidrager til føl-

gende kompetence-

mål 

 

Nummer svarer til 

nummereringen i ud-

dannelsesbekendtgø-

relsen. Faget kan bi-

drage til flere kompe-

tencemål. 

Præstations-

standard 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, ru-

tineret, avan-

ceret 

Vejledende 

tid 

 

 

Antal uger 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

Branchespecifik IT til 

godstog 

12039 

Kombiterminal godstog 

15, 16, 17 Avanceret 1,0 uger  X 

12042 

Fagspecifik tysk til 

godstog 

15, 16, 17 Rutineret 1,0 uger  X 

12044 

Konflikthåndtering og 

kundeservice i togklar-

gøring 

6, 10 Rutineret 0,5 uger X X 

12045 

Sundhed i togklargøring 

6 Rutineret 0,5 uger X X 

12063 

Kørekort B i togklargø-

ring 

5 Uden niveau 2,0 uge X X 

12067 

Almen togklargøring 

3, 4 Rutineret 0,5 uger X X 

14629 

Lokomotivførerlicens 

11, 13 Uden niveau 2,0 uger X X 

15505 

Faglig specialisering in-

denfor togklargøring 

11, 13 Avanceret 1,0 uger X X 
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Fagnavn  

 

 

Der indsættes én række 

pr. fag 

 

Faget bidrager til føl-

gende kompetence-

mål 

 

Nummer svarer til 

nummereringen i ud-

dannelsesbekendtgø-

relsen. Faget kan bi-

drage til flere kompe-

tencemål. 

Præstations-

standard 

 

Fx niveau C, 

D, E, F eller  

begynder, ru-

tineret, avan-

ceret 

Vejledende 

tid 

 

 

Antal uger 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

Valgfri uddannelsesspecifikke fag  0,0 uge 0,0 uge 

Antal ugers valgfag    0,0 uge  0,0 uge 

Antal skoleuger i alt    20 uger  23 uger 
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Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene 

 

Praktikmål  

 

 

Der indsættes én række pr. prak-

tikmål 

 

Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål 

 

Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbe-

kendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompe-

tencemål. 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

Praktikmål 

4780 

Introduktion til virksomheden 

4 X X 

14583 

Færden på og ved jernbanen 

2 X X 

14584 

Infrastruktur 2 

11, 13 X X 

14585 

Grundlæggende jernbanekendskab 

2, 3 X X 

14589  

Grundlæggende togklargøring 

2, 4 X X 

14590 

Infrastruktur 1 

11, 13 X X 

14592 

Teknik inden for togklargøring 

12, 14 X X 

14594 

Litrakendskab 

11, 13 X X 

14597 

Branchespecifik IT inden for per-

sontog 

7, 11, 12 X  

14598 

Branchespecifik IT inden for gods-

tog 

7, 13, 14, 17  X 
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Praktikmål  

 

 

Der indsættes én række pr. prak-

tikmål 

 

Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål 

 

Nummer svarer til nummereringen i uddannelsesbe-

kendtgørelsen. Faget kan bidrage til flere kompe-

tencemål. 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af per-

sontog 

Speciale Klar-

gøring og ran-

gering af gods-

tog 

14600 

Kombiterminal 

15, 16, 17  X 

14614 

RiD 

18  X 

14616 

Fagspecifik tysk inden for godstog 

7, 15, 16, 17  X 

14621 

Konflikthåndtering og kundeser-

vice 

3, 4, 6, 10  X X 

14622 

Sundhed i togklargøring 

6 X X 

14623 

IT – kommunikation og dokumen-

tation 

7, 12, 14 X X 

14624 

Kørsel i person- eller varebil 

5 X X 
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Begrebet elevtyper: 
 
Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte ”elevty-
per”, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få an-
givet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første 
kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den 
enkelte elevtype betyder. 
 
De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som 
gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende 
grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskel-
lige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet 
hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. 
 
Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Over-
sigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Gruppe-
ringen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. 
 
I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: 

Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever 
Skema 2:  EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. 
Skema 3a:  Talentspor, unge + EUV3 
Skema 3b:  Talentspor, voksen 
Skema 4:  EUX-elever 

 
 
Oversigt 1: Elevtyper 
Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. 

Elevtype Uddybning 

EU9 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. 

EU9+ Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundfor-

løbet, der har en varighed på 20 uger. 

EU9X EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen 

EU9X+ EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter di-

rekte på grundforløbets 2. del. 

EUV1 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforlø-

bet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og 

uden praktikuddannelse.  

EUV2 Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforlø-

bet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hoved-

forløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år.  
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Elevtype Uddybning 

EUV3 Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en er-

hvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil 

svare til praktikperioden for de unge. 

EUX EUX 

MEST Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke 

igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden er-

statter grundforløbet. 

PREUD Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende prak-

tisk oplæring på en produktionsskole – efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæ-

ring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompe-

tencer. 

Hovedforløbet gennemføres på normal vis. 

TAL Talentspor med højniveauer i specialefag 

GYM For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkan-

tile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegi-

vende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i ho-

vedforløbet. 

 
 
Oversigt 2: Gruppering af elevtype 
Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. 
hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesord-
ningen grupperingen henhører til. 

ELEVTYPE BETEGNELSE Skema 

EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 
EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 
EU9+M EU9 +  og mesterlære 1 
EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 
EU9M EU9 og mesterlære 1 
EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 
EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 
EUV3M EUV3  og mesterlære 1 
EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del  2 
EUV2M EUV2  og mesterlære 2 
EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b 
EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 
EU9X EUD9  og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 
EUV3X EUV3 og EUX 4 
EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 
EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 
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ELEVTYPE BETEGNELSE Skema 

EU9X+T EUD9  og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 
EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 
EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 
EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 
EU9T EUD9 og talentspor 3a 
EU9+T EUD9+ og  talentspor 3a 

EUV3T EUV3 og talentspor 3a 

EUV2T EUV2 og talentspor 3b 
EUV1T EUV1 og talentspor 3b 

EU9+G EU9+ og GYM  

EUV2G EUV2 og GYM  

EUV1G EUV1 og GYM  
Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.  
. 
 
 
 

I uddannelsesadministration er der indarbejdet let tilgængelige funktioner, som vil understøtte de 
faglige udvalgs arbejde i, at tilknytte fag til de enkelte elevtyper. Elevtyperne er grupperet efter 
ovennævnte skema 2. Såfremt det faglige udvalg ikke tilknytter fag på disse elevtyper i grupperin-
gen vil fagrækken ikke være synlig i systemet for skolerne. Fagene skal tilknyttes på elevtype i 
eud.adm.dk. Det vil foregå sådan, at man laver en bruttoliste af fag for uddannelsen og efterføl-
gende sætter man flueben i et skema ud for hvilke elevtyper/grupperingen, der skal have det på-
gældende fag. Der er ikke i eud-adm.dk sat regel for, hvor mange af disse elevtyper man skal lave 
for at få godkendt en uddannelsesordning, men der skal dog mindst være to. Herudover skal de 
faglige udvalg være opmærksomme på, at såfremt  der ikke er udarbejdet et standardiseret afkor-
tet  voksenforløb  er det frit for den enkelte skole at bestemme,  hvor de 10% reducering skal 
ligge jf. § 16, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 


