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SR SSB 113-2021 Offentliggjort: 14.01.2021 

 Gyldig fra: 23.01.2021 

Gyldig til: 24.01.2021 

 

TIB 820, 840 og 880 sporspærringer. Overdragelse fra SR til ORS 

1. Baggrund 

1.1. Formål og begrænsninger 

Når denne SR SSB er gældende er SR SSB 109-2020 og SR SSB 110-2020 midlertidigt ikke 

gældende. 

Denne SR SSB beskriver særlige forhold om sporspærringer ved overdragelse fra SR til 

ORS. 

Denne SR SSB gælder for nedenstående områder: 

- TIB 820, Østerport-Svanemøllen 

- TIB 840, Svanemøllen-Farum 

- TIB 880, Vigerslev-Ryparken T. 

Sporspærringerne på TIB 820, 840 og 880 etableres med henblik på: 

- ugyldiggørelse af signaler. Dette arbejde foretages med arbejdskøretøj uden attest 

- øvrige nødvendige arbejder vedrørende overdragelse fra SR til ORS 

- efterfølgende overdragelse fra SR til ORS. 

1.2. Definitioner 

Der anvendes følgende ord og begreber: 

- ”TCC Hellerup” anvendes om betjeningspladsen for trafiklederen i ORS af dette område. 

- ”TCC Øst” anvendes om betjeningspladsen for trafiklederen i ORS af dette område, når 

CBTC-systemet er ibrugtaget. 

Nordhavn T betragtes som ”overgangsstation”, mellem FC Øst og TCC Øst, på 

banestrækningen Østerport-Svanemøllen, når CBTC-systemet er ibrugtaget. 
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2. Bestemmelser i tilknytning til SR og SIN 

2.1. Udførelse af infrastrukturarbejder (SR § 73) 

2.1.1. Etablering af sporspærring 

2.1.1.1. TIB 820, Østerport-Svanemøllen 

SR-arbejdslederen skal også have gyldig kompetence som sporspærringsleder jf. ORS. 

Sporspærring mellem Østerport og Svanemøllen etableres på følgende måde: 

- SR-arbejdslederen kontakter stationsbestyreren i FC Øst, og anmoder om  

etablering af sporspærring af begge hovedspor mellem Østerport og Svanemøllen. Når 

stationsbestyreren i FC Øst bekræfter at sporspærring er etableret, opstiller SR-

arbejdslederen dobbeltrettet standsignal ”Stop” (SR-signal 16.1.2.) midt i sporet ud for 

SR-mærke 17.10. ”Rangergrænsen” i spor 5 og 6 på Østerport. 

- Stationsbestyreren i FC Øst forhindrer signalgivning til de spærrede spor jf. SODB. 

Sporspærring på Svanemøllen i spor 4 og 5 etableres på følgende måde: 

- SR-arbejdslederen kontakter først stationsbestyreren for Svanemøllen og anmoder om 

etablering af sporspærring i spor 4 og 5. 

- Stationsbestyreren for Svanemøllen træffer aftale med trafiklederen i TCC Hellerup om 

hindring af ruteindstilling fra Hellerup mod Svanemøllen. 

- Stationsbestyreren for Svanemøllen forhindrer signalgivning til de spærrede spor jf. 

SODB. 

- Når stationsbestyreren for Svanemøllen bekræfter at sporspærring er etableret, kontakter 

SR-arbejslederen herefter trafiklederen i TCC Hellerup og aftaler sporspærring på ORS-

siden af systemgrænsen.  

- Når sporspærring er etableret i begge regelsæt (SR og ORS) opstiller SR-arbejdslederen 

dobbeltrettet standsignal ”Stop” (SR-signal 16.1.2.) midt i sporet ud for systemgrænsen i 

spor 4 og 5 på Svanemøllen. 

2.1.1.2. TIB 840, Svanemøllen-Farum 

SR-arbejdslederen skal også have gyldig kompetence som sporspærringsleder jf. ORS. 

Når sporspærringerne i punkt 2.1.1.1. er etableret, må sporspærringerne på TIB 840 

etableres enkeltvis på stationer og strækninger, og uden brug af stedlig dækning. 

Sporspærringer på Svanemøllen i spor 3 og 6 etableres på følgende måde: 
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- SR-arbejdslederen kontakter stationsbestyreren for Svanemøllen og anmoder om 

etablering af sporspærring i spor 3 og 6. 

- Stationsbestyreren for Svanemøllen forhindrer signalgivning til de spærrede spor jf. 

SODB, og bekræfter etablering af sporspærring. 

Sporspærringer mellem Svanemøllen og Farum etableres på følgende måde: 

- SR-arbejdslederen kontakter stationsbestyreren i FC Øst og anmoder om etablering af 

sporspærring af begge hovedspor på den fri bane samt sporspærring af alle stationer 

(Farum station inkl.). 

- Stationsbestyreren i FC Øst forhindrer signalgivning til de spærrede spor jf. SODB, og 

bekræfter etablering af sporspærring. 

Når alle stationer og banestykker er spærret betragtes disse som ”ét spærret sporområde” 

under SR-arbejdslederens ansvar. 

2.1.1.3. TIB 880, Vigerslev-Ryparken T 

SR-arbejdslederen skal også have gyldig kompetence som sporspærringsleder jf. ORS. 

Når sporspærringen i punkt 2.1.1.1. er etableret, må sporspærringerne på TIB 880 etableres 

enkeltvis på stationer og strækninger. 

Sporspærringer etableres på følgende måde: 

- SR-arbejdslederen kontakter først stationsbestyreren i FC Øst og anmoder om etablering 

af sporspærring af begge hovedspor på den fri bane samt sporspærring af alle stationer 

(Ryparken T inkl.). 

- Stationsbestyreren i FC Øst træffer aftale med trafiklederen i TCC Hellerup om hindring af 

ruteindstilling fra Hellerup mod Ryparken T. 

- Stationsbestyreren i FC Øst sikrer at sporskifte 101 a/b i Vigerslev er aflåst med 

transportable låsebolte og hængelåse til kørsel ad venstre gren. 

- Stationsbestyreren i FC Øst forhindrer signalgivning til de spærrede spor jf. SODB, og 

bekræfter etablering af sporspærring. 

- Når stationsbestyreren i FC Øst bekræfter at sporspærring er etableret, kontakter SR-

arbejslederen herefter trafiklederen og aftaler sporspærring på ORS-siden af 

systemgrænsen. 

- Når sporspærring er etableret i begge regelsæt (SR og ORS) opstiller SR-arbejdslederen 

dobbeltrettet standsignal ”Stop” (SR-signal 16.1.2.) midt i sporet ud for systemgrænsen på 

Ryparken T. 
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- For den øvrige del af strækningen tillades sporspærringerne etableret uden brug af stedlig 

dækning. 

Når alle stationer og banestykker er spærret betragtes disse som ”ét spærret sporområde” 

under SR-arbejdslederens ansvar. 

2.2. Uheld og sikkerhedsmæssige hændelser (SR §§ 89 og 90) 

I tilfælde, hvor uheld eller hændelser kan have betydning på begge sider af systemgrænsen, 

træffes aftale mellem trafiklederen(erne) i TCC Øst/TCC Hellerup og stationsbestyreren(erne) 

om iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger. 

 

***** 

 

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk. 

http://www.bane.dk/

