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SR SSB 116-2021 Offentliggjort: 26.03.2021 

 Gyldig fra: 17.04.2021 

Gyldig til: 18.04.2021 

 

 

S-banen, Depot Øst og Vest. Midlertidig undtagelse fra SR 

1. Baggrund 

For afprøvning af nye depotregler, underlagt bestemmelserne i ”Regler for depottest”, er der 

behov for prøvekørsler i et afgrænset sporområde. 

1.1. Formål og begrænsninger 

Denne SR SSB beskriver forhold om sporspærring og prøvekørselsområde ved midlertidig 

overdragelse fra SR til ”Regler for depottest” samt overdragelsen tilbage til SR. 

1.2. Gyldighedsperiode 

Denne SR SSB er gældende i perioden d. 17.04.2021 kl. 11.00-18.04.2021 kl. 14.00. 

1.3. Definitioner 

- Prøvekørselsområde: Sporområdet fra Dv-signal S10 (inkl.) til sporstopperne i sporene 

131-137 (inkl.). Se Bilag 1. 

- ”Regler for depottest”: Sikkerhedsregler gældende for prøvekørselsområdet under 

prøvekørslerne. 

- Trafikleder: En funktion i ”Regler for depottest”, svarende til en stationsbestyrer i SR. 

2. Bestemmelser i tilknytning til SR og SIN 

2.1. Ugyldiggørelse af SR-signaler hhv. SR-mærker 

SR-signaler hhv. SR-mærker, hørende til prøvekørselsområdet, ugyldiggøres ikke under 

prøvekørslerne. 

2.2. Stedlig dækning 

Som stedlig dækning anvendes dækningssporskifter samt dobbeltrettet standsignal ”Stop” 

(SR-signal 16.1.2.).  

2.2.1. Aflåsning af sporskifter til kørsel ad højre gren 

Inden afprøvning af nye depotregler, skal: 

- sporskifterne 15a/b og 19b aflåses med transportable låsebolte til kørsel ad højre gren 

- Sporskifte 12a/b lokalaflåses til kørsel ad højre gren, og sikres mod omstilling jf. SODB. 
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2.2.2. Aflåsning af sporskifte til kørsel ad venstre gren 

Inden prøvekørsel, skal sporskifte 16a/b aflåses med transportable låsebolte til kørsel ad 

venstre gren. 

2.3. Overdragelse fra SR til ”Regler for depottest” 

2.3.1. Etablering af sporspærring 

SR-arbejdslederen skal også have gyldig kompetence som sporspærringsleder jf. ”Regler for 

depottest”. 

Inden prøvekørselsområdet overdrages til ”Regler for depottest” etableres sporspærring på 

følgende måde: 

- SR-arbejdslederen kontakter først stationsbestyreren i FC City, og anmoder om 

etablering af sporspærring af prøvekørselsområdet. Når stationsbestyreren i FC City 

bekræfter at sporspærring er etableret, opstiller SR-arbejdslederen dobbeltrettet 

standsignal ”Stop” (SR-signal 16.1.2.) midt i sporet ud for Dv-signal S10 samt 

dobbeltrettet standsignal ”Stop” ud for Dv-signal T115 

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

etablerer sporspærring med trafiklederen 

- SR-arbejdslederen kontakter derefter trafiklederen, og aftaler sporspærring jf. ”Regler for 

depottest”. 

2.3.2. Aftale mellem stationsbestyrer og trafikleder 

Når sporspærringerne er etableret i begge regelsæt, aftales mellem stationsbestyrer og 

trafikleder, at sporområdet overdrages til ”Regler for depottest”. Overdragelsen noteres i 

telegramjournalen. 

2.4. Overdragelse fra ”Regler for depottest” til SR 

2.4.1. Ophævelse af sporspærring 

Inden prøvekørselsområdet overdrages til SR ophæves sporspærring på følgende måde: 

- SR-arbejdslederen kontakter først trafiklederen, og ophæver sporspærringen jf. ”Regler 

for depottest” 

- SR-arbejdslederen kontakter derefter stationsbestyreren i FC City og ophæver 

sporspærringen 

- Stationsbestyreren kontakter trafiklederen, og det aftales at sporspærringen kan 

ophæves. 

2.4.2. Aftale mellem trafikleder og stationsbestyrer 

Når sporspærringerne er ophævet i begge regelsæt, aftales mellem trafiklederen og 

stationsbestyreren, at sporområdet overdrages til SR. Overdragelsen noteres i 

telegramjournalen. 
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2.5. Uheld og sikkerhedsmæssige hændelser (SR §§ 89 og 90) 

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

sporspærringsgrænsen, træffes aftale mellem stationsbestyreren og trafiklederen om 

iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger. 
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Bilag 1 

Nedenstående sporoversigt tjener kun til illustrativt formål i forhold til prøvekørslernes geografi. 

 
 

***** 

 

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

http://www.bane.dk/

