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SR SSB 119-2021   Offentliggjort: 12.04.2021 

 Gyldig fra: 19.04.2021 

Gyldig til: 28.04.2021 

 

TIB 2, Ringsted-Næstved-(Vordingborg) 

Kørsel med prøvetog i forbindelse med elektrificeringsprogrammet (EP) 
 

1. Formål 

I forbindelse med elektrificering af strækningen mellem Ringsted og Vordingborg 

Neutralsektion (km. 113.5) skal der køres med prøvetog for afprøvning af 

køreledningsanlægget. Derudover skal der rangeres med elektrisk køretøj i samtlige 

elektrificerede spor i Næstved. 

Strækningen Næstved-Vordingborg ikke er immuniseret i forhold til kørsel med elektriske 

køretøjer. Denne SSB beskriver derfor de supplerende forhold, der i tilslutning til 

bestemmelserne i SIN-G instruks 12 og SIN-G instruks 19, gælder ved kørsel med 

prøvetogene og ved rangeringen i Næstved. 

1.1 Læsevejledning 

Alle, som skal arbejde efter denne SSB, skal læse alle punkter, da ikke alle punkter og 

forhold, helt entydigt kan opdeles i henholdsvis prøvetogslederens, lokomotivførerens 

eller stationsbestyrerens forhold. 

2. Generelle forhold 

2.1. Kommunikation 

2.1.1. Prøvetogslederen og stationsbestyrerens forhold 

Prøvetogslederen skal udelukkende kommunikere med stationsbestyreren i Næstved om 

alle forhold vedrørende prøvekørslerne. Stationsbestyreren i Næstved sikrer 

nabostationsbestyrerne underrettet i relevant omfang. 

Prøvetogslederen skal oplyse sit mobiltelefonnummer til stationsbestyreren i Næstved. 

2.1.2. Lokomotivførerens forhold 

Kommunikation mellem lokomotivføreren og den aktuelle stationsbestyrer foregår som 

udgangspunkt via radio (GSM-R). 

Lokomotivføreren skal dog, forud for prøvekørslernes indledning samt ved eventuelle 

personaleskift undervejs, oplyse mobiltelefonnummer til stationsbestyreren i Næstved. 

Stationsbestyreren i Næstved sikrer nabostationsbestyrerne underrettet i relevant omfang. 
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2.2. Prøvetog og rangering 

I denne SSB omfatter begrebet ”prøvetog” al kørsel, herunder også rangering. 

Al kørsel med prøvetog skal betragtes som kørsel med elektrisk køretøj, med mindre 

prøvetogslederen specifikt forud har meddelt stationsbestyreren, at kørsel med et konkret 

prøvetog sker uden elektrisk køretøj. 

2.3. Forud for kørsel med prøvetog 

Forud for kørsel med prøvetog samt forud for rangering med elektrisk køretøj skal det 

sikres, at al togkørsel og rangering er ophørt og stationsbestyrerne i fornødent omfang 

har hindret signalgivning på følgende banestykker og stationer: 

• TIB 2 (Ringsted)-(Masnedø) 

• TIB 4 Næstved-(Haslev) 

Der må ikke foregå infrastrukturarbejder af nogen art på de ovennævnte banestykker og 

stationer, mens der køres med prøvetog med elektrisk køretøj. 

Mens der køres med prøvetog, må der - på de ovenfor nævnte banestykker og stationer - 

kun foretages signalgivning i det omfang, det er nødvendigt for kørsel med prøvetogene. 

Stationsbestyreren i Næstved kontakter stationsbestyreren for Holme Olstrup/Haslev (FC 

Roskilde), Ringsted og Lundby/Vordingborg/Masnedø (FC Nykøbing F) for at få bekræftet 

ovenstående forhold. Når dette er sket, underrettes prøvetogslederen. 

3. Kørsel med prøvetog 

3.1. Stationsbestyrerens forhold 

Der skal så vidt muligt anvendes normal signalgivning. 

I tilfælde af manglende togvejsopløsning må nødopløsning først foretages, når 

stationsbestyreren ved melding fra lokomotivføreren er underrettet om, at prøvetoget har 

forladt stationen eller holder stille. 

3.2. Lokomotivførerens forhold 

Prøvetoget skal så vidt muligt have indkoblet mobilt togkontrolanlæg (ATC). 

3.3. Ringsted-Lundby, kørsel gennem Næstved 

3.3.1. Næstved 

3.3.1.1. Stationsbestyrerens forhold 

Prøvetog i køreretningen Ringsted-Lundby må kun ekspederes gennem spor 2. 

Alle befarede sporskifter, gennem spor 2, skal forud for indledning af kørsel med prøvetog 

være aflåst med transportable låsebolte og hængelåse jf. skemaet i punkt 3.5. 

Det omfatter sporskifterne: 

03a kørsel ad højre gren, 
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05b kørsel ad venstre gren, 

08 kørsel ad venstre gren, 

19b kørsel ad venstre gren, 

20 kørsel ad højre gren, 

24a kørsel ad højre gren, 

25a kørsel ad venstre gren og 

31b kørsel ad venstre gren. 

3.3.2. Lundby 

3.3.2.1 Lokomotivførerens forhold 

Hastigheden gennem sporskifterne må – uanset signalgivningen og førerrumssignalets 

visning – ikke overstige 40 km/t. 

3.4. Køreretningen Lundby-Ringsted, ved kørsel gennem Næstved 

3.4.1. Lundby 

3.4.1.1. Lokomotivførerens forhold 

Hastigheden gennem sporskifterne må – uanset signalgivningen og førerrumssignalets 

visning – ikke overstige 40 km/t. 

3.4.2. Næstved 

3.4.2.1. Stationsbestyrerens forhold 

Prøvetog i køreretningen Lundby-Ringsted må kun ekspederes gennem spor 4. 

Alle befarede sporskifter, gennem spor 4, skal forud for indledning af kørsel med prøvetog 

være aflåst med transportable låsebolte og hængelåse jf. skemaet i punkt 3.5. 

Det omfatter sporskifterne: 

31a kørsel ad venstre gren, 

29b kørsel ad venstre gren, 

27a kørsel ad højre gren, 

24b kørsel ad højre gren, 

21b kørsel ad venstre gren, 

09 kørsel ad venstre gren, 

07a kørsel ad højre gren, 

05a kørsel ad venstre gren, 

04b kørsel ad venstre gren og 
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03b kørsel ad højre gren. 

3.5. Aflåsning af befarede sporskifter i Næstved 

Aflåsningsårsag Aflåsning Kørsel må ske 

således 

 
Tilliggende tunge Fraliggende tunge 

Kørsel med prøvetog 
med elektrisk trækkraft 
gennem sporskifter 
(sikringsanlæg) der 
ikke er immuniseret, 
når den tilladte 
hastighed er over 40 
km/t 

Drev 1: 

Aflåses med 
transportabel låsebolt 
og to forskellige 

hængelåse. Nøglen til 
den ene hos 
stationsbestyreren og 
nøglen til den anden 
hos sikringsteknisk 
personale. 

 

Drev 2: 

Aflåses med 
transportabel låsebolt 
og en hængelås. 
Nøglen hos 
Sikringsteknisk 
personale. 

Drev 1: 

Aflåses med 
transportabel låsebolt 
og to forskellige 
hængelåse. Nøglen til 
den ene hos 
stationsbestyreren og 
nøglen til den anden 
hos sikringsteknisk 
personale. 

 

Drev 2: 

Aflåses med 
transportabel låsebolt 
og en hængelås. 
Nøglen hos 
sikringsteknisk 
personale. 

Normal signalgivning i 
den valgte stilling 

 

3.6. Prøvetog, hvor Næstved er udgangsstation eller endestation 

3.6.1. Endestation 

Endestation anvendes, når toget kun kører til Næstved jf. det aktuelle togs køreplan. 

3.6.2. Lokomotivførerens forhold 

Hastigheden gennem sporskifterne må – uanset signalgivningen og førerrumssignalets 

visning – ikke overstige 40 km/t. 

3.7. Prøvetog, som befarer strækningen Lundby-Vordingborg 

3.7.1. Vordingborg Neutralsektion (km. 113.5) 

3.7.1.1. Generelt 

Prøvetog som jf. køreplanen befarer strækningen Lundby-Vordingborg må kun køre til 

km. 113.5 og skal standse senest foran SR-mærke 17.56. ”Hovedafbryder ud”. 

Prøvetog som jf. køreplanen befarer strækningen Vordingborg-Lundby udgår fra km. 

113.5 i retning mod Lundby. 

Prøvetoget skifter tognummer, når der skiftes køreretning ved Vordingborg Neutralsektion 

(km. 113.5). 
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3.7.1.2. Lokomotivførerens forhold 

Ved kørsel i køreretningen Lundby-Vordingborg skal hastigheden afpasses således, at der 

kan standses senest foran SR-mærke 17.56 ”Hovedafbryder ud” ved Vordingborg 

Neutralsektion. 

Ved kørsel i køreretningen Vordingborg-Lundby, må det mobile togkontrolanlæg 

udkobles uden yderligere tilladelse. Det mobile togkontrolanlæg skal genindkobles inden 

afgang fra Lundby. 

3.8. Rangering med elektrisk køretøj i Næstved 

3.8.1. Stationsbestyrerens forhold 

Der skal så vidt muligt anvendes normal signalgivning. Der må ikke anvendes 

magasinering eller automatisk omstilling af sporskifter af nogen art. 

Ved manglende togvejsopløsning, må nødopløsning først indledes, når det ved melding 

fra rangerlederen er sikret, at rangerbevægelsen er afsluttet og rangertrækket holder stille. 

3.8.2. Rangerlederens (lokomotivførerens) forhold 

Rangerlederen skal afgive melding til stationsbestyreren, efter afslutning af hver enkelt 

rangerbevægelse. 

4. Afslutning af kørsel med prøvetog 

4.1. Prøvetogslederens forhold 

Når kørsel med prøvetog er afsluttet, kontakter prøvetogslederen stationsbestyreren for 

Næstved og melder, at kørsel med prøvetog er afsluttet. 

4.2. Stationsbestyrerens forhold 

Når prøvetogslederen har meldt, at kørsel med prøvetog er afsluttet, kontakter 

stationsbestyreren for Næstved stationsbestyreren for Holme Olstrup/Haslev (FC Roskilde), 

Ringsted og Lundby/Vordingborg/Masnedø (FC Nykøbing F) og melder at kørsel med 

prøvetog er afsluttet, og at de i punkt 2.3. nævnte restriktioner kan ophæves. 

Stationsbestyreren for Næstved kontakter endvidere i relevant omfang sikringsteknisk 

personale med henblik på oplåsning og fjernelse af de transportable låsebolte i Næstved. 
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Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk. 

 

http://www.bane.dk/

