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SR SSB 136-2021  

Offentliggjort: 17.09.2021 

 Gyldig fra: 26.09.2021 

Gyldig til: 09.10.2021 

 

TIB 5, Roskilde-Holbæk. Kørsel med prøvetog i forbindelse med 

elektrificeringsprogrammet (EP) 

1. Formål 

I forbindelse med elektrificering af strækningen mellem Roskilde og Holbæk skal der 

køres med prøvetog for afprøvning af køreledningsanlægget. Derudover skal der 

rangeres med elektrisk køretøj i samtlige elektrificerede spor i Holbæk. 

Strækningen (Roskilde)-(Holbæk) er ikke fuldt immuniseret i forhold til kørsel med 

elektriske køretøjer. Selve Holbæk stations sikringsanlæg er immuniseret, men de 

tilsluttende linjeblokanlæg er ikke immuniseret. Denne SSB beskriver derfor de 

supplerende forhold, der i tilslutning til bestemmelserne i SIN-G instruks 19, gælder 

ved kørsel med prøvetogene. 

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 FC for 

strækningen (Roskilde)-Holbæk (efterfølgende FC Ro Nordvest) om alle forhold 

vedrørende prøvekørslerne. Stationsbestyreren for FC Ro Nordvest sikrer 

stationsbestyreren for Roskilde samt for Tølløse (Lokaltogs del) henholdsvis Mårsø 

(DC Maribo), og stationsbestyreren for Regstrup (hvis denne ikke er 

stationsbestyreren for FC Ro Nordvest) underrettet i relevant omfang. 

Prøvetogslederen skal forud for prøvekørslerne, oplyse sit mobiltelefonnummer til 

stationsbestyreren for FC Ro Nordvest. 

2.1.2. Lokomotivførerens forhold 

Kommunikation mellem lokomotivføreren og den aktuelle stationsbestyrer foregår 

som udgangspunkt via radio (GSM-R). 
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Lokomotivføreren skal dog, forud for prøvekørslernes indledning, samt ved eventuelle 

personaleskift undervejs, oplyse mobiltelefonnummer til stationsbestyreren for FC Ro 

Nordvest. 

Stationsbestyreren i FC Ro Nordvest sikrer nabostationsbestyrerne underrettet i 

relevant omfang. 

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, medmindre 

prøvetogslederen specifikt forud har meddelt stationsbestyreren, at kørsel med et 

konkret prøvetog sker uden elektrisk køretøj. 

2.3. Forud for og under kørsel med prøvetog 

Forud for kørsel med prøvetog samt forud for rangering med elektrisk køretøj ekskl. 

Roskilde station skal det sikres, at al togkørsel og rangering er ophørt og 

stationsbestyrerne i fornødent omfang har hindret signalgivning på følgende 

banestykker og stationer: 

• TIB 5 (Roskilde)-(Regstrup) 

• TIB 140 (Holbæk)-(Mårsø) 

• TIB 151 Tølløse-(Kirke Eskilstrup). 

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

og stationer, bortset for montering og afmontering af transportable låsebolte. 

Stationsbestyreren for FC Ro Nordvest kontakter stationsbestyreren for Roskilde samt 

for Tølløse (Lokaltogs del) henholdsvis Mårsø (DC Maribo), og stationsbestyreren for 

Regstrup (hvis denne ikke er stationsbestyreren for FC Ro Nordvest) for at få 

bekræftet ovenstående forhold. Når dette er sket, underrettes prøvetogslederen. 

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. 

2.4. Roskilde mod Lejre 

SR-mærke 17.29 ”Stop for el-tog” placeret i vestenden af Roskilde station har ingen 

betydning ved kørsel med prøvetog jf. denne SSB. 

3. Kørsel med prøvetog 

3.1. Stationsbestyrerens forhold 

Der skal så vidt muligt anvendes normal signalgivning. 
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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. Roskilde-Holbæk og omvendt 

3.3.1. Lejre, Hvalsø, Tølløse og Vipperød – kørsel gennem gennemkørselsspor og 

signalgivning ”Kør igennem” 

3.3.1.1. Stationsbestyrerens forhold 

Alle sporskifter skal forud for indledning af kørsel med prøvetog være aflåst med 

transportable låsebolte og hængelåse jf. skemaet i punkt 3.4. 

Det omfatter sporskifterne:  

Station Sporskifte Stilling 

Lejre 04a/b Kørsel ad venstre gren 

Hvalsø 102a/b Kørsel ad højre gren 

Tølløse 101a/b Kørsel ad venstre gren 

Tølløse 102a/b Kørsel ad højre gren 

Tølløse 103b Kørsel ad venstre gren 

 

Stationsbestyreren skal så vidt muligt sikre, forud for prøvetogets afgang fra Roskilde 

henholdsvis Holbæk, at der er foretaget signalgivning for gennemkørsel i Lejre, Hvalsø 

Tølløse og Vipperød samt at I-signalerne viser ”Kør igennem”. 

3.3.2. Lejre, Hvalsø og Tølløse – kørsel gennem vigespor 

3.3.2.1 Lokomotivførerens forhold 

Ved signalgivning ”Kør med begrænset hastighed” må hastigheden gennem 

sporskifter– uanset førerrumssignalets visning – ikke overstige 40 km/t. 

Ved udkørsel efter standsning på en station, må hastigheden gennem sporskifter – 

uanset førerrumssignalets visning – ikke overstige 40 km/t., indtil sporskifterne er 

passeret. 
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3.4. Aflåsning af befarede sporskifter i Lejre, Hvalsø og Tølløse 

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 en hængelås. 

Nøglen hos 

sikringsteknisk 

personale. 

 

Drev 2: 

Aflåses med 

transportabel låsebolt 

og en hængelås. 

Nøglen hos 

Sikringsteknisk 

personale. 

Drev 1: 

Aflåses med 

transportabel låsebolt 

og en hængelås. 

Nøglen hos 

sikringsteknisk 

personale. 

 

Drev 2: 

Aflåses med 

transportabel låsebolt 

og en hængelås. 

Nøglen hos 

sikringsteknisk 

personale. 

Normal signalgivning i 

den valgte stilling 

 

4. Afslutning af kørsel med prøvetog 

4.1. Prøvetogslederens forhold 

Når kørsel med prøvetog er afsluttet, kontakter prøvetogslederen stationsbestyreren 

for FC Ro Nordvest 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 FC Ro Nordvest stationsbestyreren for Roskilde samt for Tølløse 

(Lokaltogs del) henholdsvis Mårsø (DC Maribo), og stationsbestyreren for Regstrup 

(hvis denne ikke er stationsbestyreren for FC Ro Nordvest) og melder at kørsel med 

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