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SR SSB 142-2021  

Offentliggjort: 29.10.2021 

 Gyldig fra: 14.11.2021 

Gyldig til: 29.11.2021 

Ophæver SR SSB 137-2021 

TIB 2, Ringsted-Næstved-Lundby. 

Midlertidig aflysning af linjeblokken og kørsel med elektriske 

køretøjer 

1. Formål 

Det er i forbindelse med kørsel med elektriske køretøjer til Næstved, nødvendigt - 

midlertidigt - at aflyse linjeblokken mellem Næstved og Lundby, da linjeblokken 

endnu ikke er immuniseret imod elektrisk togdrift. 

Denne Supplerende Sikkerhedsbestemmelse beskriver begrænsninger og midlertidige 

forhold, som gælder ved kørsel og infrastrukturarbejder mellem Ringsted, Næstved 

og Lundby. 

2. Bestemmelser gældende for Næstved-Lundby 

2.1. Trafikafvikling 

Togenes kørsel sikres ved kørsel på af- og tilbagemelding med stationsafstand jf. SR § 

43. 

Indførsel af kørsel på af- og tilbagemelding sker jf. SR § 47 punkt. 5.1. 

2.2. Sporbenyttelse (§ 41) 

I tilslutning til SR § 41 m.fl. fastslås det, at afvigende sporbenyttelse ikke må 

forekomme. Tog, herunder arbejds- og placeringskørsel, må kun benytte højre spor 

for den aktuelle køreretning. 

2.3. Signalgivning (§ 46) 

2.3.1. Næstved 

Signalgivning for udkørsel mod Lundby, er ikke mulig. Tog mod Lundby føres ud af 

stationen, ved tilladelse til udrangering. 

2.3.2. Lundby 

Signalgivning for udkørsel mod Næstved, er ikke mulig. Tog mod Næstved føres ud af 

stationen, ved tilladelse til udrangering. 
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2.4. Strækningshastighed (§ 52) 

Højst tilladte hastighed er 70 km/t. 

2.5. Bestemmelser i tilknytning til ATC-instruks 

2.5.1. Omklamringsbaliser 

Der er udlagt omklamringsbaliser ved stationsgrænsen i henholdsvis Næstved og 

Lundby. 

2.5.2. Fejl ved det mobile ATC-anlæg 

Opstår der fejl ved det mobile ATC-anlæg, som vil medføre, at det mobile ATC-anlæg 

skal forsøges genstartet, skal det mobile ATC-anlæg i stedet udkobles. Det mobile 

ATC-anlæg skal forsøges genindkoblet ved stationsgrænsen til Næstved henholdsvis 

Lundby, jf. ATC-instruks afsnit 3.3. punkt 1.1.  

For tog udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM gælder ved fejl det i ATC-

instruks afsnit 7.3 punkt 6.5. anførte. 

3. Ændringer i regelsættet 

3.1. Køreledningsanlæg (SR bilag 6) 

Uagtet angivelserne i SR bilag 6 må strækningen mellem Ringsted og Næstved 

benyttes af elektriske køretøjer. 

3.2. Linjeblok (SR bilag 8) 

Uagtet angivelserne i SR bilag 8 er strækningen mellem Næstved og Lundby uden 

linjeblok. 

3.3. Faste togkontrolanlæg (SR bilag 9) 

Uagtet angivelserne i SR bilag 9 er strækningen mellem Næstved og Lundby uden 

faste ATC-anlæg. 

3.4. Stedlig dækning af sporspærring (SR bilag 10) 

Uagtet angivelserne i SR bilag 10 skal stedlig dækning af sporspærring mellem 

Næstved og Lundby foretages med standsignal ”Stop” (SR-signal 16.1.2.). 

3.5. ATC-instruks afsnit 9 punkt 1 

Uagtet angivelserne i oversigtskortet er strækningen mellem Næstved og Lundby 

uden fast togkontrolanlæg. 

***** 

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

http://www.bane.dk/

