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SR SSB 152-2021  

Offentliggjort: 19.11.2021 

 Gyldig fra: 13.12.2021 

Gyldig til: 31.12.2021 

 

TIB 850, København H-Åmarken. Kørsel med prøvetog 

1. Baggrund 

1.1. Formål og begrænsninger 

I forbindelse med udrulning af S-banens nye fjernstyrings- og togkontrolsystem 

(CBTC), er det nødvendigt at foretage afprøvning af det faste udstyr. 

Der foretages derfor kørsel med prøvetog jf. SIN-G instruks 20 samt denne SSB. 

Prøvetog er oprangeret af S-togsmateriel. 

1.2. Afprøvningsområde 

Kørsel med prøvetog foregår mellem København H og Åmarken i alle togvejsspor. 

Testsikkerhedslederen definerer det specifikke afprøvningsområde forud for hvert 

enkelt eller en gruppe af prøvetog. 

2. Procedure 

2.1. Køreretning København H-Åmarken 

2.1.1. Lokomotivførerens forhold 

Inden afgang fra København H skal lokomotivføreren foretage skift af det mobile 

togkontrolanlæg fra HKT til CBTC.  

Lokomotivføreren skal sikre, at der inden afgang er valgt RM25 i DMI´et. 

Efter standsning på Sydhavn skal lokomotivføreren foretage skift af det mobile 

togkontrolanlæg fra CBTC til HKT. 

Hvis alle betingelser for videre kørsel med HKT er til stede, må lokomotivføreren 

foretage normal afgangsprocedure og fortsætte til Åmarken. 

2.1.2. Stationsbestyrerens forhold 

Inden en prøvekørsel startes fra København H, skal alle sporskifter der befares samt 

dækningssporskifter, have kontrol i den rette stilling i forhold til den påtænkte kørsel 

og være sikret mod omstilling jf. SODB. 

Hvor signalsystemet ikke giver en kørtilladelse, skal prøvekørslen fremføres efter SR §§ 

46 og 47. 
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Når testsikkerhedslederen anmoder om det, skal stationsbestyreren ud- eller indkoble 

AG-drift på Skelbæk og/eller Bavnehøj. 

Når testsikkerhedslederen anmoder om det, skal stationsbestyreren udkoble HKT-

informationerne i det faste anlæg på banestrækningen København H-Skelbæk 

og/eller på banestrækningen Skelbæk-Bavnehøj. 

2.2 Køreretning Åmarken-København H 

2.2.1. Lokomotivførerens forhold 

Hvis alle betingelser for kørsel med HKT er til stede, må lokomotivføreren foretage 

normal afgangsprocedure og køre retur til København H. 

2.2.2. Stationsbestyrerens forhold 

Alle HKT-informationer I det faste anlæg skal være indkoblet på banestrækningen 

Åmarken-København H. 

Kørslen foregår jf. SR. 

***** 

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