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SR 
Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 127-2022 

 

S-banen/TIB 1, Høje Taastrup. 
Ibrugtagning af CBTC. Afledte ændringer i SR 

1. Baggrund 

I forbindelse med den sidste ibrugtagningsetape af CBTC på S-banen og den afledte 
indførelse af regelsættet ORS, sker der en tilpasning af SR samt de supplerende 
bestemmelser. 

Af praktiske årsager bekendtgøres tilpasningen i denne SSB, inden de på et senere 
tidspunkt indarbejdes i det trafikale regelsæt. 

2. Ændringer i regelsættet 

2.1. SR 

2.1.1 Indledning (§ 1) 

2.1.1.1. Punkt 5. 

 CBTC, HKT og SKI slettes alle fra tabellen i punkt 5. ”anvendelse af forkortelser”. 

2.1.2. Almindelige bestemmelser (§ 2) 

2.1.2.1. Punkt 4.1.2. 

 Punkt 4.1.2. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
4.1.2. Kørsel med udkoblet mobilt togkontrolanlæg 

Hvis der opstår fejl under kørslen på det mobile togkontrolanlæg, forholdes 
for ATC-anlæg som anført i § 68 og for ATP-anlæg som anført i SIN. 

2.1.2.2. Punkt 4.2.3. 

 Punkt 4.2.3. ” Mobilt HKT-anlæg” slettes fuldt og helt. 
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2.1.3. Personalets kompetencer og ansvar (§ 3) 

2.1.3.1. Punkt 5. 

 Punkt 5. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
5. Banedanmarks undersøgelsesvagt 

Undersøgelsesvagten er ved tilkald til et uheld eller underretning om 
en sikkerhedsmæssig hændelse ansvarlig for gennemførelsen af den 
øjeblikkelige undersøgelse. 
 
Undersøgelsesvagten har ved uheld bemyndigelsen til, at iværksætte og 
lede den nødvendige jernbanemæssige indsats i forbindelse med 
assistance til politiet og redningsberedskabet samt til rydning, bjærgning 
og genopretning af jernbanen. 
 
Undersøgelsesvagten kan i denne forbindelse via toglederen i Driftscenter 
Danmark rekvirere nødvendig assistance. 
 
Undersøgelsesvagten er bemyndiget til administrativt at inddrage en 
medarbejders ret til at udføre sikkerhedsklassificeret arbejde 
(legitimationskortet) i følgende tilfælde: 
- Hvis væsentlige hensyn til jernbanesikkerheden er tilsidesat. 
- Hvis der er konstateret alvorlige overtrædelser af 
sikkerhedsbestemmelserne. 
- Hvis der er begrundet mistanke om, at en medarbejder ikke har det 
fornødne kendskab til sikkerhedsbestemmelserne. 
- Hvis en medarbejder har været involveret i en alvorlig hændelse. 

2.1.3.2. Punkt 6. 

 Punkt 6. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
6. Togleder 

Toglederen i Driftscenter Danmark disponerer og koordinerer 
jernbanetrafikken i samarbejde med stationsbestyrerne og de 
jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder eller andre 
entreprenørvirksomheder, der anvender eller arbejder på Banedanmarks 
jernbanenet. 
Toglederen er med hensyn til disponering øverste myndighed for de 
strækninger, den pågældende er togleder for. 

2.1.4. Hovedsignaler (§ 6) 

2.1.4.1. Punkt 1.2. 

 Signal ”Betinget Stop” slettes alle - fuldt og helt - fra tabellen i punkt 1.2. 

2.1.4.2. Punkt 3. 

 Punkt 3. gøres ledig. 
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2.1.4.3. Plan 6.1. Hovedsignaler 

 Signal ”Betinget Stop” slettes - fuldt og helt - fra tabellen i plan 6.1. 

2.1.5. Standsignaler (§ 16) 

2.1.5.1. Punkt 2.4.1. 

 Punkt 2.4.1. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
2.4.1. Strækninger med faste ATC-anlæg 

Betydning: 
Faste hastighedsnedsættelser til hastigheder under 70 km/t. eller 
midlertidige hastighedsnedsættelser op til 120 km/t. ophører. 
Kørsel med nedsat hastighed må ophøre, når alle køretøjer har passeret 
signalet. 
Tog, der er fuldt ATC-overvågede, må køre med den hastighed, der er 
tilladt i førerrumssignalet. 
Opstilling: 
Signalet opstilles, når alle hastighedsnedsættelser, der skal markeres med 
standsignaler jf. punkt 2.5.2., ophører. 

2.1.5.2. Punkt 2.5.2.2. 

 Punkt 2.5.2.2. ”Strækninger med faste HKT-anlæg” slettes fuldt og helt. 

2.1.6. Mærker (§ 17) 

2.1.6.1. Punkt 5. 

 Punkt 5. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
5. ”Holdested uden dækningssignal” 

 
Betydning: 
800 m - på strækninger, hvor strækningshastigheden er over 120 km/t dog 
1200 m - efter mærket følger et trinbræt eller sidespor uden 
dækningssignal. 
 
Opstilling: 
Mærket opstilles ikke foran trinbrætter, der ligger på stationer. 
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Hvis mærket ved opstilling i normal afstand vil komme til at stå på en 
station, opstilles det uanset afstand ud for stationsgrænsen. 

2.1.6.2. Punkt 7. 

 Punkt 7. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
7. ”Perron ved trinbræt” 

 
Betydning: 
Perron begynder. 
Opstilling: 
Mærket opstilles ved perron, hvor denne begynder. 

2.1.6.3. Punkt 18. - 24. 

 Punkt 18. - 24. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
18. - 24. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

”Standsningsmærker” 

 
Mærkerne angiver et ekspeditionsmæssigt standsningssted. 
Største angivelse på mærke 17.19. er 15 køretøjer. 
Mindste angivelse på mærke 17.20. er 50 meter. 
Betydning: 
I skemaet på næste side er de forskellige mærkers betydning angivet. 
Lokomotivføreren skal altid standse ved det første mærke, der passer til 
togstørrelsen. 
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21. - 24. Ledig 

2.1.6.4. Punkt 43. 

 Punkt 43. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
43. ”Strækning med ORS begynder” 

 
Betydning 
Mærket markerer systemgrænsen ved kørsel mod S-banen jf. SIN. 
Efter passage af mærket skal kørsel ske efter reglerne i ORS. 
Opstilling 
Mærket anbringes ved systemgrænsen til S-banen jf. SIN. 
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2.1.6.5. Punkt 44. 

 Punkt 44. gøres ledig. 

2.1.7. Kørestrøm (§ 37) 

2.1.7.1. Punkt 1.1. 

 Punkt 1.1. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.1. Almindelige bestemmelser 

Køreledningsanlægget forsynes med 25 kV eller 2 x 25 kV 
vekselspænding. 
Køreledningsanlæggets master og andre tilhørende konstruktioner er 
forsynet med advarselsskilte for farlig spænding, der advarer personer om 
faren ved højspænding. 
Køreledningens højde over skinneoverkant (SO) er normalt 5,5 meter, 
men kan ved broer og tunneller være lavere. 
Det er forbudt og forbundet med livsfare, at komme alle spændingsførende 
konstruktioner og hævede strømaftagere på elektriske køretøjer nærmere 
end 1,75 meter. 
Spændingsførende konstruktioner er markeret med rødt på nedenstående 
skematiske tegninger: 

 
Skematisk tegning over 25 kV køreledningsanlæg. 
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Skematisk tegning over 2 x 25 kV køreledningsanlæg. 

2.1.8. Togenes standsning på og afgang togekspeditionssteder (§ 50) 

2.1.8.1. Punkt 1.1. 

 Punkt 1.1. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.1. Almindelige bestemmelser 

Regler for opsætning af køreplan er angivet i SIN. 
På et togs udgangsstation angives kun afgangstid. 
På øvrige togekspeditionssteder er et tog gennemkørende ved de 
togekspeditionssteder, hvor der i tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen 
kun er angivet afgangstid. 
Er der angivet ankomsttid og afgangstid, er toget standsende. 
Ankomsttiden for et standsende tog på en station med U-signal kan være 
angivet i parentes. Toget standser så kun af driftsmæssige årsager 
(krydsning, afventning af planlagt togrækkefølge, tilbagemelding eller 
blokafstand efter et forankørende tog, manglende mulighed for 
gennemkørsel eller lignende). 
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I tjenestekøreplanen eller toganmeldelsen kan der for et standsende tog 
være angivet ”X” i stedet for ankomsttid. Toget skal da kun standse, hvis 
der er passagerer at optage eller afsætte. 

2.1.9. Banestrækningens hastighed (§ 52) 

2.1.9.1. Punkt 1.1. 

 Punkt 1.1. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.1. Almindelige bestemmelser 

I TIB er for hver banestrækning angivet den højst tilladte hastighed - 
strækningshastigheden. 
Strækningshastigheden gælder for begge køreretninger. 
Strækninger med faste ATC-anlæg kan have en særlig 
strækningshastighed - overhastighed - for togsæt med dokumenteret lav 
påvirkning af sporet (særlige togsæt). 
TIB for disse strækninger indeholder oplysning herom. 

2.1.10. Togenes hastighed (§ 68) 

2.1.10.1. Punkt 4.2. 

 Punkt 4.2. ”Tog med mobilt HKT-anlæg” slettes fuldt og helt. 

2.1.11. Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser (§ 90) 

2.1.12.1. Punkt 1.3.4 

 Punkt 1.3.4. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.3.4 Toglederens forhold 

Ved uheld, ulykker samt hændelser, som involverer politi og/eller 
redningsberedskab, må meldinger med sikkerhedsmæssigt indhold kun 
udveksles af den togleder, som har den pågældende banestrækning som 
sit ansvarsområde. 
 
Inden toglederen i Driftscenter Danmark giver stationsbestyreren tilladelse 
til at genoptage driften i spor, hvor trafikken har været indstillet på grund af 
uheld eller ulykke, samt ved hændelser, hvor der er indført 
kørsel med skærpet udkig, indhentes melding om indsatsens afslutning i 
det/de pågældende spor hos politi og/eller redningsberedskab. 
 
Såfremt undersøgelsesvagten er på skadestedet, skal melding endvidere 
indhentes hos denne. Undersøgelsesvagtens melding kan erstatte melding 
fra politi/redningsberedskab, såfremt dette er aftalt. 

2.1.12. Bilag 

2.1.12.1. Bilag 5, 6, 9 og 10 

 S-banen slettes fuldt og helt. 

 



 

  
  

 

 
Udgivet af: Telefon:  

+45 8234 0000 
E-mail:  
trafikaleregler@bane.dk 

Journalnr. / init.:  
2022 - 17202 / tbjo 

Banedanmark    
Carsten Niebuhrs Gade 43 Direkte: Web: CVR 18638876 
1577 København V +45 8234 0000 www.bane.dk Side 9 (16) 

 

2.1.13. Definitioner 

2.1.13.1. CBTC 

 Definitionen ”CBTC” slettes fuldt og helt. 

2.1.13.2. Førerrumssignal 

Definitionen ”Førerrumssignal erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
Førerrums-
signal 

Den del af det mobile togkontrolanlæg, som videregiver informationer 
fra det faste togkontrolanlæg til lokomotivføreren. 
Kan vise informationer fra togkontrolanlæg (ATC og ATC-togstop). 
I ATC-førerrumssignalet vises 
- den tilladte hastighed på strækninger med faste ATC-anlæg 
- andre oplysninger som supplerer signalgivningen 
- oplysninger om togkontrolanlæggets driftstilstand. 
Et mobilt ATC-anlæg bliver virksomt, når førerrumssignalets selvtest 
forløber uden fejl og lokomotivføreren 
- trykker på knappen ”Ranger”, eller 
- når indkodning eller kvittering af togdata er afsluttet uden fejl, 
trykker på knappen ”LØS ATC”. 
Førerrumssignalet giver herefter oplysninger, der må anvendes til 
brug for togfremførelse eller rangering. 
På strækninger med faste ATC-anlæg kan et tog være fuldt ATC-
overvåget. Toget er fuldt ATC-overvåget, når de to grønne 
meldelamper “ATC inde” er tændt, og randviser og afstandssøjle er 
aktive. 

2.1.13.3. HKT 

Definitionen ”HKT” slettes fuldt og helt. 

2.1.13.4. HKT-afsnit 

Definitionen ”HKT-afsnit” slettes fuldt og helt. 

2.1.13.5. Midlertidige hastighedsnedsættelse 

Definitionen ”Midlertidige hastighedsnedsættelse” erstattes - fuldt og helt - af 
nedenstående: 
Midlertidige 
hastighedsned-
sættelse 

Hastighedsnedsættelse, der fremgår af La eller særlig 
meddelelse. LA vises i førerrumssignalet, når La-baliser er 
udlagt eller ATC-anlægget er omkodet. 

 

 



 

  
  

 

 
Udgivet af: Telefon:  

+45 8234 0000 
E-mail:  
trafikaleregler@bane.dk 

Journalnr. / init.:  
2022 - 17202 / tbjo 

Banedanmark    
Carsten Niebuhrs Gade 43 Direkte: Web: CVR 18638876 
1577 København V +45 8234 0000 www.bane.dk Side 10 (16) 

 

 

 

 

2.1.13.6. OCK 

Definitionen ”OCK” erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
OCK Overvågningscenter Kørestrøm. 

Kørestrømsfjernstyringscentraler. 
Betjener og overvåger køreledningsanlægget på fjernbanen. 
Overvågningscenter Kørestrøm modtager bestilling på 
kørestrømsafbrydelser, sagsbehandler bestillingen ud fra de givne 
oplysninger samt udarbejder og udsender meddelelse herom kaldet 
”Kørestrømsafbrydelse”. 

2.1.13.7. S-banen 

Definitionen ”S-banen” slettes fuldt og helt. 

2.1.13.8. Togkontrolanlæg 

Definitionen ”Togkontrolanlæg” erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
Togkontrol-
anlæg 

Fællesbetegnelse for ATC og ATC-togstop. 
Består af faste anlæg, som er tilsluttet sikringsanlæggene, mobile 
anlæg i togene samt et førerrumssignal. 
Omfatter endvidere ATP, der er et mobilt anlæg uden 
førerrumssignal. 
For tog udstyret med mobilt ETCS-anlæg og DK-STM gælder 
bestemmelserne som for mobilt ATC-anlæg. 

2.1.13.9. Togleder 

Definitionen ”Togleder” erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
Togleder Toglederen i Driftscenter Danmark disponerer og koordinerer 

jernbanetrafikken i samarbejde med stationsbestyrerne og de 
jernbaneinfrastrukturforvaltere, jernbanevirksomheder eller andre 
entreprenørvirksomheder, der anvender eller arbejder på 
Banedanmarks jernbanenet. 
Toglederen er med hensyn til disponering øverste myndighed for de 
strækninger, den pågældende er togleder for. 

 

 

 

 



 

  
  

 

 
Udgivet af: Telefon:  

+45 8234 0000 
E-mail:  
trafikaleregler@bane.dk 

Journalnr. / init.:  
2022 - 17202 / tbjo 

Banedanmark    
Carsten Niebuhrs Gade 43 Direkte: Web: CVR 18638876 
1577 København V +45 8234 0000 www.bane.dk Side 11 (16) 

 

 

 

 

2.2. SIN-G 

2.2.1 Retningslinjer for optagelser i tjenestekøreplan og toganmeldelser (instruks 5) 

2.2.1.1. Punkt 1.1.1.2. 

 Punkt 1.1.1.2. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.1.1.2. Tognummer 

Et tognummer skal entydigt identificere toget på hele dets kørestrækning. 
Et tognummer kan kun tages i brug én gang i et driftsdøgn. Efter aflysning 
af et tog, kan det samme tognummer ikke anvendes igen i samme 
driftsdøgn. 
Kører et tog hen over midnat, skal det ifølge sin køreplan være ankommet 
til sin endestation, inden det pågældende nummer tages i brug igen i 
Danmark. Er et tog så forsinket, at dets tognummer vil blive taget i brug 
igen, inden det er ankommet til sin endestation, skal det aflyses og 
tillyses som særtog. 
Tognummeret har ikke sikkerhedsmæssig betydning, undtagen numre i 
følgende serier: 
- 13xxxx - 23xxxx, som anvendes til tog (undtagen arbejds- og 
placeringskørsel), der skal ekspederes jf. instruks 13 
- 30xxxx, som anvendes til prøvetog samt arbejds- og snerydningstog 
- 35xxxx, som anvendes til arbejds- og placeringskørsel efter SR § 71 
- Tognumre nævnt i punkt 4. 
For tog med numre i serien 30xxxx gælder, at det i bemærkningerne til 
hvert enkelt tog eller for en gruppe af tog skal anføres, hvilken type, der 
er tale om. 
Ovenstående tognummerserier anvendes ikke med den anførte betydning 
på strækningen Københavns Lufthavn Kastrup-Peberholm. I stedet 
fremgår det alene af bemærkningerne i toganmeldelsen, om der er tale 
om et tog i en af ovenstående kategorier. 

2.2.1.2. Punkt 4. 

 Punkt 4. ” Benyttelse af hovedspor” slettes fuldt og helt. 
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2.2.2. Vending af plan- eller særtog på den fri bane (instruks 12) 

2.2.2.1. Punkt 3.2. 

 Punkt 3.2. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
3.2. Togkontrolanlæg 

Der forholdes som anført i SR § 68 punkt 4.1. 

2.2.3. Ekspedition af tog uden virksomt mobilt togkontrolanlæg på strækninger med 
faste togkontrolanlæg (instruks 13) 

2.2.3.1. Punkt 4. 

 Punkt 4. ”Særlige forhold” slettes fuldt og helt. 

2.2.4. La og ”Rettelse til La”. Retningslinjer for optagelse af forhold (instruks 16) 

2.2.4.1. Punkt 4.1. 

 Punkt 4.1. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
4.1. Kolonne 1: Lbnr 

Fælles for alle løbenumre gælder, at de oprettes fortløbende, og det 
enkelte løbenummer er knyttet til La for det pågældende døgn. Tilsvarende 
er løbenummeret ved ”Rettelse til La” knyttet til den pågældende ”Rettelse 
til La”. 
Løbenumrene er på fire cifre, hvor det første ciffer angiver ugedag 1-7, 
begyndende med mandag som 1. De efterfølgende tre cifre angiver 
forholdets nummer startende med 001. Det første forhold på en fredag vil 
eksempelvis hedde 5001. 

4.1.1. Rettelse til La 
Ved ”Rettelse til La” anvendes bogstaver som løbenummer for hvert enkelt 
forhold begyndende med a. 

2.2.5. Bestemmelser for afprøvning af CBTC og ETCS (instruks 20) 

2.2.5.1. Punkt 1. 

 Punkt 1. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1. Almindelige bestemmelser 

Prøvekørsel efter denne instruks kræver tilladelse fra den trafikale 
regelansvarlige. 
Prøvekørsel efter denne instruks kan udføres i forbindelse med afprøvning 
af mobilt såvel som fast udstyr på strækninger og stationer, som er under 
forberedelse til brug med ETCS. 
Prøvekørsel efter denne instruks skal foregå jf. et godkendt 
afprøvningsprogram for de enkelte afprøvninger. 
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Prøvekørsel efter denne instruks skal foregå med stationsafstand i 
afprøvningsområdet, dog undtaget tilfælde, hvor kørsel med mindre end 
stationsafstand er en del af afprøvningen. Kørsel med mindre end 
stationsafstand skal fremgå af afprøvningsprogram eller Supplerende 
Sikkerhedsbestemmelser (SSB). 
Det skal af toganmeldelsen fremgå, at der er tale om prøvetog, samt at der 
køres efter denne instruks. 

2.2.5.2. Punkt 1.1. 

 Punkt 1.1. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.1. Definitioner 

Prøvekørselskoordinator:  Den person, som har det   
  jernbanesikkerhedsmæssige ansvar for  
  afprøvningen. 
Testleder:   Den person, som har ansvaret for, at de 
  planlagte afprøvninger gennemføres jf.  
  afprøvningsprogram. 
  Testlederen har udelukkende ansvaret for, i 
  samarbejde med de øvrige aktører, at de 
  planlagte afprøvninger gennemføres.  
  Testlederen har derfor intet  
  jernbanesikkerhedsmæssigt ansvar før, under 
  eller efter afprøvningen. 

2.2.5.2. Punkt 1.2. 

 Punkt 1.2. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.2. Mobilt togkontrolanlæg 

Mobilt togkontrolanlæg skal være indkoblet under afprøvning. 
Prøvekørselskoordinatoren kan dog tillade kørsel uden indkoblet mobilt 
togkontrolanlæg, hvis dette er en del af afprøvningen. Kørsel uden 
indkoblet mobilt togkontrolanlæg skal fremgå af afprøvningsprogram eller 
Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB). 

2.2.5.2. Punkt 1.4. 

 Punkt 1.4. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.4. Afprøvningsformer 

Prøvekørsel efter denne instruks kan foregå som 
”Shadow mode”. Ved kørsel i ”Shadow mode” foregår afprøvning jf. 
jernbanesikkerhedsbestemmelserne i SR samt evt. Supplerende 
Sikkerhedsbestemmelser (SSB) 
eller 
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”OR mode”. Ved kørsel i ”OR mode” foregår afprøvning jf. 
jernbanesikkerhedsbestemmelserne i ORF samt evt. Supplerende 
Sikkerhedsbestemmelser (SSB). 

2.2.5.3. Punkt 1.5. 

 Punkt 1.5. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
1.5. Faresituationer 

Ved fare for personale, infrastruktur og/eller materiel har den enkelte 
deltager ansvaret for, at afprøvningen straks standses og meldes til 
prøvekørselskoordinator, prøvetogsleder, lokomotivfører og 
stationsbestyreren. 
I øvrigt forholdes der jf. SR § 90. 

2.2.5.4. Punkt 2. 

 Punkt 2. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
2. Betingelser for afprøvning 

Der skal under hele afprøvningen være en prøvekørselskoordinator til 
stede, som har det jernbanesikkerhedsmæssige ansvar.  
Lokomotivføreren skal være godkendt til kørsel med prøvetog af den 
materielejer, som leverer det rullende materiel til afprøvning.  
Prøvetog kan ledsages af en prøvetogsleder, som repræsenterer den 
materielejer, der har ansvaret for det rullende materiel under prøvekørsel. 
Lokomotivfører og prøvetogsleder kan være en og samme person jf. 
afprøvningsprogram. 
Prøvetog må kun befordre personale, som har opgaver i forbindelse med 
afprøvning. 
Trækkraftenheder og øvrigt materiel, som ikke skal benyttes i 
afprøvningen, skal være fjernet fra afprøvningsområdet eller parkeret og 
sikret mod at komme i bevægelse ind i afprøvningsområdet, inden 
afprøvningen må påbegyndes. 
Al passage med prøvetog hen over grænser mellem afprøvningsområdet 
og de stationer eller strækninger, der afgrænser afprøvningsområdet, skal 
være aftalt, inden tilladelse gives. 
Derudover kan der fremgå særlige betingelser. Disse vil fremgå af øvrige 
gældende regelsæt eller Supplerende Sikkerhedsbestemmelser (SSB). 

2.2.5.5. Punkt 3. 

 Punkt 3. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
3. Prøvekørselskoordinatorens forhold 

Inden afprøvning af infrastruktur, herunder det mobile ETCS-anlæg, skal 
prøvekørselskoordinatoren overtage ansvaret for afprøvningsområdet fra 
den eller de stationsbestyrere, som har ansvaret for disse områder under 
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den normale drift. Dette sker ved notat i telegramjournalen med navn og 
telefonnummer på prøvekørselskoordinatoren. 
Herefter gælder, at  
prøvekørselskoordinatoren har ansvaret for: 
- at afprøvningsområdet er sikret imod, at materiel, der ikke indgår i 
afprøvningen, utilsigtet kan komme i bevægelse i eller mod 
afprøvningsområdet 
- at infrastrukturen er meldt forberedt til afviklingen af prøvekørslen i 
forhold til de godkendelser, som ligger til grund for prøvekørslens afvikling 
- at koordinere prøvetogenes kørsel mellem testlederen og 
prøvetogsleder(e), henholdsvis lokomotivfører(e), så længe prøvekørsel 
foregår 
- at kommunikere al relevant information ud til afprøvningens aktører, før 
afprøvningen kan påbegyndes og under hvilke vilkår 
- ved vagtskifte at melde dette til prøvetogsleder(e) henholdsvis 
lokomotivfører(e) og stationsbestyrer(e) 
- at alle køretøjer, som har været benyttet under afprøvningen, holder stille 
eller er fjernet fra afprøvningsområdet, inden afprøvningen meldes afsluttet 
- at melde til stationsbestyreren samt til afprøvningens øvrige aktører, når 
afprøvningen er afsluttet. Til stationsbestyreren(erne) skal meldingen tillige 
indeholde oplysninger om øvrige forhold, som har eller kan få betydning. 

2.2.5.6. Punkt 6. 

 Punkt 6. erstattes - fuldt og helt - af nedenstående: 
6. Stationsbestyrerens forhold 

Stationsbestyreren noterer navn og telefonnummer på 
prøvekørselskoordinatoren i telegramjournalen, når ansvaret for 
afprøvningsområdet overdrages til denne. 
Stationsbestyreren for den eller de stationer, som afgrænser 
afprøvningsområdet, skal, inden prøvetog gives afgangstilladelse i retning 
mod afprøvningsområdet, træffe aftale med prøvekørselskoordinatoren. 
Automatiske driftsformer må ikke være indkoblet på de stationer, som 
afgrænser afprøvningsområdet, medmindre det foregår som en del af 
afprøvningen. 
Stationsbestyreren noterer navn og telefonnummer på 
prøvekørselskoordinatoren i telegramjournal, når denne overdrager 
afprøvningsområdet tilbage efter endt afprøvning. Endvidere noteres 
eventuelle restriktioner, eller andet af betydning, for området. 
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2.3. SIN-L 

2.3.1. Indholdsfortegnelse 

 Strækning 800, instruks 8.0, strækning 830, instruks 8.3.1, strækning 850, instruks 8.5.1 
slettes fuldt og helt. 

2.3.2. Ny instruks 1.9, Høje Taastrup. Rangering mellem Fjern og Nær 

Nedenstående instruks tilføjes i SIN-L. 
1. Almindelige bestemmelser 

Kørsel mellem Høje Taastrup Fjern og Høje Taastrup Nær sker som 
rangering. 
Rangering til Høje Taastrup Nær sker gennem sporskifte 20b. 
Systemgrænsen mod Høje Taastrup Nær er markeret med SR-mærke 
17.43. ”Strækning med ORS begynder” anbragt efter sporskifte 20b. 
Rangering mellem Høje Taastrup Fjern og Høje Taastrup Nær skal aftales 
mellem stationsbestyreren og trafiklederen. 
Rangering frem mod systemgrænsen må kun ske efter tilladelse fra 
trafiklederen. 
Rangering til og fra Høje Taastrup Nær foregår efter mundtlig tilladelse 
samt eventuelt ”Signalet annulleret”. 

2. Rangering fra Høje Taastrup Fjern til Høje Taastrup Nær 
2.1. Rangerlederens forhold 
 Rangerlederen aftaler rangering mod Høje Taastrup Nær med 

stationsbestyreren. 
Rangerlederen skal senest foran systemgrænsen indhente tilladelse til den 
videre rangering hos trafiklederen. 

3. Rangering fra Høje Taastrup Nær til Høje Taastrup Fjern 
3.1. Rangerlederens forhold 
 Rangerlederen skal senest foran systemgrænsen indhente tilladelse til den 

videre rangering hos stationsbestyreren. 

2.3.3. Vigerslev - Ringsted. Sikkerhedsbestemmelser (instruks 6.2) 

2.3.3.1. Punkt 2.1. 

Punkt 2.1. ”Glasbrudsdetektering” slettes fuldt og helt. Punkt 2.2. ændres til punkt 2.1. 

***** 

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

http://www.bane.dk/

