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SR - ORF 
Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 806-2022 

 

Strækning 2, 4 og 6 og TIB 2, Køge Nord-Næstved - 
Vordingborg. 
Kørsel med testtog (prøvetog) i forbindelse med 
elektrificeringsprogrammet  
1. Baggrund 

I forbindelse med elektrificering af strækningen mellem Køge Nord og Vordingborg 
skal der køres med testtog (prøvetog) for afprøvning af køreledningsanlægget. 
Derudover skal samtlige elektrificerede spor i Køge og Vordingborg testes. 

Denne SSB beskriver de supplerende forhold, der i tilslutning til bestemmelserne i 
SIN-G instruks 19 og ORF, gælder ved kørsel med testtog/prøvetog. 

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, stationsbestyrerens eller trafiklederens forhold. 

1.2. Definitioner 

Når der i denne SSB henvises til testtog, henvises der samtidig til prøvetog. 

2. Generelle forhold 

2.1. Kommunikation 

Kommunikation mellem lokomotivføreren og stationsbestyreren/trafiklederen foregår 
som udgangspunkt via togradioen (GSM-R). 

Lokomotivføreren og prøvetogslederen skal oplyse sit mobiltelefonnummer til 
stationsbestyreren/trafiklederen forud for kørsel med testtog. 

2.2.  Mærke ”Stop for el-tog” 

Testtoget må, under kørsel efter denne SSB, passere mærke ”Stop for el-tog” i 
Næstved spor 5 mod Holme-Olstrup, spor 2 og spor 4 mod Lundby samt ved 
Vordingborg neutralsektion. 
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3. Kørsel med testtog mellem Ølby og Køge Nord 

3.1. Forud for kørsel med testtog 

 Sporstykket mellem sporskifte N201 og Køge Nord spor 3 (ETCS stopmærke Kjn-032) 
henholdsvis Køge Nord spor 7 (ETCS stopmærke Kjn-029) betragtes under kørsel med 
testtog efter denne SSB, som henhørende under regelsættet ORF. 

3.1.1. Testkørsel mellem ETCS stopmærke Kj-404 og Køge Nord spor 3 (ETCS 
stopmærke Kjn-032) 

3.1.1.1. Trafiklederens forhold 

Forud for kørsel med testtog skal trafiklederen sikre, at sporskifte N201 står til kørsel 
ad højre gren, at afløbssko N201 er aftaget og at sporskifte N105 er aflåst med 
transportable låsebolte til kørsel ad højre gren. 

Kørsel fra Ølby (ETCS stopmærke Kj-404) til spor 3 (ETCS stopmærke Kjn-032) sker 
ved anvendelse af proceduren ”Uregelmæssig drift - Tilladelse til at passere 
endepunkt”. 

Trafiklederen skal sikre, at det af ”Supplerende instruktion” fremgår, at ETCS 
stopmærkerne Kj-403 og Kjn-052 skal betragtes som ugyldige. 

Det skal desuden fremgå af ”Supplerende instruktion” at toget skal standse senest 
foran ETCS stopmærke Kjn-032. 

Kørsel fra spor 3 (ETCS stopmærke Kjn-048) til Ølby (ETCS stopmærke Kj-405) sker 
ved anvendelsen af proceduren ”Uregelmæssig drift - Tilladelse til at passere 
endepunkt”. 

Trafiklederen skal sikre, at det af ”Supplerende instruktion” fremgår, at ETCS 
stopmærke Kjn-063 skal betragtes som ugyldigt. 

3.1.2. Testkørsel mellem ETCS stopmærke Kj-404 og Køge Nord spor 7 (ETCS 
stopmærke Kjn-029) 

3.1.2.1. Trafiklederens forhold 

Forud for kørsel med testtog skal trafiklederen sikre, at sporskifte N201 står til kørsel 
ad højre gren, at afløbssko N201er aftaget og at sporskifte N105 er aflåst med 
transportable låsebolte til kørsel ad venstre gren. 

Kørsel fra Ølby (ETCS stopmærke Kj-404) til spor 7 (ETCS stopmærke Kjn-029) sker 
ved anvendelse af proceduren ”Uregelmæssig drift - Tilladelse til at passere 
endepunkt”. 

Trafiklederen skal sikre, at det af ”Supplerende instruktion” fremgår, at ETCS 
stopmærkerne Kj-403 og Kjn-049 skal betragtes som ugyldige. 

Det skal desuden fremgå af ”Supplerende instruktion” at toget skal standse senest 
foran ETCS stopmærke Kjn-029. 
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Kørsel fra spor 7 (ETCS stopmærke Kjn-045) til Ølby (ETCS stopmærke Kj-405) sker 
ved anvendelsen af proceduren ”Uregelmæssig drift - Tilladelse til at passere 
endepunkt”. 

Trafiklederen skal sikre, at det af ”Supplerende instruktion” fremgår, at ETCS 
stopmærke Kjn-063 skal betragtes som ugyldigt. 

4. Kørsel mellem Næstved og Ølby med hastigheder over 120 km/t. 

4.1. Trafiklederens forhold 

4.1.1. Forud for kørsel med testtog 

Forud for kørsel med testtog skal trafiklederen sikre sig, at der ikke befinder sig andre 
tog eller køretøjer på strækningen mellem Næstved og Ølby, end de for testen 
nødvendige. 

Trafiklederen skal desuden sikre, at der ved overkørsel 156 og 173 er udsat personale 
til bevogtning. 

Trafiklederen skal deaktivere den midlertidige hastighedsnedsættelse mellem 54,022 - 
88,051 på 120 km/t. 

4.1.2. Kørsel med testtog 

Trafiklederen skal sikre at al ruteindstilling til prøvestrækningen hindres. 

Trafiklederen må, når det er nødvendigt at foretage ruteindstilling for testtoget, 
midlertidigt fjerne hindringer for ruteindstilling. 

Når forholdene under punkt 4.1.1. er opfyldt skal trafiklederen underrette 
stationsbestyreren i Næstved om, testtoget må afsendes. 

4.1.3. Efter kørsel med testtog 

Når kørsel med testtog er afsluttet, skal trafiklederen sikre, at den midlertidige 
hastighedsnedsættelse mellem 54,022 - 88,051 på 120 km/t. aktiveres i 
signalsystemet. 

Trafiklederen skal sikre, at den midlertidige hastighedsnedsættelse kontrolleres og 
godkendes af en person med trafiklederkompetencer, inden der foretages 
signalgivning for andre tog. 

4.2. Stationsbestyrerens forhold 

4.2.1. Kørsel med testtog 

Stationsbestyreren skal hindre signalgivningen til prøvestrækningen jf. SODB. 

Stationsbestyreren må, når det er nødvendigt at foretage signalgivning for testtoget, 
midlertidigt fjerne hindringer for signalgivning. 

Testtoget må først gives afgangstilladelse efter tilladelse fra trafiklederen. 
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**** 

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

http://www.bane.dk/

