
 

  
  

 

 
Udgivet af: Telefon:  

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

Journalnr. / init.:  
2022 - 17350 / tbjo 

Banedanmark    
Carsten Niebuhrs Gade 43 Direkte: Web: CVR 18638876 
1577 København V +45 8234 0000 www.bane.dk Side 1 (2) 

 

 Offentliggjort: 24.08.2022 
Gyldig fra: 01.09.2022 
Gyldig til: 22.10.2022 

SR - ORF 
Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 813-2022 

 

Strækning 4, Roskilde-Køge. Kørsel med testtog (prøvetog)  
1. Formål 

For afprøvning af sammenspillet mellem de faste og mobile komponenter i lokaltogs 
IC2, skal der køres med testtog på strækningen mellem Roskilde-Køge. 

Kørsel med testtog sker jf. bestemmelserne i SR og ORF, samt supplerende 
bestemmelser i denne SSB. 

2. Definitioner 

Når der henvises til ”Testtog”, henvises der samtidig til ”Prøvetog” i SR. 

Når der henvises til ”lokomotivfører”, henvises der samtidig til ”prøvetogsleder” i SR. 

3. Generelt 

3.1. Prøvestrækning 

Prøvestrækningen defineres som alle hovedspor og spor mellem Roskilde 
(eksklusive)-Køge (ETCS stopmærke Kj-409). 

3.2. Testtogets udstyrelse 

Testtoget fremføres med aktivt mobilt ETCS-anlæg, men uden mobilt DK-STM-anlæg. 

Testtoget skal på Roskilde station ekspederes jf. SIN-G instruks 13. 

4. Forud for kørsel med testtog 

Forud for kørsel med testtog skal lokomotivføreren sikre sig, at der ikke befinder sig 
andre tog eller køretøjer på prøvestrækningen, end de for testen nødvendige. 

Lokomotivføreren skal forud for kørsel med testtog anskaffe sig information, om alle 
midlertidige hastighedsnedsættelser på prøvestrækningen. 

Mens der køres med testtog, må der på prøvestrækningen kun foretages 
signalgivning i det omfang, det er nødvendigt for kørsel med testtoget. 

Der må ikke foregå infrastrukturarbejder i sporspærringer af nogen art på 
prøvestrækningen, mens der køres med testtog. 

 



 

  
  

 

 
Udgivet af: Telefon:  

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

Journalnr. / init.:  
2022 - 17350 / tbjo 

Banedanmark    
Carsten Niebuhrs Gade 43 Direkte: Web: CVR 18638876 
1577 København V +45 8234 0000 www.bane.dk Side 2 (2) 

 

5. Kørsel med testtog 

5.1. Lokomotivførerens forhold 

 Lokomotivføreren skal straks beordre testtoget standset, hvis der konstateres 
uregelmæssigheder eller fejl ved testtoget. 

 Lokomotivføreren skal uanset visningerne i DMI’et sikre, at testtoget kan bringes til 
standsning inden for prøvestrækingen. 

5.2. Trafiklederens forhold 

 Der skal så vidt muligt anvendes FS-kørtilladelser. 

 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. 

5.3. Stationsbestyrerens forhold 

 Der skal så vidt muligt anvendes normal signalgivning. 

 Stationsbestyreren skal hindre signalgivningen til prøvestrækningen jf. SODB. 

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

***** 

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

http://www.bane.dk/

