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SR 

Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 107-2022 

 

TIB 26, Vojens-Tinglev. 

Kørsel med prøvetog i forbindelse med afprøvning af FELB  

1. Formål 

I forbindelse med nedlæggelse af flere AM-signaler på banestrækningen mellem 

Vojens og Tinglev, skal der forud for arbejdet køres med prøvetog for afprøvning af 

ny software i linjeblokkens tekniske komponenter. 

Denne SSB beskriver de supplerende forhold, der i tilslutning til bestemmelserne i 

SIN-G instruks 19, gælder ved kørsel med prøvetog. 

Under denne SSBs gyldighedsperiode bortfalder SIN-L instruks 26.4. 

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 prøvekørselskoordinatorens, 

lokomotivførerens eller stationsbestyrerens forhold. 

2. Generelle forhold 

2.1. Prøvekørselskoordinator 

Uagtet bestemmelserne i SIN-G instruks 19 fremføres prøvetog uden prøvetogsleder.  

Det vil i stedet for en prøvetogsleder være en prøvekørselskoordinator, som varetager 

de dele af prøvetogslederens ansvar jf. SR § 3 punkt 9.2.6. og SIN-G instruks 19 punkt 

2., som normalt ikke varetages af lokomotivføreren. 

2.2. Prøvestrækning 

Kørsel med prøvetog kan ske i begge hovedspor og i begge køreretninger. 

2.3. Prøvetoget udstyrelse 

Prøvetoget fremføres uden mobilt togkontrolanlæg. 

Prøvetoget skal på stationer ekspederes jf. SIN-G instruks 13. 
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3. Bestemmelser i tilknytning til SR 

3.1. Hovedsignaler (§ 6) 

3.1.1. AM-signal (”Kør igennem” nr. 6.5.1.) 

AM-signaler jf. bilag 1, viser ”Stop” uanset om foregående AM-signal viser ”Kør 

igennem”. 

Lokomotivføreren skal afpasse hastigheden således, at prøvetoget kan bringes til 

standsning foran AM-signalet jf. bilag 1, medmindre kørslen sker ifølge en skriftlig 

forbikørselstilladelse jf. punkt 4.2. 

3.2. Infrastrukturarbejder (§ 73) 

Arbejde indenfor sikkerhedsafstanden for personer og maskiner må ikke finde sted, 

ved overgang til eller fra prøvestrækning jf. punkt 4. 

4. Gennemførsel af kørsel med prøvetog 

4.1. Overgang til prøvestrækning 

Prøvekørselskoordinatoren aftaler med stationsbestyreren, hvilket hovedspor der 

overgår til prøvestrækning. 

Der etableres sporspærring i det pågældende hovedspor jf. SR § 73. Uagtet 

bestemmelserne i SODB, må stationsbestyreren undlade indkobling af ”Strækning 

stop”. 

Signalgivningen hindres ved anbringelse af spærreanordninger jf. SODB for det 

pågældende sikringsanlæg. 

Kørsel med prøvetog må først ske, når de nødvendige foranstaltninger er 

implementeret og sporspærringen er ophævet. 

Stationsbestyreren skal, så længe der er prøvestrækning, sikre, at pågældende 

hovedspor kun befares af prøvetog. 

4.2. Kørsel med prøvetog 

Prøvetog ledes forbi signaler i stopstilling ved udlevering af skriftlig 

forbikørselstilladelse jf. SR § 47. 

4.2.1. Udlevering af skriftlig forbikørselstilladelse (S1) 

Skriftlig forbikørselstilladelse må udleveres af andet stationsbestyreruddannet 

personale, efter tilladelse af stationsbestyreren i FC. 
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4.3. Overgang fra prøvestrækning 

Prøvekørselskoordinatoren underretter stationsbestyreren når kørsel med prøvetog i 

det enkelte hovedspor er ophørt. 

Der etableres sporspærring i det pågældende hovedspor jf. SR § 73. Uagtet 

bestemmelserne i SODB, må stationsbestyreren undlade indkobling af ”Strækning 

stop”. 

Signalgivningen hindres ved anbringelse af spærreanordninger jf. SODB for det 

pågældende sikringsanlæg. 

***** 

Oversigt over gyldige Supplerende Sikkerhedsbestemmelser kan ses på www.bane.dk. 
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Bilag 1 

1. Prøvestrækning 

1.1. Vojens-Rødekro 

 AM-signal 1644, 1703 og 1765 i 1. hovedspor i køreretningen Vojens-Rødekro. 

 AM-signal 2644, 2703 og 2765 i 2. hovedspor i køreretningen Vojens-Rødekro. 

 AM-signal 1767, 1705 og 1646 i 1. hovedspor i køreretningen Rødekro-Vojens. 

 AM-signal 2767, 2705 og 2646 i 2. hovedspor i køreretningen Rødekro-Vojens. 

1.2. Rødekro-Tinglev 

 AM-signal 1828 og 1921 i 1. hovedspor i køreretningen Rødekro-Tinglev. 

 AM-signal 2828 og 2921 i 2. hovedspor i køreretningen Rødekro-Tinglev. 

 AM-signal 1830 og 1923 i 1. hovedspor i køreretningen Tinglev-Rødekro. 

 AM-signal 2830 og 2923 i 2. hovedspor i køreretningen Tinglev-Rødekro. 


