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SR 

Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 109-2022 

 

TIB 810, 830 samt 850. 

Sporspærringer samt prøvekørsel i ”OR Mode”  

1. Formål og begrænsninger  

For afprøvning af faste og mobile komponenter i S-banens CBTC-anlæg og deres 

samspil med S-banens særlige regelsæt, benævnt ”Regler for ROS-test”, skal der 

foretages kørsel med prøvetog. 

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

SIN-G instruks 20, gælder ved kørsel med prøvetog. 

Kørsel med prøvetog foregår på følgende banestrækninger: 

- (København H)-Høje Taastrup (TIB 810) 

- Valby-Frederikssund (TIB 830) 

- (Bavnehøj)-Køge (TIB 850), 

og omfatter desuden også sidesporene i Taastrup, Hundige, Køge samt Frederikssund. 

Inden prøvekørslerne kan foretages, skal der etableres sporspærringer. 

Sporspærringerne på TIB 810, 830 og 850 etableres med henblik på: 

- nødvendige arbejder vedrørende overdragelse fra SR til test 

- nødvendige arbejder vedrørende overdragelse fra test til SR. 

Mens denne SSB er gyldig, ophæves SR SSB 102-2022 samt SR SSB 105-2022 

midlertidigt. 

1.2. Kørsel mellem fjernbane og S-bane 

Kørsel mellem fjernbane og S-bane må ikke finde sted, dog jf. punkt 4. 

Sporskifte 20a/b i Høje Taastrup samt sporskifte Kj-02 i Køge skal aflåses med 

transportabel låsebolt ved tilliggende tunge til kørsel ad højre gren. 

Sporskifte Kj-213 skal hindres mod omstilling i højre gren. 
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1.3.  Perioder med prøvekørsel 

På de i punkt 1. anførte banestrækninger foretages der prøvekørsler i tidsrummet fra 

den 26.03.2022 kl. 11.00 til den 27.03.2022 kl. 18.00, når der i La henvises til denne SR 

SSB. 

2. Overgang fra SR til prøvestrækning 

2.1. Etablering af sporspærring (SR § 73) 

2.1.1. TIB 810, (København H)-Høje Taastrup og TIB 830, Valby-Frederikssund 

Inden prøvekørselsområderne kan overdrages til ”Regler for ROS-test”, skal der 

etableres sporspærringer af banestrækningerne. 

SR-arbejdslederen skal have gyldig kompetence som sporspærringsleder. 

Sporspærringerne etableres i følgende rækkefølge: 

- På Carlsberg T opsætter SR-arbejdslederen et dobbeltrettet standsignal ”Stop” 

(SR-signal 16.1.2.) midt i sporet ud for mærke ”STOP” (SR-signal 17.12.) i spor 3, 

samt midt i spor 4 ud for mærke ”Strækning med HKT begynder” (SR-signal 

17.43.) 

- Øvrige sporspærringer mellem (København H)-Høje Taastrup samt mellem Valby-

Frederikssund etableres jf. SR § 73 og uden brug af stedlig dækning. 

Når alle stationer og banestykker er spærret, betragtes disse som ”ét spærret 

sporområde” under SR-arbejdslederens ansvar. 

2.1.2. TIB 850, (Bavnehøj)-Køge 

Inden prøvekørselsområdet kan overdrages til ”Regler for ROS-test”, skal der etableres 

sporspærring af strækningen. 

SR-arbejdslederen skal have gyldig kompetence som sporspærringsleder. 

Sporspærringerne etableres i følgende rækkefølge: 

- På Sydhavn T opsætter SR-arbejdslederen et dobbeltrettet standsignal ”Stop” (SR-

signal 16.1.2.) midt i sporet ud for mærke ”STOP” (SR-signal 17.12.) i spor 1, samt 

midt i spor 2 ud for mærke ”Strækning med HKT begynder” (SR-signal 17.12). 

- Øvrige sporspærringer mellem Sydhavn T-Køge etableres jf. SR § 73 og uden brug 

af stedlig dækning. 

Når alle stationer og banestykker er spærret, betragtes disse som ”ét spærret 

sporområde” under SR-arbejdslederens ansvar. 

2.2. Overdragelse fra SR til ”Regler for ROS-test” 

Når sporspærringerne ligeledes er etableret jf. ORS, aftales mellem stationsbestyrer 

og trafikleder, at sporområdet overdrages til ”Regler for ROS-test”. Overdragelsen 

noteres i telegramjournalen. 
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3. Overgang fra prøvestrækning til SR 

3.1  Ophævelse af sporspærring (SR § 73) 

3.1.1. TIB 810, 830 samt 850 

Inden prøvekørselsområdet overdrages til SR, ophæves sporspærringerne jf. SR § 73. 

3.2. Overdragelse fra ”Regler for ROS-test” til SR 

3.2.1. Aftale mellem trafikleder og stationsbestyrer 

Når sporspærringerne ligeledes er ophævet jf. ORS, aftales mellem trafiklederen og 

stationsbestyreren, at sporområdet overdrages til SR. Overdragelsen noteres i 

telegramjournalen. 

4. Midlertidig udvidelse af prøvekørselsområde 

4.1. TIB 850. Kørsel mellem fjernbane og S-bane 

 Den 27.03.2022 i tidsrummet fra kl. 01:40 til kl. 06:10 er der behov for midlertidigt at 

 udvide prøvekørselsområdet, når der i La henvises til denne SSB. 

 Aftaler for udvidelse samt efterfølgende reducering af prøvekørselsområdet skal 

 aftales med trafiklederen for pågældende strækning jf. ”Regler for ROS test”. 

 Inden kørsel med prøvetog foretages, skal den transportable låsebolt på sporskifte Kj-

 02 på S-banen oplåses og fjernes. Når den udvidet prøvekørsel er afsluttet, skal 

 sporskifte Kj-02 på S-banen igen aflåses med transportabel låsebolt jf. punkt 1.2. 

5. Uheld og sikkerhedsmæssige hændelser (SR §§ 89 og 90) 

I tilfælde, hvor uheld eller hændelser kan have betydning på begge sider af en 

systemgrænse, træffes aftale mellem trafiklederen i TKC-S og stationsbestyreren for 

FC Vest henholdsvis FC Syd om iværksættelse af de nødvendige foranstaltninger. 

***** 

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

http://www.bane.dk/

