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TIB 6, Køge Nord. Kørsel med prøvetog i OR-mode 

1. Generelt 

1.1. Formål og afgrænsninger 

For afprøvning af faste og mobile komponenter i strækningens kommende sikrings-, 

fjernstyrings- og togkontrolsystemer, kan der køres prøvetog på banestrækningen 

mellem Køge Nord (inklusiv) via sporforbindelsen mod Køge.  

Kørsel med prøvetog sker jf. SR henholdsvis SIN-G instruks 20, samt nedenstående 

supplerende bestemmelser. 

1.2. Definitioner 

”ERTMS” er en forkortelse for ”European Rail Traffic Management System” og 

anvendes som fællesbetegnelse for fjernbanens nye sikrings-, fjernstyrings- og 

togkontrolsystem. 

”Faste ETCS-anlæg” anvendes om udstyr i infrastrukturen, f.eks. baliser, mærker m.v., 

som er nødvendige for kørsel under ERTMS. 

2. Bestemmelser i tilknytning til SR, SIN og TIB 

2.1. Prøvestrækningen 

Kørsel med prøvetog må ske i spor 3 og 7 på Køge Nord via sporforbindelsen til Køge 

i begge køreretninger. 

Prøvestrækningen afgrænses af standsignal ”Stop” (SR-signal nr. 16.1.2.) i Køge Nord 

spor 3 og 7. 

2.2. Kørsel til og fra prøvestrækningen 

Kørsel mellem prøvestrækningen og sporforbindelsen til Køge sker på en tilladelse til 

at køre jf. ORF. 

2.3. Mærker (SR § 17) 

Følgende mærker har nedenstående betydning for prøvetog: 
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2.3.1. ”ETCS stopmærke” 

 

      17.55. 

Betydning: 

Mærket må kun passeres af prøvetog, hvis det har en ”kørtilladelse” i 

førerrumssignalet, eller efter særlig tilladelse - givet af trafiklederen - til at passere 

mærket. 

3. Prøvetogslederens forhold 

 Prøvetogslederens ansvar jf. SR § 3 og SIN-G instruks 20 omfatter ikke forhold, som jf. 

afprøvningsinstruktionen er tillagt prøvekørselskoordinatoren, men prøvetogslederen 

vejleder, efter behov, denne i materielspecifikke spørgsmål. 

4. Lokomotivførerens forhold 

Prøvetoget fremføres som kørsel på sigt med maksimalt 40 km/t uanset visningen i 

det mobile ETCS-togkontrolanlæg. 

Lokomotivføreren skal straks underrette prøvetogslederen, hvis der forekommer 

uregelmæssigheder eller fejl ved det mobile ETCS-anlæg, eller materiellet i øvrigt. 

5. Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser 

Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser håndteres jf. SR § 90.  

Ved melding om uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser er det 

prøvekørselskoordinatorens ansvar, at al prøvekørsel indstilles øjeblikkeligt. 
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