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Strækning 4, Roskilde-Gadstrup. 
Instruks for kørsel med arbejdstog til og fra Roskilde 
Festivalplads T  
1. Baggrund 

I forbindelse med Roskilde Festival er der etableret et midlertidigt trinbræt, Roskilde 
Festivalplads T, placeret mellem Roskilde og systemgrænsen mod Gadstrup i km. 33,6. 
Trinbrættet anvendes af tog mellem Roskilde og Roskilde Festivalplads. Trinbrættet er 
beskrevet i TC 17-2022. 

2. Procedure for kørsel mellem Roskilde og Roskilde Festivalplads T 

1. Når toget er klar til afgang fra Roskilde, melder lokomotivføreren klar til 
stationsbestyreren,  

2. Stationsbestyreren kontakter trafiklederen i TKC øst, for at anmode om at give 
toget tilladelse til at køre til og fra Roskilde Festivalplads T. 

3. Når trafiklederen har sikret transitionsområdet, og forhindret kørsel fra perron i 
Gadstrup mod Roskilde, gives stationsbestyreren tilladelse til at afsende toget 
mod Roskilde Festivalplads T. 

4. Når stationsbestyreren har hindret signalgivning mod transitionsområdet, 
udrangeres toget fra Roskilde mod Roskilde Festivalplads T. Toget kører som 
arbejdstog. 

5. Toget må afgå (returnere) fra Roskilde Festivalplads T uden at kontakte 
stationsbestyreren eller trafiklederen. 

6. Indkørsel til Roskilde foregår normalt for signal. 
7. Når toget er ankommet til Roskilde, skal lokomotivføreren straks underrette 

stationsbestyreren om at toget er ankommet, og om sporet er frit. 
8. Når stationsbestyreren har fået sporet meldt frit, og fjernet hindringen af 

signalgivningen til transitionsområdet, skal stationsbestyreren underrette 
trafiklederen om, at kørslen til og fra Roskilde Festivalplads T er afsluttet, og om 
sporet er frit. 

9. Trafiklederen må herefter fjerne de foranstaltningerne der er etableret for at 
hindre kørsel mod transitionsområdet. 
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3. Mobilt togkontrolanlæg 

Tog må ikke være udrustet med ETCS. Tog skal i begge køreretninger køre med det 
mobile ATC-anlæg indkoblet. 

4. Forsinkelse 

I tilfælde af forsinkelse ved afgang fra Roskilde Festivalplads T skal stationsbestyreren 
for Roskilde straks underrettes. 

 

***** 

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