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TIB 6 og strækning 4, Vigerslev - Herfølge. Kørsel med testtog 
1. Generelt 

1.1. Formål og afgrænsninger 

For afprøvning af faste og mobile komponenter i strækningens kommende sikrings-, 
fjernstyrings- og togkontrolsystemer, kan der køres testtog på banestrækningen 
mellem Vigerslev (eksklusiv) via sporforbindelsen til Køge eller Herfølge.  

Kørsel med testtog sker jf. SR henholdsvis SIN-G instruks 20 i OR mode, ORF, samt 
nedenstående supplerende bestemmelser. 

Overgang til og fra prøvestrækning sker jf. SIN-G instruks 20 henholdsvis 
afprøvningsinstruksen. 

1.2. Definitioner 

”ERTMS” er en forkortelse for ”European Rail Traffic Management System” og 
anvendes som fællesbetegnelse for fjernbanens sikrings-, fjernstyrings- og 
togkontrolsystem på ORF-strækninger. 

”Faste ETCS-anlæg” anvendes om udstyr i infrastrukturen, f.eks. baliser, mærker m.v., 
som er nødvendige for kørsel under ERTMS. 

”Testtog” anvendes i denne SSB om prøvetog i SR. 

”Prøvekørselskoordinator” er den person, der har det jernbanesikkerhedsmæssige 
ansvar for sikkerheden under kørsel med testtog. 

2. Bestemmelser i tilknytning til SR og ORF 

2.1. Prøvestrækningen 

Prøvestrækningen defineres som alle hovedspor og spor mellem Vigerslev (eksklusiv)- 
Køge Nord (eksklusiv), spor 3 og 7 på Køge Nord, forbindelsen fra Køge Nord til Køge, 
spor 4 i Køge samt spor 2 i Herfølge til ETCS stopmærke Hf-202. Kørsel med testtog 
kan foregå i begge køreretninger. 

Prøvestrækningen afgrænses af dobbeltrettet stopmærke ved ETCS stopmærke Kj-
413, hvor kørsel med testtog ender i Køge. Ved kørsel med testtog til spor 2 i 
Herfølge, afgrænses prøvestrækningen i stedet af dobbeltrettet stopmærke ved ETCS 
stopmærke Hf-202. 
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2.2. Kørsel til og fra prøvestrækningen i Vigerslev 

Der skal så vidt muligt anvendes normal signalgivning. 

3. Testtogslederens forhold 

 Testtogslederens ansvar jf. SR § 3 og SIN-G instruks 20 omfatter ikke forhold, som jf. 
afprøvningsinstruktionen er tillagt prøvekørselskoordinatoren, men testtogslederen 
vejleder, efter behov, denne i materielspecifikke spørgsmål. 

4. Lokomotivførerens forhold 

Lokomotivføreren skal, uanset visningerne i DMI’et sikre, at testtoget fremføres med 
højst 40 km/t. 

Lokomotivføreren skal straks underrette testtogslederen, hvis der forekommer 
uregelmæssigheder eller fejl ved det mobile ETCS-anlæg, eller materiellet i øvrigt. 

5.  Trafiklederens forhold  

Der skal så vidt muligt anvendes FS-kørtilladelser.  

Trafiklederen skal sikre, at al ruteindstilling til prøvestrækningen hindres.  

6. Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser 

Uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige hændelser håndteres jf. SR § 90 henholdsvis 
ORF (Melding om hændelse). Ved melding om uheld, ulykker og sikkerhedsmæssige 
hændelser er det prøvekørselskoordinatorens ansvar, at al prøvekørsel indstilles 
øjeblikkeligt. 
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