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Supplerende Sikkerhedsbestemmelse 2023-801 
SR - ORF 

 

TIB 6 (Vigerslev)-(Ringsted), strækning 4 (Roskilde)-(Næstved) 
og strækning 2 (Næstved)-Nykøbing F Vest. 
Kørsel med testtog (prøvetog) 
1. Almindelige bestemmelser 

1.1. Generelt 

For afprøvning af faste og mobile komponenter i strækningernes kommende og 
eksisterende sikrings-, fjernstyrings- og togkontrolanlæg, skal der køres testtog på 
strækningen mellem Vigerslev (eksklusiv)-Ringsted (eksklusiv) og via sporforbindelsen 
til Køge, samt strækningen mellem Roskilde (eksklusiv)-Næstved (eksklusiv) og 
Næstved (eksklusiv)-Nykøbing F Vest. 

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”. 

Uagtet angivelserne i SR bilag 6 for TIB-strækning 2 (Næstved)-(Lundby) og TIB-
strækning 4 (Holme-Olstrup)-(Næstved) samt i Strækningsoversigt ETCS punkt 5., må 
køreledningsanlæggene anvendes af testtog oprangeret af elektriske 
køretøjer/rullende materiel. 

1.2. Definitioner 

”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. Prøvestrækning 

Prøvestrækningen defineres som alle hovedspor og spor mellem Vigerslev (eksklusiv)-
Ringsted (eksklusiv) mellem ETCS stopmærke Avh-017, Avh-018, Ada-025 og Ada-
026, sporforbindelsen fra Køge Nord-Køge, samt strækningen mellem Roskilde 
(eksklusiv)-Næsted (eksklusiv) mellem systemgrænsemærkerne Gt-201 og Ol-206 og 
Lundby-Nykøbing F Vest mellem systemgrænsemærkerne Mog-110, Mog-310 og 
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Nfv-103. 
Prøvestrækningen afgrænses af dobbeltrettet stopmærke ved ETCS stopmærke Lw-
206 og Th-202, hvor kørsel med testtog ender i Herfølge. Ved kørsel med testtog til 
Holme-Olstrup opstilles der ikke dobbeltrettet stopmærke ved ETCS stopmærke Th-
202. 

2.2. Overgang til og fra prøvestrækning mellem Vigerslev og Ringsted 

2.2.1. Til prøvestrækning 

Forud for overgang til prøvestrækning etableres der sporspærring jf. SR § 73 af 
hensyn til strækningens forberedelse til kørsel med testtog. 

Uagtet bestemmelserne i SSB 2022-136 SR, må sporspærringen ophæves selvom de 
udleverede nøgler til ikke-centralsikrede sporskifter, ikke er bragt tilbage til 
stationsbestyreren i Roskilde forudsat, at strækningen umiddelbart efter overgår til 
prøvestrækning jf. SIN-G instruks 20. 

Stationsbestyreren skal sikre, at signalgivningen fortsat er hindret jf. SODB indtil 
strækningen overgår til prøvestrækning. 

2.2.2. Fra prøvestrækning 

Efter kørsel med testtog, og når prøvestrækningen er overdraget til 
stationsbestyreren, skal der etableres sporspærring jf. SR § 73 af hensyn til 
strækningens forberedelse til genoptagelse af normal drift. 

Stationsbestyreren skal, efter strækningen er overdraget og før der etableres 
sporspærring, sikre, at signalgivningen er hindret jf. SODB. 

2.3. Kørsel til og fra prøvestrækningen 

2.3.1. Ringsted/Vigerslev 

Kørsel til og fra prøvestrækningen sker som rangering jf. SR § 36. 

2.3.2. Øvrige stationer 

Der skal så vidt muligt anvendes normal signalgivning. 

2.4. Hastighed 

Den højst tilladte hastighed er som angivet i TIB, La eller særlig meddelelse 
henholdsvis Strækningsoversigt ETCS. 

På strækningen (Vigerslev)-(Ringsted) må testtoget fremføres med højst tilladte 
hastighed på 200 km/t. når dette er en del af selve afprøvningen og det tillades af 
visningerne i DMI’et. 

På strækningen (Køge)-(Næstved) må testtoget fremføres med højst tilladte 
hastighed på 160 km/t. når dette er en del af selve afprøvningen og det tillades af 
visningerne i DMI’et. 
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2.5. Mærke ”Stop for el-tog” 

Testtoget må, under kørsel efter denne SSB, passere mærke ”Stop for el-tog” i 
Næstved spor 5 mod Holme-Olstrup, spor 2 og spor 4 mod Lundby samt ved 
Vordingborg neutralsektion. 

2.6. Infrastrukturarbejder 

Under kørsel med testtog efter denne SSB, må der kun foregå infrastrukturarbejder, 
som kræver sporspærring på strækningen mellem (Næstved)-Nykøbing F Vest og kun 
i perioder, hvor testtoget ikke er planlagt til at køre på strækningen. 

Forud for anmodning skal sporspærringslederen sikre, at al kørsel med testtog på 
strækningen, er ophørt. 

Prøvekørselskoordinatoren kan tillade fejlretning eller arbejde med op- og aflåsning 
af sporskifter, når det er nødvendigt af hensyn til afprøvningens gennemførsel, når 
det er sikret, at testtoget holder stille, eller når det er sikret, at testtoget ikke gives 
tilladelse til at køre hen imod det pågældende område. 

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 

Lokomotivføreren skal straks underrette prøvetogslederen, 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. 

Trafiklederen må, når det er nødvendigt at foretage ruteindstilling for testtoget, 
midlertidigt fjerne hindringer for ruteindstilling. 

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 kørsel med testtog 
øjeblikkeligt indstilles. 

***** 

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

http://www.bane.dk/

