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Strækning 820, Hillerød - Lyngby. Prøvekørsel
1.

Baggrund
I forbindelse med finindstilling af Automatisk Togfremføring (ATO) skal der køres en
række prøvekørsler på strækning 820 mellem Sorgenfri og Allerød, hvor de forskellige
niveauer, herunder deaktivering, af funktionen ”glatte skinner” skal afprøves.

2.

Generelt
Denne SSB dækker området fra afsnitsmærke Hi02 og Hi03 til afsnitsmærke Ly14 og
Ly17.
På strækning 820 mellem Li04 - Ly16 og Li03 - Ly19 træder ORS SSB 301-2019 kørsel
med indkoblet ”glatte skinner” midlertidigt ud af kraft under prøvekørslerne, forudsat at
betingelserne nedenfor er opfyldt.
I øvrige områder er ORS SSB 301-2019 kørsel med indkoblet ”glatte skinner” gældende.

3.0

Betingelser

3.1

Prøvetog jvf. denne SSB, består udelukkende af S-togsmateriel.

3.2

Der må maksimalt befinde sig to prøvetog (et på hvert hovedspor) på strækningen
imellem afsnitsmærke Hi02 - Ly16 henholdsvis afsnitsmærke og Hi03 - Ly19, på samme
tid.

3.3

Der må ikke befinde sig rullende materiel eller personer imellem afsnitsmærke Ly16 –
Ly14 samt Ly17 – Ly19.

3.3

Der må ikke udføres infrastrukturarbejde eller fremføres andet rullende materiel end
prøvetog under testens udførelse.

3.4

Prøvetog må ikke medtage passagerer.

3.5

Der må højst være 8 personer i prøvetoget. Disse personer skal have en relevant funktion
for testens udførelse.
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4.

Testsikkerhedslederens forhold

4.1

Før prøvekørslen påbegyndes, skal testsikkerhedslederen indhente oplysning om, at
sporskifter i henholdsvis, Holte, Birkerød og Allerød er lokalaflåst som nævnt i punkt 7.2,
med henblik på at sikre, at der maksimalt befinder sig et prøvetog på hvert spor imellem
afsnitsmærke og Hi02 - Ly16 henholdsvis afsnitsmærke Hi03 - Ly19 (se bilag 1, hvor de to
spor er markeret med henholdsvis orange og grøn).

4.2

Ligeledes skal testsikkerhedslederen sikre sig, at trafiklederen på strækningen samt
prøvetogslederen for hvert enkelt prøvetog, har meddelt, at de er klar til at påbegynde
prøvekørslen, og at ORS SSB 301-2019 kørsel med indkoblet ”glatte skinner” dermed
midlertidigt er ophævet mellem Li04 - Ly16 og Li03 - Ly19, så længe testen pågår.

4.3

Desuden skal det sikres, at der ikke med testsikkerhedslederens vidende, befinder sig
personer i sporet på strækningen, så længe prøvekørslen pågår.

4.4

Efter prøvekørslen skal testsikkerhedslederen meddele trafiklederen og prøvetogslederen
for hvert enkelt prøvetog at prøvekørslen er afsluttet, og at ORS SSB 301-2019 kørsel
med indkoblet ”glatte skinner” dermed er gældende i hele området igen.

5.

Prøvetogslederens forhold
Inden prøvekørslen påbegyndes skal prøvetogslederen for hvert enkelt prøvetog bekræfte
overfor testsikkerhedslederen, at de er klar til at påbegynde prøvekørslen.

6.

Lokomotivførerens forhold
Inden lokomotivføreren passerer afsnitsmærke Li03 henholdsvis Li04 mod Hillerød, skal
lokomotivføreren sikre sig at korrekt symbol for ”glatte skinner” vises i togets DMI.

7.

Trafiklederens forhold

7.2

Sporskifter der fører ind til spor 2, 21 og 12 i Holte, spor 3 i Allerød samt spor 3 i
Birkerød skal lokalaflåses i stilling der forhindrer ruteindstilling til disse spor så længe
prøvekørslen pågår (Se bilag 1 hvor det indenfor det røde område kun er spor markeret
med orange henholdsvis grøn, der må befares).
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Bilag 1

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