Lokal instruktion – København H – 16.01.2022

LI.390

Gyldighedsområde

LI.391

Denne instruktions gyldighedsområde afgrænses af afsnitsmærke Kh91
og sporstopperne i parkeringssporene 131-137.

Roller
LI.393

Depotkoordinator

LI.394

Depotkoordinatoren er ansvarlig for koordineringen af kørsel i og til/fra
JV-områder.
Depotkoordinatoren er trafiklederens kontaktperson i alle forhold
vedrørende JV-områder.

Definitioner
JV-område

LI.396
LI.397

DEFINITION

Et JV-område (jernbanevirksomhedsområde) er et teknisk sikret
område, hvor ansvaret for sikring af kørsel er overdraget til en
jernbanevirksomhed.
I et JV-område fastsætter jernbanevirksomheden selv bestemmelser for
kørsel, herunder betingelserne for skift til CM og RM samt håndtering af
nødbremsning.
Den højst tilladte hastighed i et JV-område er 25 km/t.

LI.398

Ansvar

LI.399

Trafikleder

Du skal ophæve et JV-område, hvis området:
- skal befares af ét eller flere ICI-køretøjer, maskiner eller vogne
- skal indgå i en sporspærring
- bliver omfattet af en midlertidig hastighedsnedsættelse eller uventet
hastighedsnedsættelse
- skal indgå i et trafiklederbeskyttet område.

LI.400

Trafikleder

Du må kun etablere et JV-område i et parkeringsspor, og kun når det
pågældende spor:
- ikke er besat af ét eller flere ICI-køretøjer, maskiner eller vogne
- ikke indgår i en sporspærring
- ikke er omfattet af en midlertidig hastighedsnedsættelse eller uventet
hastighedsnedsættelse
- ikke indgår i et trafiklederbeskyttet område
- ikke udgør et fareområde.

LI.401

Trafikleder

Du må kun give tilladelse til at køre ind i et JV-område, hvis det er er
aftalt med depotkoordinatoren.
Du må undlade særskilt aftale med depotkoordinatoren, hvis kørslen
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allerede er aftalt med jernbanevirksomheden.
LI.402

Trafikleder

Du skal underrette depotkoordinatoren, hvis et JV-område udgør et
fareområde.

LI.403

Depotkoordinator

Du må ikke give tilladelse til, at et JV-område befares af ICI-køretøjer,
maskiner eller vogne.

LI.404

Depotkoordinator

Du skal underrette trafiklederen, hvis et JV-område udgør et
fareområde.

LI.405

Lokomotivfører

Du må kun anvende jernbanevirksomhedens regler når hele dit tog
befinder sig i et JV-område.

Parkeringsspor begynder

LI.406
LI.407

DEFINITION

Mærket "Parkeringsspor begynder" markerer grænsen til et
parkeringsspor.
Mærket er suppleret af en pil, der peger på det spor, mærket gælder
for.

Parkeringsspor ender

LI.408
LI.409

DEFINITION

Mærket "Parkeringsspor ender" markerer afslutningen af et
parkeringsspor.

Procedurer
Ophævelse og genetablering af et JV-område

LI.411
LI.412

FORUDSÆTNING

Trafiklederen skal ophæve et JV-område.

LI.413

FORMÅL

At ophæve og genetablere et JV-område.

PROCEDURE

LI.414
LI.415

Trafikleder

Trafiklederen skal træffe aftale med depotkoordinatoren om ophævelse af det
pågældende JV-område.

LI.416

Depotkoordinator

Depotkoordinatoren skal sikre, at al kørsel i det berørte område er ophørt og
derefter underrette trafiklederen om, at ophævelse er muligt.

LI.417

Trafikleder

Trafiklederen skal underrette depotkoordinatoren om, at JV-området ophæves.
Trafiklederen skal notere ophævelsen i trafiklederloggen.
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LI.418

Trafikleder

Når betingelserne for genetablering af JV-området er til stede, skal trafiklederen
træffe aftale med depotkoordinatoren om genetablering af området.
Trafiklederen skal notere tidspunktet for genetableringen i trafiklederloggen.

Rangerbevægelse i et parkeringsspor uden JV-område

LI.419
LI.420

FORUDSÆTNING

Der er konstateret et behov for at foretage en rangerbevægelse med et tog, der
holder i et parkeringsspor. JV-området er ophævet i det pågældende spor. Det er
ikke nødvendigt at køre ud af parkeringssporet.

LI.421

FORMÅL

At udføre en sikker rangerbevægelse i et parkeringsspor uden at forlade det.

PROCEDURE

LI.422
LI.423

Rangerleder

Rangerlederen skal anmode trafiklederen om en tilladelse til at foretage en
rangerbevægelse.
Anmodningen skal indeholde:
- tognummer
- togets nuværende position
- ønsket destination.

LI.424

Trafikleder

Trafiklederen skal godkende eller afvise anmodningen.
Hvis trafiklederen godkender anmodningen, skal trafiklederen sikre
rangerbevægelsen ved at ingen andre tog eller ICI-køretøjer har eller kan få
tilladelse til at køre i området for den påtænkte rangerbevægelse.

LI.425

Trafikleder

Når rangerbevægelsen er sikret, må trafiklederen give rangerlederen tilladelse til
at udføre en rangerbevægelse. Tilladelsen må ikke omfatte passage af
afsnitsmærket, der afgrænser det pågældende parkeringsspor.
Tilladelsen skal indeholde:
‐ tognummer, der har tilladelse til at køre
‐ startpunkt for tilladelsen
‐ endepunkt for tilladelsen
- den højst tilladte hastighed, hvis denne er under 25 km/t.

LI.426

Rangerleder

Rangerlederen skal sikre, at rangerbevægelsen udføres i overensstemmelse med
den angivne tilladelse. Tilladelsen ophæves, hvis toget overgår til at være et
overvåget tog eller trafiklederen tilbagekalder tilladelsen.

LI.427

Rangerleder

Hvis toget ikke er overvåget når endepunktet for tilladelsen er nået, skal
rangerlederen meddele trafiklederen, at rangerbevægelsen er afsluttet.

Rangerbevægelse ud af et parkeringsspor

LI.428
LI.429

FORUDSÆTNING

Der er konstateret et behov for at foretage en rangerbevægelse med et tog, der
holder i et parkeringsspor. Det er nødvendigt at køre ud af parkeringssporet.

LI.430

FORMÅL

At udføre en sikker rangerbevægelse ud af et parkeringsspor.
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PROCEDURE

LI.431
LI.432

Rangerleder

Rangerlederen skal anmode trafiklederen om en tilladelse til at foretage en
rangerbevægelse.
Anmodningen skal indeholde:
- tognummer
- togets nuværende position
- ønsket destination.

LI.433

Trafikleder

Trafiklederen skal godkende eller afvise anmodningen.
Hvis trafiklederen godkender anmodningen, skal trafiklederen sikre
rangerbevægelsen ved at:
- alle bevægelige objekter, der skal befares, er aflåst i rette stilling
- ingen andre tog eller ICI-køretøjer har eller kan få tilladelse til at køre i området
for den påtænkte rangerbevægelse.

LI.434

Trafikleder

Når rangerbevægelsen er sikret, må trafiklederen give rangerlederen tilladelse til
at udføre en rangerbevægelse. Tilladelsen må ikke omfatte passage af
afsnitsmærke Kh91.
Tilladelsen skal indeholde:
‐ tognummer, der har tilladelse til at køre
‐ startpunkt for tilladelsen
‐ endepunkt for tilladelsen
- den højst tilladte hastighed, hvis denne er under 25 km/t.

LI.435

Rangerleder

Rangerlederen skal sikre, at rangerbevægelsen udføres i overensstemmelse med
den angivne tilladelse. Tilladelsen ophæves, hvis toget overgår til at være et
overvåget tog eller trafiklederen tilbagekalder tilladelsen.

LI.436

Rangerleder

Hvis toget ikke er overvåget når endepunktet for tilladelsen er nået, skal
rangerlederen meddele trafiklederen, at rangerbevægelsen er afsluttet.

