Lokal instruktion – Frederikshavn – 06.10.2018

LI.1

Strækning 25 - (Lindholm) - Frederikshavn

LI.2

Frederikshavn

LI.3

Definitioner

LI.4

Fritrumsprofil for rangerpersonale

LI.5

DEFINITION

LI.6

På grund af indskrænket profil, er det forbudt at opholde sig udvendigt på
køretøjer ved rangering i spor 50 langs vaskehallen.
Den indskrænkede profil er ikke markeret.

Overkørsel Kragholm

LI.7

DEFINITION

LI.12

Ansvar

LI.8

Rangerleder

LI.9

Overkørsel ved Kragholmen, benævnt "Kragholm".

Du skal igangsætte overkørsel "Kragholm" inden rangering over overkørslen.

Overkørsel Hornværket

LI.10

DEFINITION

LI.13

Ansvar

LI.11

Rangerleder

LI.14

Overkørsel ved Hornværket, benævnt "Hornværket".

Hvis rangertrækket skal passere overkørsel "Hornværket", skal du igangsætte
overkørsel "Hornværket" inden passage.

Overkørsel ved Færgen

LI.15

DEFINITION

LI.16

Ansvar

LI.17

Rangerleder

Overkørsel ved Færgen, benævnt "ved Færgen".

Hvis rangertrækket skal passere overkørsel "ved Færgen", skal du igangsætte
overkørsel "ved Færgen" inden passage.
Rangerlederen skal bringe overkørsel "ved Færgen" i normalstilling fra
betjeningskassen efter endt rangering over overkørslen.
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LI.18

Procedurer

LI.19

Rangering

LI.20

Rangering mod rangerområde "Fh-001"

LI.21

FORUDSÆTNING

Der er opstået et behov for kørsel ind i rangerområde ”Fh-001”.

LI.22

FORMÅL

Sikring af, at rangering i rangerområde ”Fh-001” gennemføres sikkert.

LI.23
LI.24

PROCEDURE
Rangerleder

Rangerlederen skal igangsætte overkørsel "Kragholm" inden rangering over
overkørslen.
Når overkørslen "Kragholm" er sikret, må overkørslerne "Hornværket" og "ved
Færgen" igangsættes.
Hvis overkørslerne "Kragholm" og "Hornværket" ikke går i normalstilling efter
rangertrækkets passage, skal rangerlederen bringe overkørslerne i
normalstilling fra betjeningskasserne.

LI.25

Rangering fra rangerområde "Fh-001"

LI.26

FORUDSÆTNING

Der er opstået et behov for kørsel ud af rangerområde ”Fh-001”.

LI.27

FORMÅL

Sikring af, at rangering i rangerområde ”Fh-001” gennemføres sikkert.

LI.28
LI.29

PROCEDURE
Rangerleder

Rangerlederen skal igangsætte overkørsel "ved Færgen" inden rangering over
overkørslen.
Rangerlederen skal bringe overkørsel "ved Færgen" i normalstilling fra
betjeningskassen efter endt rangering over overkørslen.
Først derefter må overkørslerne "Hornværket" og "Kragholm"
igangsættes.
Hvis overkørslerne "Hornværket" og "Kragholm" ikke går i normalstilling efter
rangertrækkets passage, skal rangerlederen bringe overkørslerne i
normalstilling fra betjeningskasserne.
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