Hot05

Holte lokal instruktion

banedanmark

LI.369

Holte lokal instruktion

LI.370

Personales brug af gangbroen i spor 21

LI.371

FORUDSÆTNING

Der er opstået et behov for benyttelse af gangbroen i spor 21

LI.372

FORMÅL

At sikre at personale kan benytte gangbroen sikkert.

LI.373

PROCEDURE

LI.374

Alle

Når der er behov for at benytte gangbroen, skal personale, før gangbroen benyttes,
kontakte trafiklederen med henblik på at få etableret et trafiklederbeskyttet
område.

LI.375

Trafikleder

Ved anmodning fra personale om etablering af et trafiklederbeskyttet område, skal
trafiklederen etablere et trafiklederbeskyttet område mellem afsnitsmærke Hot 05
og Bi 01.
Trafiklederen underretter derefter den, der har anmodet om trafiklederbeskyttet
område, når dette er blevet etableret.

LI.376

Alle

Personalet må først benytte gangbroen, når trafiklederen har bekræftet, at det
trafiklederbeskyttede område er blevet etableret.

LI.377

Alle

Når personalet ikke længere har behov for at benytte gangbroen, skal trafiklederen
anmodes om at ophæve det trafiklederbeskyttede område.

LI.378

Trafikleder

Når den der har anmodet om et trafiklederbeskyttet område har meddelt
trafiklederen, at der ikke længere er behov for at benytte gangbroen, kan
trafiklederen ophæve det trafiklederbeskyttede område.

LI.369

Holte lokal instruktion

LI.379

Kørsel med tog i spor 21 i forbindelse med uregelmæssig
drift

LI.380

FORUDSÆTNING

I forbindelse med uregelmæssigheder i driften, er der opstået et behov for at vende
eller parkere et tog i spor 21.

LI.381

FORMÅL

At sikre at trafiklederen ikke kører tog bestående af mere end ét togsæt ud i spor
21.

LI.382

PROCEDURE

LI.383

Trafikleder

Før trafiklederen giver lokomotivføreren en tilladelse til at køre et tog ud i spor 21,
skal trafiklederen sikre, at toget højst består af et enkelt togsæt.

LI.384

Lokomotivfører

Hvis lokomotivføreren, ved ankomst i spor 21, konstaterer at toget ikke kan
benyttes til gennemgang, og gangbroen derfor skal benyttes i stedet, skal
lokomotivføreren starte proceduren [Holte ‐ Personales brug af gangbroen i spor
21].

