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SR SSB 117-2020

Offentliggjort: 15.06.2020
Gyldig fra: 30.06.2020
Gyldig til: 31.10.2020

SIN-L ændring til instruks 23.3 Vejle og Vejle havn. Rangering
1.

Denne SR SSB erstatter SIN-L instruks 23.3 Vejle og Vejle havn. Rangering
SIN-L instruks 23.3 Vejle og Vejle havn. Rangering (siderne 323-1 - 330-1 inkl.)
suspenderes i denne SR SSBs gyldighedsperiode.

1.1.

Almindelige bestemmelser

1.2.

Gyldighedsområde
Denne instruks gælder for Vejle station og Vejle Havn.
Grænsen mellem station og havn er markeret med SR-mærke 17.10. ”Rangergrænsen”,
placeret foran afløbssko 21a (ved kørsel fra havn mod station) vendende mod havnen.

1.3.

Rangering i områder med offentlig og anden færdsel
Perronovergang med traktorvejssignaler findes i sydenden af stationen over spor 2, 3, 4,
5, 10, 11 og 12.
Perronovergang med traktorvejssignaler findes i nordenden af stationen over spor 2, 3,
4, og 5.
Traktorvejssignalerne er ikke i funktion under rangering. Rangerlederen skal derfor
udvise særlig opmærksomhed overfor færdsel over sporene ved rangering over
overgangene.
Følgende vejkryds er udstyret med gadesignalanlæg med togprogram:
- Sjællandsgade/Lollandsgade

1.4.

Stedbetjeningskontakter
Der er stedbetjeningskontakter ved sporskifterne 02a/b, 03a/b, 04a/b, 09a/b, 10a/b,
12a/b, 16a/b, 17a/b, 18, 21a/b, 23a/b, 24a/b, 25a/b, 28a/b, 29a/b og 30.

1.5.

Hastighed
Højst tilladte hastighed i sidespor samt på havnen er 10 km/t.

2.

Regler for rangeringens gennemførelse

2.1.

Rangering til og fra samt på havnen
Kørsel på havnen skal foregå med slækkede koblinger. Rangertrækket skal have en
bremseprocent på mindst 50. Hvis trækkraften er øverst på faldet, skal køretøjet i
modsatte ende af rangertrækket have virksom bremse.
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Højeste fald/stigning mellem station og havn er 11 0/00.
2.1.1.

Kørsel fra station til havn
Rangerlederen indhenter tilladelse til rangeringen hos stationsbestyreren.

2.1.2.

Kørsel fra havn til station
Rangertrækket skal standse senest ved SR-mærke 17.10. ”Rangergrænsen”, hvor
rangerlederen indhenter tilladelse til videre rangering hos stationsbestyreren.
For rangertræk over 200 meter gælder, at rangerlederen skal indhente tilladelsen, inden
rangertrækket passerer overkørsel 0b, Sjællandsgade.

2.2.

Rangerlederens forhold
Rangerlederen skal straks underrette stationsbestyreren, når rangeringen i henholdsvis
til og fra togvejsspor er afsluttet.

3.

Overkørsler

3.1.

Manuelt betjente overkørsler
Betjeningskasser for overkørslerne
- 0a, (ikke navngivet vej samt gangsti)
- 0b, Sjællandsgade samt Havneparken og cykelsti
er anbragt parvist på begge sider af overkørslerne. Desuden findes en betjeningskasse for
overkørsel 0a på overkørslens relæskab (B1) samt en betjeningskasse for overkørsel 0b
umiddelbart nord for Sjællandsgade
Betjeningskasser for overkørslen
- Toldbodgade/Havnegade/Windfeld-Hansens Gade (”Rundkørslen”)
er anbragt på begge sider af overkørslen.

3.1.1.

Overkørsel 0a
Inden rangering over overkørslen skal rangerlederen igangsætte advarselssignalanlægget
fra en af betjeningskasserne ved at trykke på kontakten mærket ”Tænding (og ned)”.
Drejeomskifterne i B1-kassen må ikke betjenes.
Overkørslen må først passeres, når tableauet ”Kontrol” blinker.
Det påhviler rangerlederen at sikre, at overkørslen går i normalstilling efter passage.
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3.1.2.

Overkørsel 0b
Inden rangering over overkørslen skal rangerlederen igangsætte
advarselssignalanlægget fra en af betjeningskasserne ved at trykke på kontakten mærket
”Tænding (og ned)”.
Overkørslen står i forbindelse med lysreguleringen i vejkrydset
Sjællandsgade/Lollandsgade, som er udstyret med togprogram.
I betjeningskasserne viser et tableau mærket ”Magasinering”, at togprogrammet er
igangsat, men at overkørslen endnu ikke er sikret.

Betjeningskasse for overkørsel 0b syd for overkørslen
Overkørslen må først passeres, når tableauet ”Kontrol” blinker.
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I betjeningskassen ved Sjællandsgade findes tillige
- en drejeomskifter. Denne må ikke betjenes.
- et tableau mærket ”Togprogram”, som lyser, når togprogrammet har sat
lysreguleringen på rødt for vejtrafikken ad Sjællandsgade i begge retninger. Dette
tableau er af orienterende karakter, og lys heri er ikke en forudsætning for, at
overkørslen kan passeres
- en trykknap mærket ”Togprogram”, som kan igangsætte togprogrammet i
lysreguleringen Sjællandsgade/Lollandsgade uden at tænde overkørselsanlægget.
Denne trykknap anvendes ikke under normale forhold.

Betjeningskasse for overkørsel 0b nord for Sjællandsgade
Det påhviler rangerlederen at sikre, at overkørslen går i normalstilling efter passage ved
at trykke på knappen mærket ”Slukning (og op)”.
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3.1.3.

Overkørslen i Toldbodgade (”Rundkørslen”)
Inden rangering over overkørslen skal rangerlederen igangsætte advarselssignalanlægget
fra en af betjeningskasserne ved at trykke på kontakten mærket ”Tænding”.
Drejeomskifteren i betjeningskassen syd for overkørslen må ikke betjenes.

Betjeningskasse for overkørslen i Toldbodgade syd for overkørslen
Overkørslen må først passeres, når tableauet mærket ”Kontrol” lyser.
Det påhviler rangerlederen at sikre, at overkørslen går i normalstilling efter passage ved
at trykke på knappen mærket ”Slukning”.
3.2.

Øvrige overkørsler
Vejfærdslen skal advares ved anvendelse af håndsignal ”Stop for vejtrafik”.
Det skal sikres, at vejfærdslen mod overkørslen på begge sider er standset, før
rangertrækket passerer overkørslen.

*****

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