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6. Infrastruktur- og vedligeholdelsesarbejder

I tilslutning til bestemmelserne i SR gælder, at alt arbejde og færden 
i tunneler eller sporområde med lodrette vægge kræver 
sporspærring i begge hovedspor.

Ved arbejde eller færden på fortov kræves kun sporspærring i sporet 
nærmest fortovet.

6.1. SR-arbejdslederens forhold

SR-arbejdslederen skal melde til stationsbestyreren, hvilke fortove/ 
nødudgange der ikke kan benyttes til flugtveje og foretage 
afmærkning af disse.

6.2. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren skal notere i telegramjournalen, hvilke fortove/ 
nødudgange, der ikke kan benyttes til flugtvej. Derudover skal OCK 
underrettes om aktuel status. 

7. Stedlig dækning af sporspærring

Stedlig dækning af sporspærring sker ved kunstig besættelse. 
Indkobling af stedlig dækning sker fra betjeningsboks mærket 
”Kunstig besættelse”.

Se Plan 1.

Der findes betjeningsbokse således:

- på Vigerslevs U-signaler

- på Ringsteds U-signaler.

Dækslet på boksen er aflåst med hængelås.

Betjening må kun ske efter aftale med stationsbestyreren.

Stationsbestyreren skal foretage dækning jf. SODB.

I boksen findes et tableau og en betjeningsknap (drejeafbryder) til 
ind- og udkobling af stedlig dækning. Tableauet lyser gult, når stedlig 
dækning er indkoblet fra den pågældende boks. Der er således kun 
lys i tableauet i den boks, hvorfra stedlig dækning er indkoblet. 
Tableauet er dubleret (udvendigt) på begge sider af 
betjeningsboksene.

Stedlig dækning kan etableres fra én eller fra begge betjeningsbokse 
for samme spor.
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7.1. Etablering af stedlig dækning

Indkobling af stedlig dækning sker ved at dreje betjeningsknappen i 
en vilkårlig boks for det pågældende spor til stilling ”Kunstig 
besættelse”.

Når stedlig dækning er indkoblet, bliver det indikeret for 
stationsbestyreren ved, at strækningens blokafsnit i det pågældende 
hovedspor viser besat. Samtidig vil tableauet i boksen lyse gult. 

SR-arbejdslederen skal få bekræftet hos stationsbestyreren, at 
stedlig dækning er aktiveret.

7.2. Fjernelse af stedlig dækning

Fjernelse af stedlig dækning sker ved at dreje betjeningsknappen 
tilbage til stilling ”Normal stilling”. 

Hovedsporet indikeres frit hos stationsbestyreren, og tableauet vil 
slukke. 

Hvis stedlig dækning er aktiveret fra begge bokse for samme spor, 
skal de tilsvarende betjeningsknapper drejes for at fjerne den 
kunstige besættelse. 

SR-arbejdslederen indhenter bekræftelse hos stationsbestyreren på, 
at stedlig dækning er udkoblet.

7.3. Skinnekørende materiel

Under indkoblet stedlig dækning er akseltællerne fortsat aktive, 
hvilket betyder, at der kan opstå akseltælleruorden ved arbejde med 
skinnekørende materiel hen over akseltællerhovederne.

8. Henstilling af køretøjer

Der må ikke henstilles køretøjer i Køge Nord spor 3, 5 og 7 samt i 
Lellinge spor 3.
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2.4.2. Rangering mellem spor 5 nord og spor 105

Ved rangering fra spor 105 til spor 5 Nord skal rangertrækket 
standse foran overkørslen ved Stenhøjbroen, hvor rangerlederen 
indhenter tilladelse til den videre rangering hos stationsbestyreren.

Ved rangering fra spor 5 Nord til spor 105 skal rangerlederen 
meddele stationsbestyreren, når hele rangertrækket har passeret 
overkørslen ved Stenhøjbroen.

2.4.3. Hensætning af køretøjer

Der må ikke hensættes køretøjer i spor 5 Nord/spor 105 uden 
tilladelse fra stationsbestyreren.

2.5. Henstående køretøjer

2.5.1. Sikring af henstående køretøjer

Henstående køretøjer i samtlige spor i gruppe 200 og 300 skal være 
sikret med dobbelt hæmsko. Når der ikke henstår køretøjer, 
anbringes hæmskoen i det pågældende ledige spor.

For spor 221 gælder endvidere, at henstående køretøjer uden 
virksom parkeringsbremse skal sikres mod nord ved udlægning af 
dobbelt hæmsko. Når der ikke henstår køretøjer, anbringes 
hæmskoen i det ledige spor.

For sporgruppe 400 gælder endvidere, at henstående køretøjer, der 
ikke sikres ved parkeringsbremse, skal sikres ved udlægning af 
enkelte hæmsko.

Der må ikke hensættes køretøjer i spor 404 uden tilladelse fra 
stationsbestyreren.

For modtagerstationens spor (K.O.K. I/S) gælder, at der skal 
udlægges en dobbelt hæmsko bag det bageste køretøj nærmest 
lågen.

2.5.2. Vogne med RID-gods

2.5.2.1. Generelt

Vogne, som indeholder RID-gods, og som skal henstå i mere end 
fem timer, skal placeres i sporgruppe 200.

2.5.2.2. Vogne med klor (UN 1017)

Vogne indeholdende klor skal placeres i sporgruppe 200 straks efter 
ankomst og må højst henstå i fem timer.
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3. Overkørsler

3.1. Overkørsler sikret med advarselsanlæg

Overkørsel 01 er beliggende på stamsporet mellem sporskifte S3 og 
sporskifte T10 ved Coca Cola-tapperiernes vestlige indkørsel.

Overkørsel 02 er beliggende på stamsporet mellem sporskifte S3 og 
sporskifte T10 ved Coca Cola-tapperiernes midterste indkørsel.

Overkørslerne betjenes fra betjeningskasser placeret før ovk. 01 ved 
kørsel fra stationen henholdsvis før ovk. 02 ved kørsel mod 
stationen.

Rangerlederen skal igangsætte anlæggene inden rangertrækkets 
passage. Rangerlederen er ansvarlig for, at anlæggene bringes i 
normalstilling efter passage.

3.1.1. Overkørsel sikret med ikke-standard advarselsanlæg

Overkørsel uden nr. over Vejlbyvej beliggende på stamsporet mellem 
sporskifte T12 og stopbommen er sikret med tavler mod vej, og er 
forsynet med et særligt advarselsanlæg.

Overkørslen er fra begge sider markeret med SR-mærke 17.7. 
”Perron ved trinbræt”, og anlægget betjenes med en særlig nøgle. 
Anlægget igangsættes og slukkes ved at dreje nøglen i låsen 
placeret på relækassen ved lygtemast. Nøgle udleveres af 
rangerformanden.

Rangerlederen skal igangsætte anlægget inden passage af 
overkørslen. Rangerlederen er ansvarlig for, at anlægget bringes i 
normalstilling efter passage.

På grund af anlæggets særlige udformning skal rangerlederen efter 
tænding af anlægget sikre sig, at vejtrafikken er standset inden 
videre rangering.

3.2. Øvrige overkørsler

Overkørsel uden nummer er beliggende på stamsporet mellem ovk. 
02 og sporskifte T10 ved Coca Cola-tapperiernes østlige indkørsel.

Overkørslen er fra begge sider markeret med SR-mærke 17.3. ”Giv 
agt”. Rangerlederen skal inden rangertrækkets passage sikre, at 
vejtrafikken er standset.
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Instruks 24.7 Aalborg og Aalborg Østhavn. RangeringAalborg og Aalborg Østhavn. Rangering
1. Almindelige bestemmelser

1.1. Gyldighedsområde

Denne instruks gælder for Aalborg station, sporforbindelsen mellem 
Aalborg station og Aalborg Østhavn samt Aalborg Østhavn.

1.2. Rangering i områder med offentlig og anden færdsel

Perronovergang med traktorvejssignaler findes over spor 0, 1, 2, 3 
og 4.

1.3. Stedbetjeningskontakter

Der er stedbetjeningskontakter ved følgende sporskifter:

1a/b, 4, 6, 8a/b, 9a/b, 11, 13, 14, 16a/b, 24, 31, 32a/b, 33a/b, 34a/b, 
35a/b, 36a/b, 45a/b, 46a/b, 47a/b, 61a/b og 71a/b.

1.4. Hastighed

Højst tilladte hastighed på Aalborg station er 25 km/t.

Højst tilladte hastighed på sporforbindelsen mellem Aalborg station 
og Aalborg Østhavn er 40 km/t.

Højst tilladte hastighed ved passage af ovk. 33 jf. punkt 3.1. er 25 
km/t. Der er opsat SR-signal 16.2.2. “Hastighedsnedsættelse 
begynder” 150 meter før overkørslen i begge køreretninger.

Kørsel med nedsat hastighed på ophøre, når forreste køretøj har 
passeret overkørslen.

Højst tilladte hastighed på Aalborg Østhavn efter sporskifte 107 er  
10 km/t.

1.5. Sporskifteomstillingsanlæg

Sporskifterne på P-risten indgår i sporskifteomstillingsanlæg, jf. plan 
1 og 2.

For betjening af sporskifteomstillingsanlæg henvises til SIN.

2. Regler for rangeringens gennemførelse

2.1. Generelle forhold

Rangering fra DV 205.1 mod Jernbanebroen over Limfjorden må kun 
finde sted efter mundtlig tilladelse fra stationsbestyreren.

Lokomotiver må ikke befare spor 27.
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Ved rangering til og fra Aalborg Østhavn skal den arbejdende 
trækkraft være forrest i køreretningen, og forreste og bageste køretøj 
skal have virksom bremse.

2.2. P-risten

P-risten er afgrænset af DV 195.4 og DV 123.4 samt SR-mærke 
17.17. ”Endepunkt for rangering for signal”. Se plan 1 og 2.

2.2.1. Rangering fra P-risten

Når rangertrækket holder stille ved DV 195.4 henholdsvis DV 123.4, 
anmodes stationsbestyreren om tilladelse til den videre rangering.

2.3. Aalborg Østhavn

Grænsen mellem Aalborg station og sporforbindelsen til Aalborg 
Østhavn er markeret ved DV 112.2 samt SR-mærke 17.17. 
”Endepunkt for rangering for signal”.

3. Overkørsler

3.1. Automatisk sikrede overkørsler

Sporforbindelsen til Aalborg Østhavn passerer følgende veje, som er 
udstyret med automatisk sikrede bom- eller advarselssignalanlæg:

- Ovk. nr. 5 (Gammel Vissevej)

- Ovk. nr. 6 (Kærholt)

- Ovk. nr. 21 (Hadsundvej)

- Ovk. nr. 23 (Hadsund Landevej)

- Ovk. nr. 30 (Klarupvej)

- Ovk. nr. 32 (Egensevej)

- Ovk. nr. 33 (Troensevej)

3.1.1. Stationsbestyrerens forhold

Stationsbestyreren skal, inden rangertræk gives tilladelse til 
rangering mod sporforbindelsen til Aalborg Østhavn, sikre, at der er 
foretaget den nødvendige rustkørsel jf. SODB.

Er der ikke foretaget den nødvendige rustkørsel, skal rangerlederen 
underrettes om, at overkørslerne er i uorden jf. SR § 11.
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