LKI

Aarhus Letbane Kørestrømsinstruks

Side 2

Dokument information
Dokument navn
Version
Versions dato
Dato oprettet
Forfatter
Gransker
Godkender

Dokument historik
Dokument version/dato
2.0 09.02.2017
3.0 02.03.2017
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0

23.05.2017
07.07.2017
08.07.2017
02.10.2017
25.07.2018
14.08.2018

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
2 af 193

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
Jørgen Gade
Jens Pedersen
Michael Borre

Ændringer foretaget af
JGA, HBA
JGA
JGA
JEP, HBA
JEP
JEP
THMD
LBO

Årsag
Endelig version.
Isolationsafstande korrigeret afs 4.3.2 og
4.3.3
Gennemført granskning og godkendelse
Opretning efter assessering
Genopretning efter assessering
Revidering af kommentering af TBST
Revidering af gyldighedsområde
Opdatering af Bilag 2.2.6

Side 3

Indhold
1.

Instruks for Aarhus Letbanens kørestrømsanlæg .......................................................................12
1.1.

Gyldighed ......................................................................................................................................... 12

1.2.

Indhold ............................................................................................................................................. 13

1.3.

Instruksens opbygning ..................................................................................................................... 13

1.4.

Henvisning til andre standarder og normer ..................................................................................... 14

1.5.

Rettelser........................................................................................................................................... 14

2.

Fællesbestemmelser..................................................................................................................15
2.1.

Generelt ........................................................................................................................................... 15

2.1.1.

Beskrivelse af det elektriske anlæg .......................................................................................... 15

2.1.2.

Farlige anlæg ............................................................................................................................ 15

2.1.3.

Melding om fejl og brand ......................................................................................................... 15

2.1.4.

Nedfaldne eller nedhængende ledninger m.v. ........................................................................ 16

2.1.5.

Betjening af, arbejde på og adgang til kørestrømsanlæg ......................................................... 16

2.1.6.

Førstehjælp ved el-ulykker ....................................................................................................... 17

2.2.

Arbejde på elektrificerede strækninger ........................................................................................... 17

2.2.1.

Arbejde nær spændingsførende konstruktioner ...................................................................... 17

2.2.2.

Kørestrømsafbrydelse .............................................................................................................. 18

2.2.3.

Arbejdsjording.......................................................................................................................... 19

2.2.4.

Instruktion og OR-arbejdsledelse ............................................................................................. 19

2.2.5.

Afbrydelse af skinne eller hertil forbundne kabler ................................................................... 19

2.2.6.

Arbejde i værksteder og lignende ............................................................................................ 20

2.2.7.

Uheld, ulykker og brand ........................................................................................................... 20

2.2.8.

Arbejdskøretøjer ...................................................................................................................... 20

2.2.9.

Opgravning nær køreledningskonstruktioner .......................................................................... 20

2.2.10.

Opgravning nær kabelanlæg .................................................................................................... 20

2.3.

Respektafstande og øvrige afstande. ............................................................................................... 21

2.3.1.

Respektafstande for personer.................................................................................................. 21

2.3.2.

Respektafstande og andre afstande for maskiner og større værktøjer.................................... 21

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
3 af 193

Side 4

2.3.3.

Arbejde med høje genstande ................................................................................................... 22

2.3.4.

Brandslukning .......................................................................................................................... 22

2.3.5.

Arbejdskøretøjer ...................................................................................................................... 22

2.3.6.

Troljer og lignende ................................................................................................................... 23

2.3.7.

Ledig......................................................................................................................................... 23

2.3.8.

Bestemmelser for rullende materiel ........................................................................................ 23

2.3.9.

Genstande hvis funktion ikke er betinget af en placering nær sporet ..................................... 24

2.3.10.

Genstande hvis funktion er betinget af eller delvis betinget af en placering nær sporet ........ 24

2.3.11.

Krydsende og parallelførte ledninger og rør ............................................................................ 25

2.3.12.

Træer ....................................................................................................................................... 25

2.3.13.

Arealer ..................................................................................................................................... 26

2.4.

Beskyttelsesjording .......................................................................................................................... 27

2.4.1.

Kørelednings- og strømaftagerzonen....................................................................................... 27

2.4.2.

Genstande som beskyttelsesjordes.......................................................................................... 28

2.4.3.

Beskyttelsesjordinger ............................................................................................................... 28

2.4.4.

Ledig......................................................................................................................................... 29

2.4.5.

Ledig......................................................................................................................................... 29

2.4.6.

Hegn, rækværker, autoværn og lign. ....................................................................................... 29

2.4.7.

Støjskærme .............................................................................................................................. 29

2.4.8.

Fælleskonstruktioner for fjern- og letbanen ............................................................................ 30

2.4.9.

Særlige anlæg........................................................................................................................... 30

2.4.10.

Midlertidig afmontering af beskyttelsesjordinger .................................................................... 30

2.5.

Spærring og afskærmning ................................................................................................................ 30

2.5.1.

Generelt ................................................................................................................................... 30

2.5.2.

Spærringer ............................................................................................................................... 30

2.5.3.

Advarselsskilte ......................................................................................................................... 31

2.5.4.

Krydsning med vej i niveau....................................................................................................... 31

2.5.5.

Kabler som krydser køreledningsanlæg ................................................................................... 31

2.5.6.

Belysningsanlæg som krydser køreledningsanlæg ................................................................... 32

2.5.7.

Afskærmning ............................................................................................................................ 32

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
4 af 193

Side 5

2.5.8.
3.

Kabelbrønde............................................................................................................................. 32
Instruks for sportekniske arbejder .............................................................................................33

3.1.

Generelt ........................................................................................................................................... 33

3.1.1.

Stropper ................................................................................................................................... 33

3.1.2.

Returstrømskredsløbet ............................................................................................................ 33

3.1.3.

Beskyttelsesjording .................................................................................................................. 33

3.1.4.

Kørestrømsafbrydelse .............................................................................................................. 34

3.1.5.

Beskadigelse af stropper .......................................................................................................... 34

3.1.6.

Ledig......................................................................................................................................... 34

3.1.7.

Midlertidige stropper ............................................................................................................... 34

3.2.

Sporarbejder .................................................................................................................................... 34

3.2.1.

Ballastrensning ......................................................................................................................... 34

3.2.2.

Ballast- og banketregulering .................................................................................................... 35

3.2.3.

Højde- og sidejustering af spor ................................................................................................ 35

3.2.4.

Ballastudgravning ..................................................................................................................... 36

3.2.5.

Sporombygning ........................................................................................................................ 36

3.2.6.

Skinneudveksling ...................................................................................................................... 36

3.2.7.

Sporskifteudveksling ................................................................................................................ 37

3.2.8.

Udskiftning af lasker ved overstroppede stød.......................................................................... 37

3.2.9.

Skinnebrud ............................................................................................................................... 37

4.

Instruks for kørestrømstekniske arbejdsopgaver .......................................................................38
4.1.

Personale ......................................................................................................................................... 38

4.1.1.

Sagkyndig person ..................................................................................................................... 38

4.1.2.

Instrueret person ..................................................................................................................... 38

4.1.3.

Driftsleder ................................................................................................................................ 38

4.1.4.

Koblingsleder ........................................................................................................................... 39

4.1.5.

Koblingsperson......................................................................................................................... 39

4.1.6.

Arbejdsleder ............................................................................................................................. 39

4.1.7.

Holdleder ................................................................................................................................. 39

4.1.8.

Arbejdshold .............................................................................................................................. 39

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
5 af 193

Side 6

4.1.9.

Sikkerhedsperson ..................................................................................................................... 39

4.1.10.

Oversigt over personale i funktion ........................................................................................... 40

4.2.

Definitioner og ordforklaringer ........................................................................................................ 40

4.2.1.

Arbejdsinstruktion.................................................................................................................... 40

4.2.2.

Instruks .................................................................................................................................... 40

4.2.3.

Arbejdsområde ........................................................................................................................ 40

4.2.4.

Arbejdssted .............................................................................................................................. 40

4.2.5.

Opgaver.................................................................................................................................... 41

4.2.6.

Arbejde .................................................................................................................................... 41

4.2.7.

Arbejde på kørestrømsanlæg ................................................................................................... 41

4.2.8.

Arbejde nær ved kørestrømsanlæg.......................................................................................... 41

4.2.9.

Jordingssted ............................................................................................................................. 41

4.2.10.

Jording ..................................................................................................................................... 41

4.2.11.

Arbejdsjording.......................................................................................................................... 41

4.2.12.

Endepunktsjording ................................................................................................................... 41

4.2.13.

Advarselsmarkering.................................................................................................................. 41

4.2.14.

Afspærring ............................................................................................................................... 41

4.2.15.

Afskærmning ............................................................................................................................ 42

4.2.16.

OCC .......................................................................................................................................... 42

4.3.

Afstande og beskiltning .................................................................................................................... 42

4.3.1.

Farezonen og nærved-zonen ................................................................................................... 42

4.3.2.

Afstanden DL ............................................................................................................................ 43

4.3.3.

Afstanden DV ............................................................................................................................ 44

4.3.4.

Sikkerhedsafstand .................................................................................................................... 44

4.3.5.

Profiler for rullende eftersyn ................................................................................................... 44

4.3.6.

Beskiltning i køreledningsanlægget.......................................................................................... 45

4.4.

Generelle bestemmelser for kørestrømstekniske opgaver .............................................................. 47

4.4.1.

Almindeligt ............................................................................................................................... 47

4.4.2.

Personale ................................................................................................................................. 47

4.4.3.

Driftslederens ansvar og pligter ............................................................................................... 47

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
6 af 193

Side 7

4.4.4.

Delegering eller overdragelse af driftslederansvar .................................................................. 48

4.4.5.

Meldinger (overførsel af information) ..................................................................................... 49

4.4.6.

Arbejdsområder ....................................................................................................................... 49

4.4.7.

Værktøj, udrustning og instrumenter ...................................................................................... 49

4.4.8.

Dokumentation og registrering ................................................................................................ 50

4.4.9.

Skilte ........................................................................................................................................ 50

4.4.10.

Anlæg i drift ............................................................................................................................. 50

4.5.

Kørestrømstekniske standardopgaver ............................................................................................. 52

4.5.1.

Almindeligt ............................................................................................................................... 52

4.5.2.

Kobling ..................................................................................................................................... 52

4.5.3.

Måling ...................................................................................................................................... 53

4.5.4.

Afprøvning ............................................................................................................................... 53

4.5.5.

Inspektion ................................................................................................................................ 54

4.5.6.

Kontrol af spændingsløs tilstand i kørestrømsanlægget .......................................................... 54

4.5.7.

Jording i kørestrømsanlægget .................................................................................................. 55

4.5.8.
Advarselsmarkering, afspærring og afskærmning under arbejde på eller nær ved
kørestrømsanlæg ..................................................................................................................................... 56
4.5.9.
Midlertidige af- og påmontering af returstrømsstropper i forbindelse med sportekniske
arbejdsopgaver ........................................................................................................................................ 58
4.5.10.
4.6.

Udligningsforbindelse ved køreledningsarbejde ...................................................................... 59

Procedurer for arbejdsopgaver i køreledningsanlæg ....................................................................... 59

4.6.1.

Introduktion ............................................................................................................................. 59

4.6.2.

Planlægning.............................................................................................................................. 60

4.6.3.

Arbejdslederens pligter og ansvar............................................................................................ 60

4.6.4.

Procedure for arbejde på eller nær ved spændingsløse køreledningsanlæg ........................... 61

4.6.5.

Procedure for arbejde nær ved køreledningsanlæg under spænding ..................................... 65

4.6.6.

Procedure for arbejde på køreledningsanlæg under spænding (AUS) ..................................... 67

4.7.

Procedurer for punktarbejde og rullende eftersyn .......................................................................... 72

4.7.1.

Procedure for punktarbejde..................................................................................................... 72

4.7.2.

Procedure for rullende eftersyn ............................................................................................... 73

4.8.

Procedure for arbejde på returstrømskredsløbet og beskyttelsesjordinger .................................... 73

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
7 af 193

Side 8

4.8.1.

Generelle bestemmelser .......................................................................................................... 73

4.8.2.

Arbejde .................................................................................................................................... 73

4.8.3.

Returstrømskreds..................................................................................................................... 73

4.8.4.

Ledig......................................................................................................................................... 74

4.8.5.

Ledig......................................................................................................................................... 74

4.8.6.

Returstrømskabler ................................................................................................................... 74

4.8.7.

Beskyttelsesjordinger ............................................................................................................... 74

4.8.8.

Andre tilledninger til sporet ..................................................................................................... 75

4.9.

Procedure for arbejde i højspændingsanlæg i omformerstationerne.............................................. 75

4.9.1.

Introduktion ............................................................................................................................. 75

4.9.2.

Planlægning.............................................................................................................................. 75

4.9.3.

Arbejdslederens pligter og ansvar............................................................................................ 76

4.9.4.

Procedure for arbejde på eller nær ved spændingsløse højspændingsanlæg ......................... 77

4.9.5.

Procedure for arbejde nær ved højspændingsanlæg under spænding .................................... 81

4.10.

Bestemmelser ved nyanlæg/ombygning ...................................................................................... 83

4.10.1.

Idriftsættelse af nye anlæg ...................................................................................................... 84

4.10.2.

Anlæg i drift ............................................................................................................................. 84

4.10.3.

Fjernelse af driftsnedlagte køreledningsanlæg ........................................................................ 84

5.

Instruks for sikrings- og kabeltekniske arbejdsopgaver ..............................................................85
5.1.

Beskyttelsesjording .......................................................................................................................... 85

5.2.

Stropper til returstrøm og beskyttelsesjording ................................................................................ 85

5.2.1.

Generelt ................................................................................................................................... 85

5.2.2.

Beskadigelse af stropper .......................................................................................................... 85

5.2.3.

Kortvarig demontering ............................................................................................................. 85

5.2.4.

Etablering af nye stropper ....................................................................................................... 85

5.3.

Ændring af signalplacering henholdsvis etablering af nye signaler .................................................. 86

5.4.

Arbejde i signaler ............................................................................................................................. 86

5.4.1.

Generelt ................................................................................................................................... 86

5.4.2.

Instruktion og OR-arbejdsledelse ............................................................................................. 86

5.4.3.

Afskærmning ............................................................................................................................ 86

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
8 af 193

Side 9

5.4.4.

Skilte ........................................................................................................................................ 86

5.5.

Etablering og ændring af antennemaster, togviserskilte, højttalere, ure m.v.................................. 87

5.6.

Arbejde i antennemaster, togviserskilte, højttalere, ure m.v........................................................... 87

5.7.

Arbejde i sikringsanlæg i øvrigt ........................................................................................................ 87

5.7.1.
5.8.

Arbejde i sikringsanlæg ............................................................................................................ 87

Arbejde på kabelanlæg i drift ........................................................................................................... 87

5.8.1.

Generelt ................................................................................................................................... 87

5.8.2.

Arbejde på signal- og abonnentkabler uden metallisk kappe .................................................. 87

5.8.3.

Arbejde på kabler med metallisk kappe (skærmkabler) ........................................................... 87

5.8.4.

Arbejde på lavspændingskabler (230 / 400 V strømforsyningskabler) ..................................... 88

5.9.
5.10.

Etablering af nyt kabelanlæg............................................................................................................ 88
Nærførte baner ............................................................................................................................ 88

6.

Instruks gældende for jernbanestationsområder .......................................................................89
6.1.

Instruks ............................................................................................................................................ 89

6.2.

Godkendelse .................................................................................................................................... 89

7.

Instruks for hjælpevognspersonale ............................................................................................90
7.1.

Afsporing .......................................................................................................................................... 90

7.2.

Løft af vogne og lokomotiver ........................................................................................................... 90

7.3.

Arbejde med kran ............................................................................................................................ 90

8.

Bilag...........................................................................................................................................91
Vejledende oversigt over strækninger elektrificeret med 750 V, hvor det er AALs driftsleder, der har
driftslederansvaret. .................................................................................................................................. 92
Strækninger elektrificerede med 750 V ................................................................................................... 93
Henvisning til andre standarder og normer ............................................................................................. 94
Køreledningsanlæggets komponenter ..................................................................................................... 97
Principskema for strømmens vej i kørestrømsanlægget .......................................................................... 98
Eksempel på spændingsførende konstruktioner/dele ............................................................................. 99
Udsnit af koblingsskema ........................................................................................................................ 100
Instruks for betjening af OCC (kørestrøm) ............................................................................................. 101
Undsætning af en tilskadekommen ved en elulykke .............................................................................. 110

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
9 af 193

Side 10

Kørestrømsafbrydelse ............................................................................................................................ 111
Arbejdstilladelse..................................................................................................................................... 112
Arbejdstilladelse..................................................................................................................................... 113
Bilag til arbejdstilladelse ........................................................................................................................ 114
Omformerafbrydelse ............................................................................................................................. 115
Dispensationsskabelon til LKI 0,30 m regel ............................................................................................ 116
Oversigt over instrukser ......................................................................................................................... 117
Retningslinjer ved ildløs eller ulykkestilfælde på elektrificerede strækninger ....................................... 118
Instruks for brandvæsenets arbejdsjording af køreledningsanlægget ................................................... 120
Vejledning for udførelse af midlertidige opgravninger ved køreledningskonstruktioner ...................... 122
Opgravning nær fundament for mast, galge .......................................................................................... 123
Opgravning nær fundament for køreledningskonstruktion ................................................................... 125
Vejledning for udførelse af midlertidige opgravninger ved kabelanlæg ved omformerstationer .......... 127
Respektafstande for personer ............................................................................................................... 129
Respektafstande for maskiner ............................................................................................................... 130
Maksimalafstand for større værktøjer ................................................................................................... 131
Mindste afstand for større værktøjer .................................................................................................... 131
Brug af kran forbudt............................................................................................................................... 132
Dispensation for 5 m grænsen til maskiner ........................................................................................... 133
Afstand til genstande hvis funktion ikke er betinget af en placering nær køreledningsanlægget.......... 134
Eksempel på placering af bygning nær køreledningsanlægget .............................................................. 135
Grænse for placering af signal ............................................................................................................... 136
Skilt med forbud mod bestigning af konstruktioner .............................................................................. 137
Afstandskrav til bevoksning.................................................................................................................... 138
Højdebegrænsning for ustabile træarter ............................................................................................... 139
Ledig....................................................................................................................................................... 140
Ledig....................................................................................................................................................... 141
Servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk drift på Aarhus Letbanes
strækninger ............................................................................................................................................ 142
Oversigt over genstande/konstruktioner inden for køreledningszonen eller strømaftagerzonen som skal,
henholdsvis ikke skal, beskyttelsesjordes .............................................................................................. 144

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
10 af 193

Side 11

Skilt for beskyttelsesjordinger ................................................................................................................ 146
Eksempel på isolerende sektion i banehegn .......................................................................................... 147
Eksempel på isolerende sektion i støjskærm ......................................................................................... 148
Eksempel på spærring på bro ................................................................................................................ 149
Spærringens udformning ....................................................................................................................... 150
Eksempel på spærring på bro ................................................................................................................ 151
Eksempel på spærring under bro af træ eller et ikke tæt materiale ...................................................... 152
Advarselsskilt mod farlig spænding ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse 518 af 17. juni 1994 ......... 153
Eksempel på beskiltning ved niveauoverskæring ................................................................................... 154
Ledig....................................................................................................................................................... 155
Skinneudveksling.................................................................................................................................... 156
Arbejdsgrænse ....................................................................................................................................... 157
Alternativ udgave ................................................................................................................................... 158
Fødeledning ........................................................................................................................................... 159
Fareområde ........................................................................................................................................... 160
Krydsende højspændingsluftledning ...................................................................................................... 161
Krydsende ledningsføring ...................................................................................................................... 162
Informationsskilte til lokalisering af køreledningskomponenter ............................................................ 163
Gruppemarkeringsskilt ........................................................................................................................... 164
Instruks for arbejde i kabelbrønde for letbanens kørestrømskabler ...................................................... 165
Instruks for koblinger i kørestrømsanlægget ......................................................................................... 166
Instruks for arbejds- og endepunktsjording i køreledningsanlægget ..................................................... 169
Arbejdsjording i ledningsfelter med/uden ledningskobler ..................................................................... 173
Skilt til arbejdsjording (retningsgivende eksempel) ............................................................................... 174
Ledig....................................................................................................................................................... 175
El-Sikkerhedsplan, retningsgivende eksempel ....................................................................................... 176
Omformerstationens principielle opbygning ......................................................................................... 181
El-Sikkerhedsplan, retningsgivende eksempel Omformerstationer ....................................................... 182
Instruks for arbejde i omformerstationer .............................................................................................. 183
Beskiltning mod betjening ..................................................................................................................... 186

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
11 af 193

Side 12

Oversigt over anlægsdele for sikrings- og teleanlæg inden for køreledningszonen som skal, henholdsvis
ikke skal, beskyttelsesjordes .................................................................................................................. 187
Beskiltning af signalmaster .................................................................................................................... 189
9.

Telefonliste ..............................................................................................................................190

10.

Omformerstationer .................................................................................................................191

11.

Ordforklaring ...........................................................................................................................192

1. Instruks for Aarhus Letbanens kørestrømsanlæg
1.1.

Gyldighed
Aarhus Letbanes Kørestrømsinstruks (LKI) gælder for kørestrømsanlæg på letbanen forsynet med
750 V DC inkl. omformerstationer forsynet med 10 kV / 15 kV AC 50 Hz.
Vejledende oversigt over strækninger elektrificeret med 750 V, hvor LKI er gældende findes i bilag
1.1.1.
Instruksen gælder for de i afsnit 1.2 nævnte forhold, dog er det for nuværende kun tilladt, at
anvende denne norms afsnit og beskrivelser som omhandler drift og vedligehold, omfattende
arbejde der forekommer under planlagt vedligehold og fejlretning, som kan ske med
komponentudskiftning 1:1. Alle andre afsnit og beskrivelser må ikke benyttes, og aktiviteter, der
omtales her, skal indtil denne bestemmelse bortfalder, betragtes som signifikante og behandles
i henhold til Aarhus Letbanes procedure for ændringer ID116
Drift af kørestrømsanlæg er omfattet af bestemmelserne i Bekendtgørelse nr.1113 af 18/08/2016
om sikkerhed for drift af elektriske anlæg. Alle arbejder på og ved omformerstationer forsynet
med 10/15 kV AC 50 Hz er derfor omfattet heraf. Alle arbejder på og ved køreledningsanlæg
drevet ved 750 V DC er karakteriseret som lavspændingsarbejder og er omfattet af
bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1082 af 12/07/2016 om sikkerhed for udførelse og drift af
elektriske installationer.
Grænsefladen mellem høj- og lavspændinganlæg findes ved føde og returkablernes tilslutning i
omformerstationerne.
Køreledningsanlæg drevet ved 750 V dc er dog underlagt driftslederens ansvar i forhold til
koblinger i dette.
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Forhold vedr. elektrisk sikkerhed og jording er omfattet af bestemmelserne i den harmoniserede
europæiske standard DS/EN 50122-1.
”Jernbaneanvendelser – Faste installationer-Del 1: Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende
elektrisk sikkerhed og jording“.
For Letbanens kørestrømsanlæg gælder specifikt DS/EN 50122-1 samt Bekendtgørelse nr.1113
af 18/08/2016 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.
LKI er et uddybende supplement til såvel Bekendtgørelse nr.1113 som DS/EN 50122-1. Hvor LKI
beskriver forhold nævnt i Bekendtgørelse nr.1113 er det Bekendtgørelse nr.1113s
ordforklaringer og definitioner, herunder definitioner af standard- og arbejdsopgaver, der er
gældende.
Vedrørende generelle arbejdsmiljøkrav henvises til Arbejdstilsynets bekendtgørelser.
Denne revision træder i kraft ved udgivelsen og gælder for eksisterende anlæg jf. 1.2, samt for:
-

1.2.

alle nyanlæg og større renoveringer af kørestrømsanlæg
alle arbejder på og nærved kørestrømsanlæg

Indhold
Instruksen indeholder beskrivelse af:
-

arbejdsmæssige forhold
konstruktions- og anlægsmæssige forhold

hvor disse forhold har betydning for:
-

personsikkerheden
det elektriske anlægs drift og sikkerhed

Områder omfattet af bestemmelserne i LKI skal i denne henseende betragtes som offentlige
områder. Reglerne for restriktive områder må kun tages i anvendelse for særlig indhegnede og
aflåste områder godkendt af driftslederen som restriktivt område.
Instruksen indeholder ikke oplysninger med rent konstruktionsmæssigt sigte, ligesom instruksen
ikke stiller krav til projektering, opbygning eller udformning af kørestrømsanlægget.

1.3.

Instruksens opbygning
Denne instruks er opbygget af fællesbestemmelser samt en række fagorienterede afsnit.
Fællesbestemmelserne har i større eller mindre grad betydning for alle. Endvidere er medtaget
enkelte mere fagorienterede bestemmelser, som i kraft af deres indhold har en logisk
sammenhæng med de øvrige mere generelle bestemmelser.
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De fagorienterede afsnit indeholder bestemmelser, som kun har betydning for det enkelte
fagområdes arbejdsopgaver i relation til kørestrømsanlægget.

1.4.

Henvisning til andre standarder og normer
Bekendtgørelser, normer og instrukser, som har gyldighed ved arbejde på eller nær letbanens
køreledningsanlæg, fremgår af bilag 1.4.
Bestemmelser i denne instruks om elektrisk sikkerhed kan være optaget i andre instrukser
tilhørende letbanen. Bestemmelserne i disse må ikke være i modstrid med LKI.

1.5.

Rettelser
Letbanens driftsleder for kørestrømsanlægget har ansvaret for rettelse og ajourføring af LKI
samt for at sikre at tilhørende sikkerhedsdokumenter ved AAL bliver opdateret.
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2. Fællesbestemmelser
2.1.

Generelt
2.1.1. Beskrivelse af det elektriske anlæg
Kørestrømsanlægget består af:
-

køreledningsanlægget, som udgøres af køretråd, bæretov, strømskinne, ledningsophæng,
ledningskoblere, køreledningskonstruktioner og fundamenter
strømforsyningsanlægget, som udgøres af omformerstationerne, fødekablerne (pluskablerne) og returstrømskablerne (minus-kablerne).
returstrømskredsløbet, som udgøres af skinner og stropper (returstrømskabler) der
forbinder skinnerne indbyrdes. Begge skinner er returstrømsførende.
beskyttelsesjordinger, som udgøres af et kabel der forbinder en fast genstand med
jordlederen.

På bilag 2.1.1, side 1 er vist eksempel på køreledningsanlæggets komponenter.
På bilag 2.1.1, side 2 er vist princip for strømmens vej i kørestrømsanlægget.
På bilag 2.1.1, side 3 er vist et eksempel på spændingsførende konstruktioner.
På bilag 2.1.1, side 4 er vist et eksempel på koblingsskema med signaturforklaring.

2.1.2. Farlige anlæg
Kørestrømsanlæggets spændingsførende konstruktioner/dele er livsfarlige at berøre eller komme
i nærheden af, såvel direkte som gennem værktøj, redskaber eller andre ting (stiger, målebånd,
vandstråler m.m.). Derfor skal de i afsnit 2.3 angivne respektafstande altid overholdes.
Skinnerne, og de kabler som er forbundet hertil, har normalt så lav en spænding, at de er ufarlige.
Da skinnerne indgår i kørestrømsanlæggets returstrømskredsløb, skal afbrydelse af skinner eller
de kabler, som er forbundet til disse altid udføres efter de i LKI gældende regler.

2.1.3. Melding om fejl og brand
Alle, som observerer fejl ved kørestrømsanlægget eller brand i nærheden af dette, skal straks
melde dette til OCC. Hvis der alarmeres direkte via 112 skal OCC hurtigst muligt underrettes
herom.
Se endvidere TSF Afs 15.
I tilfælde af faresituation anmodes om udkobling af den fejlramte køreledning.
Kørestrømsanlægget må dog under ingen omstændigheder berøres.
I tilfælde af brand anmodes om udkobling af alle ledninger, som fører forbi brandstedet.
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2.1.4. Nedfaldne eller nedhængende ledninger m.v.
Før køreledningerne er gjort spændingsløse, og er arbejdsjordet af kørestrømsteknisk personale,
er det livsfarligt at:
-

komme tættere på nedfaldne og nedhængende køreledninger end 5 m
berøre ting eller redskaber, der har forbindelse med køreledningen
forlade tog der holder i nærheden af nedfaldne eller nedhængende køreledninger.

Den der opdager nedfaldne eller nedhængende køreledninger skal straks underrette OCC, se
afsnit 2.1.3.
Underretningen skal indeholde oplysninger om:
-

hvilke spor og områder det drejer sig om
hvad der er sket
der er fare for forbipasserende tog
hvilke forholdsregler, der er truffet for at afværge ulykker og skader.

Derudover skal det om muligt sikres, at der udsættes vagtpost eller foretages afspærring af
fareområdet.

2.1.5. Betjening af, arbejde på og adgang til kørestrømsanlæg
Kørestrømsanlægget overvåges og styres på driftslederens vegne af koblingslederen i OCC, se
telefonliste afsnit 9.
Se Instruks for betjening af OCC i bilag 2.1.5.
OCC foretager den elsikkerhedsmæssige planlægning af kørestrømsafbrydelser og deltager i
koordineringen af den trafikale afvikling, se afsnit 2.2.2.
Definitioner for personale der skal udføre kørestrømstekniske arbejdsopgaver er angivet i afsnit
4.1.
Personalets sagkyndighed afgøres af driftslederen, eller en af driftslederen delegeret person.
Driftslederen afgør hvilken kompetenceprofil der kræves for at udføre kørestrømstekniske
arbejdsopgaver.
Kun bemyndiget personale må betjene ledningskoblere. Kun bemyndiget personale må foretage
arbejdsjording.
Kun kørestrømsteknisk personale eller personale, som har fået instruktion må udføre arbejde på
kørestrømsanlægget.
For værksteder, vaskeanlæg og lignende med udkoblings- henholdsvis nødudkoblingsanlæg
gælder særlige regler, se afsnit 2.2.6.
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Følgende personer har adgang til omformerstationens højspændings- og betjeningsrum:
-

bemyndiget personale,
lægmand ifølge med bemyndiget personale,
instruerede personer der på stedet har modtaget instruktion eller er overvåget af
bemyndiget personale.

Arbejde i alle belysningsanlæg eller skilteanlæg på eller over køreledningsanlægget skal udføres
efter instruks for kørestrømstekniske arbejdsopgaver, se afsnit 4.

2.1.6. Førstehjælp ved el-ulykker
Driftslederen skal sørge for, at alle medarbejdere, der er beskæftiget med driften af
kørestrømsanlægget, i nødvendigt omfang har gennemgået et kursus i førstehjælp. Sådanne
medarbejdere skal endvidere være instrueret i, hvordan de skal undsætte en person, der har
været udsat for en el-ulykke, uden at udsætte sig selv for fare.
Undsætning af en tilskadekommen og efterfølgende ydelse af førstehjælp kan ske efter de i bilag
2.1.6 angivne retningslinier herfor.
Uddannelsen i førstehjælp med hjertemassage repeteres årligt.

2.2.

Arbejde på elektrificerede strækninger
2.2.1. Arbejde nær spændingsførende konstruktioner
Der må ikke foretages arbejder nærmere de spændingsførende konstruktioner end nævnt i afsnit
2.3. Dette gælder for arbejde såvel inden for som uden for jernbanens arealer.
Kan de angivne afstandskrav ikke opfyldes, skal arbejdet foregå under kørestrømsafbrydelse, som
beskrevet i afsnit 2.2.2.
Bygherren har ansvaret for, at reglerne for det konkrete arbejde er beskrevet overfor
entreprenøren, og at entreprenøren er instrueret i efter hvilke bestemmelser arbejdet skal
udføres.
Entreprenøren skal sørge for, at arbejde i nærheden af køreledningsanlæg planlægges og udføres
i overensstemmelse med bestemmelserne i Bekendtgørelse nr. 1112 og under overholdelse af de
i LKI angivne bestemmelser.
For arbejdsopgaver på kørestrømsanlægget, udført af kørestrømsteknisk personale, gælder
afstandsreglerne i afsnit 4.
Obs.
Sikkerhedsafstande angivet i TSF, som kan være mere restriktive end LKIs respektafstande, skal
under alle omstændigheder overholdes.

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
17 af 193

Side 18

2.2.2. Kørestrømsafbrydelse
2.2.2.1.
Bestilling af kørestrømsafbrydelse
Af hensyn til den elsikkerhedsmæsige planlægning og den trafikale afvikling skal
kørestrømsafbrydelser bestilles hos OCC efter nedenstående retningslinjer og gældende
tidsfrister, samt efter bestemmelserne i TSF afs 15.
Ved bestilling af kørestrømsafbrydelse skal følgende opgives:
-

bestillerens navn, stilling, telefonnummer og firma/tjenestested
dato for arbejdets udførelse
stedsangivelse for arbejdets udførelse (strækning, spor, km, signal m.m.)
arbejdets art og evt. anvendelse af store maskiner og redskaber.

OCC udsender en nummereret meddelelse om kørestrømsafbrydelse med angivelse af
arbejdsleder for den pågældende kørestrømsafbrydelse, se bilag 2.2.2, side 1.
2.2.2.2.
Arbejde under kørestrømsafbrydelse
Det er OR-arbejdslederens ansvar at arbejdet ikke påbegyndes, før OR-arbejdslederen har
modtaget en skriftlig arbejdstilladelse fra en bemyndiget person, se bilag 2.2.2, side 2. Tilladelsen
kan maksimalt løbe i 7 dage. Tilladelsen udleveres ikke, før der er etableret kørestrømsafbrydelse
og arbejdsjordet. De på kørestrømsafbrydelsen angivne 15 minutter før og efter arbejdet er
vejledende. Den aktuelle tid er afhængigt af omfanget af nødvendige sikkerhedsforanstaltninger
der skal etableres henholdsvis fjernes. Den underskrevne arbejdstilladelse er OR-arbejdslederens
garanti for, at det er sikkert indenfor det markerede område at overskride respektafstanden.
Ved arbejde under kørestrømsafbrydelse, skal entreprenøren sikre, at personer eller det af
personen benyttede håndværktøj eller materialer under arbejde ikke kommer nærmere
køreledningsanlægget end 0,30 m.
Ved arbejde med maskiner under kørestrømsafbrydelse, skal entreprenøren sikre, at maskinerne
ikke kommer nærmere køreledningsanlægget end den fastsatte mindsteafstand på 0,30 m.
Ved udstedelse af skriftlig dispensation fra driftslederen kan der arbejdes nærmere end 0,30 m
til køreledningsanlægget. Se bilag 2.2.2.2.
Arbejdet skal standses så betids, at arbejdstilladelsen kan tilbageleveres senest til det angivne
tidspunkt.
Hvis der observeres tordenvejr over arbejdsområdet, kan tidspunktet for kørestrømsafbrydelsens
ophævelse udskydes. Se afsnit 4.4.10.8.
Arbejdstilladelsen kan forlanges tilbageleveret tidligere.
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Når tilladelsen tilbageleveres, garanterer OR-arbejdslederen med sin underskrift, at arbejdet er
ophørt, og at alle de med arbejdet beskæftigede personer, samt det benyttede værktøj ikke
befinder sig inden for respektafstanden til køreledningsanlæggets spændingsførende
konstruktioner, som beskrevet i afsnit 2.3.
For arbejdsopgaver på kørestrømsanlægget, udført af kørestrømsteknisk personale, gælder
afstandsreglerne i afsnit 4.

2.2.3. Arbejdsjording
I forbindelse med kørestrømsafbrydelse for arbejder nær spændingsløse køreledningsanlæg
bliver der altid foretaget arbejdsjording ved arbejdsområdets markerede grænser. Dermed bliver
arbejdsjordingen ikke nødvendigvis synlig fra arbejdsstedet.
Kun bemyndiget eller instrueret personale må foretage arbejdsjording.

2.2.4. Instruktion og OR-arbejdsledelse
Hvor der iht. reglerne i TSF skal udpeges en OR-arbejdsleder, har denne ansvaret for, at
nærværende regler overholdes.
OR-arbejdslederen har ansvaret for at instruere arbejdsholdets deltagere om:
-

arbejdsområdets udstrækning såvel på langs som på tværs af sporet
eventuelle spændingsførende konstruktioner/dele nær arbejdsområdet
hvilke arbejder som må udføres
hvilke værktøjer og maskiner som må anvendes
hvilke særlige forholdsregler som er truffet, og som man skal være opmærksom på (f.eks.
beskyttelsesjording af maskiner, afspærring, afskærmning eller lignende)
hvornår arbejdet må påbegyndes
hvornår arbejdet skal afsluttes.

Ved længerevarende arbejder, hvor OR-arbejdsledelsen overdrages, bekræfter tiltrædende ORarbejdsleder ved sin underskrift på arbejdstilladelsen, at arbejdsområdets markerede grænser og
evt. spændingsførende konstruktioner er udpeget af den afgående OR-arbejdsleder.
Overdragelsen skal meddeles OCC med oplysning om navn og telefonnummer.

2.2.5. Afbrydelse af skinne eller hertil forbundne kabler
Afbrydelse af skinner og kabler for returstrøm og beskyttelsesjord, må kun foretages af personer,
som har fået instruktion herom.
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2.2.6. Arbejde i værksteder og lignende
For arbejde i værksteder og i forbindelse med særlige anlæg (afprøvningsanlæg, vaskeanlæg og
klargøringscentre) henvises der til lokalinstruks, ligesom der skal forefindes betjeningsvejledning
for evt. ud- og indkoblingsanlæg, henholdsvis nødudkoblingsanlæg.
Oversigt over gældende instrukser i værksteder og lignende findes i bilag 2.2.6.
Kun bemyndiget eller instrueret personale må foretage arbejdsjording i.h.t. instruks.

2.2.7. Uheld, ulykker og brand
Arbejde i forbindelse med uheld, ulykker og brand, hvor afstandskravene i afsnit 2.3 ikke kan
overholdes, skal foregå under udkobling af kørestrømsanlægget og arbejdsjording. Anmodning
herom sker telefonisk til OCC, se afsnit 9.
Arbejde indenfor respektafstanden f.eks. på taget af toget foregår under ledelse og opsyn af en
bemyndiget holdleder på stedet. Inden arbejdet påbegyndes, instrueres arbejdsholdets deltagere
af holdlederen. Arbejdsholdets deltagere må under arbejdet ikke afvige fra holdlederens
instruktion. Ved arbejde skal Arbejdstilsynets regler følges, herunder brug af faldsikringsudstyr.
Se endvidere afsnit 2.1.3.
For Politi og redningsberedskabers arbejde gælder dog særlige regler, se bilag 2.2.7.

2.2.8. Arbejdskøretøjer
Transport med arbejdskøretøjer, som overholder betingelserne i afsnit 2.3.5, kræver ingen
kørestrømsafbrydelse.

2.2.9. Opgravning nær køreledningskonstruktioner
Ved gravearbejde nær fundamenter til køreledningskonstruktioner, skal graveforskrifterne i bilag
2.2.9 følges.
Ved gravearbejde nær fundamenter til køreledningskonstruktioner hvor bilag 2.2.9 ikke kan
overholdes eller ved blivende udgravninger, skal OCC altid kontaktes for indhentning af tilladelse,
se telefonliste, afsnit 9.

2.2.10. Opgravning nær kabelanlæg
Ved gravearbejde nær kabelanlæg skal OCC altid kontaktes, se telefonliste afsnit 9.
Ved gravearbejde nær kabelanlæg skal graveforskrifterne i bilag 2.2.10 følges.
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2.3.

Respektafstande og øvrige afstande.
2.3.1. Respektafstande for personer
Ingen person eller det af personen benyttede håndværktøj eller materialer må under arbejde
kunne komme nærmere end 1,75 m til spændingsførende konstruktioner. Denne afstand kaldes
respektafstanden for personer.
Ved udmåling af respektafstanden på 1,75 m skal der tages hensyn til en eventuel passerende
strømaftager. Se bilag 2.3.1.
Obs.
Sikkerhedsafstande angivet i TSF, som kan være mere restriktive end LKIs respektafstande, skal
under alle omstændigheder overholdes.

2.3.2. Respektafstande og andre afstande for maskiner og større værktøjer
Ved anbringelse af og ved arbejde eller kørsel med kraner, gravemaskiner, køretøjer med
tippelad, kurvevogne, stigevogne og lign. i nærheden af køreledningsanlæggets
spændingsførende konstruktioner, må ingen del af maskinen (inklusive emner, der flyttes), der
befinder sig i større højde over skinneoverkant (SO) end 3,0 m, kunne komme nærmere end 5 m
til spændingsførende konstruktioner. Se bilag 2.3.2 side 2.
Afstanden 5 m måles vandret fra en linje lodret gennem nærmeste spændingsførende
konstruktionsdel.
Ved måling i forhold til ledninger regnes med vindstille.
Ved udmålingen af de 5 m skal der tages hensyn til en eventuel passerende strømaftagere,
uagtsomme bevægelser af maskinen samt svingende last (20° fra kranens lodlinje), se bilag 2.3.2.
side 1.
For maskiner, hvor ingen del af maskinen befinder sig i større højde end 3 m over SO skal der om
nødvendigt foretages aflåsning/sikring, såfremt der er fare for at respektafstanden for maskiner
og større værktøjer på de 3 m overskrides. Respektafstanden på 1,75 m for personer må under
ingen omstændigheder overskrides.
Ved kørsel med maskiner og større værktøjer, hvor disse kan komme i farlig nærhed af
køreledningsanlægget, er der opsat advarselstavler. Advarselstavlen er vist i bilag 2.3.2. side 3.
Afstandene i nærværende afsnit gælder ikke for almindelige vejkøretøjer, der fremføres på
offentlig vej efter færdselslovens bestemmelser.
For særtransporter henvises til politiets særtransportkontor.
Ved krydsning med vej i niveau, se afsnit 2.5.4.
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Ved udstedelse af skriftlig dispensation fra driftslederen kan der arbejdes nærmere end 5 m til
spændingsførende konstruktioner, dog aldrig nærmere end 1,0 m. Se bilag 2.3.2 side 4.
Dispensationen gives under iagttagelse af særlige forholdsregler, f.eks. afskærmning af
spændingsførende konstruktioner, aflåsning af bevægelige dele (mekanisk eller elektronisk) eller
ved etablering af en tvungen kørebane langs sporet. Maskinen skal være beskyttelsesjordet til
returstrømskredsløbet, jordingen udføres af instrueret eller kørestrømsteknisk personale.
Driftslederen fastsætter de særlige forholdsregler og kontrolforanstaltninger, der sikrer, at
sikkerhedsbestemmelserne overholdes.

2.3.3. Arbejde med høje genstande
Ved transport og arbejde med stiger og andre lange genstande, skal det sikres, at de ikke kan
komme nærmere spændingsførende konstruktioner end 1,75 m.
Ved udmåling af respektafstanden på 1,75 m skal der tages hensyn til en eventuel passerende
strømaftager. Se bilag 2.3.1.
Ved rejsning eller nedtagning af stilladser, lysmaster, antennemaster, flagstænger, signaler eller
andre høje genstande større end 3,0 m, skal det sikres, at genstanden ved væltning ikke kan
komme nærmere spændingsførende konstruktioner end 1,75 m.
Stilladser kan placeres nærmere de angivne grænser, såfremt der træffes aftale med driftslederen
om iagttagelse af særlige forholdsregler så som sikring mod væltning, afskærmning mod
spændingsførende konstruktioner og lign. Stilladset skal da være beskyttelsesjordet til
jordlederen.
Ved arbejde med genstande mindre end 3,0 m gælder reglerne i afsnit 2.3.1.
Ved arbejde nær spændingsførende konstruktioner skal der anvendes stiger af isolerende
materiale.
Ved arbejde med høje genstande skal Arbejdstilsynets regler følges.

2.3.4. Brandslukning
For redningsberedskabets arbejde gælder særlige regler, se bilag 2.2.7.

2.3.5. Arbejdskøretøjer
For arbejdskøretøjer, som føres ad strækninger elektrificeret med 750 V, gælder ved passage af
broer følgende:
-
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-

hvis afstanden mellem læs og køreledning er mindre end 100 mm, kan transporten kun
fremføres ved kørestrømsafbrydelse.

Oplysninger om køretrådshøjder under broer kan indhentes hos OCC, se telefonliste afsnit 9.

2.3.6. Troljer og lignende
En troljes kran må ikke kunne arbejde i større højde end 4,0 m over skinneoverkant (SO) målt til
højeste punkt på kranen. Ved krøjning mod nabospor skal der tages hensyn til niveauforskelle
mellem spor. Kranarmens bevægelse skal være afspærret mekanisk, elektrisk eller hydraulisk og
aflåst på en sådan måde, at afspærringen ikke uforvarende sættes ud af drift. Kun under
kørestrømsafbrydelse må afspærringen sættes ud af kraft.
Andre skinnekørende køretøjer skal overholde samme regler. Køretøjer for kombineret vej- og
jernbanekørsel skal, når disse arbejder med kranen fra vej, overholde reglerne i afsnit 2.3.2.
Kranarme eller andet udstyr, som i nedsænket kørestilling overskrider 4,0 m i højden, skal være
sikret på en sådan måde, at kranarmen/udstyret ikke kan hæve sig under kørslen.
Kranarmen/udstyret må kun betjenes under kørestrømsafbrydelse.
Kranarmen skal på begge sider være forsynet med advarselsskilt mod farlig spænding se bilag
2.5.3.
Hvor der ad stiger og lign. er adgang til at komme i farlig nærhed af de spændingsførende
konstruktioner, skal der ligeledes anbringes advarselsskilt mod farlig spænding. Respektafstanden
for personer på 1,75 m må ikke overskrides, se bilag 2.3.1.
Disse bestemmelser gælder også for mandskabslifte, stilladser og lign. placeret på fladvogne.
Udstyret på fladvognene skal beskyttelsesjordes.
Ved arbejde fra mandskabslift skal Arbejdstilsynets regler vedrørende faldsikring og fodmand
følges.

2.3.7. Ledig
2.3.8. Bestemmelser for rullende materiel
Bestemmelserne i dette afsnit gælder for alt rullende materiel godkendt af AAL. Bestemmelserne
gælder såvel for kørsel som for stationært ophold på elektrificerede strækninger.
Rullende materiel skal overholde EN 50153:2014, “Beskyttelse ved jording af metaldele på
rullende materiel“.
Såfremt der ad stiger eller lignende er adgang til at komme de spændingsførende konstruktioner
nærmere end hvad reglerne i afsnit 2.3.1 tillader, skal der på det rullende materiel anbringes
advarselsskilt mod farlig spænding, se bilag 2.5.3.
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Kan det ikke sikres at personer utilsigtet kommer de spændingsførende konstruktioner nærmere
end hvad reglerne i afsnit 2.3.1 tillader, skal kørslen foretages under kørestrømsafbrydelse.
Der må ikke monteres eller benyttes tv-antenner eller lign. udvendigt på materiel der befinder sig
på elektrificeret spor.

2.3.9. Genstande hvis funktion ikke er betinget af en placering nær sporet
For genstande af ovennævnte karakter gælder de i bilag 2.3.9, side 1 angivne afstande.
Placeringen af genstande, der ikke er nævnt i bilag 2.3.9, afgøres i hvert enkelt tilfælde af
driftslederen. Disse genstande må ikke placeres under spændingsførende konstruktioner. De
angivne afstande måles vandret fra en linje lodret gennem nærmeste punkt på den omhandlende
genstand. Ved måling i forhold til ledninger regnes med vindstille. Se eksempel bilag 2.3.9, side 2.

2.3.10.
Genstande hvis funktion er betinget af eller delvis betinget af en
placering nær sporet
Til ovennævnte kategori regnes signaler, teknikhytter, relæhytter, relæhuse, fordelingsskabe,
perronskure, venterum og lignende samt højttalere, antennemaster, ure, togviserskilte, perronog pladsbelysning. Vedr. beskyttelsesjording, se afsnit 2.4.2.
For ovennævnte (ekskl. signaler) gælder, at placering ikke må ske nærmere end 1,0 m til
spændingsførende konstruktioner (inkl. strømaftager), målt i lige linje, under forudsætning af at
AALs gældende fritrumsprofiler overholdes.
Ved de i dette afsnit angivne placeringer, skal der tages hensyn til ugunstigste placering af
spændingsførende
konstruktioner
under
normale
driftsforhold
(vindafdrift,
temperaturnedhæng, drejning) samt strømaftageren.
Er det nødvendigt at kunne arbejde i ovennævnte genstande uden afbrydelse af spændingen, skal
disse placeres således, at de i afsnit 2.3.1 foreskrevne respektafstande under arbejdet er til stede.
Er det ikke muligt at placere genstandene således, skal det ved skiltning forbydes, at
konstruktionen bestiges uden forudgående aftale med OCC, se telefonliste afsnit 9, eller ved
markering mod farlig spænding, se bilag 2.5.3.
Skilt med forbud mod bestigning af konstruktioner er vist i bilag 2.3.10, side 2.
Signaler skal placeres således, at afstanden til spændingsførende konstruktioner er større end 0,1
m, under forudsætning af at letbanens gældende fritrumsprofil overholdes.
Alle signaler som er nærmere spændingsførende konstruktioner end 3,0 m skal forsynes med et
advarselsskilt mod farlig spænding. Advarselsskiltet forsynes med informationsundertavle med
tekst om overholdelse af respektafstande ved arbejde i signalet, se bilag 2.5.3 samt bilag 5.4.4.
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Hvor afstanden mellem signal og spændingsførende konstruktioner er mindre end 1,75 m, skal
det ved skiltning påbydes, at arbejde kun må ske under kørestrømsafbrydelse. Se afsnit 2.2, 2.3.1,
5.4.4 samt bilag 5.4.4.
For signaler gælder således grænserne, som vist på bilag 2.3.10, side 1. Se endvidere afsnit 5.3 og
5.4.

2.3.11.

Krydsende og parallelførte ledninger og rør

Lavspændingsluftledninger og -hængekabler må normalt ikke krydse banen og må ikke føres
nærmere banen, end at afstandene i bilag 2.3.9, side 1, er overholdt.
Installering og vedligeholdelse af lavspændingsinstallationer der er placeret på eller over
spændingsførende konstruktioner (belysningsanlæg, signalanlæg) skal udføres efter
bestemmelserne i afsnit 4, Instruks for kørestrømstekniske opgaver.
Højspændingsluftledninger må krydse og føres parallelt med banen, når gældende regler for
krydsning med banen og reglerne i Elsikkerhedsloven overholdes.
Da AALs kabler ofte er nedgravet langs banehegnet, må højspændingsmasters fundament
normalt ikke placeres nærmere banehegnet end 15 m, jf. Nærføringsudvalgets vejledning i
behandling af nærføringsproblemer “Håndbog om nærføring“.
Højspændingsmaster kan dog placeres nærmere banehegnet. I så fald må elselskabet da i
samarbejde med AAL gennemføre beregninger, der kan afgøre, om der skal iagttages
ekstraordinære forholdsregler.
Kabler (høj- og lavspændings samt svagstrømskabler) må generelt kun føres under og parallelt
med banen. I de tilfælde hvor det er nødvendigt at føre kabler over køreledningsanlægget, f.eks.
ved broer og køreledningskonstruktioner der krydser over banen, skal de oplægges i henhold til
afsnit 2.5.5. Rørledninger (vand, gas og lignende) må generelt kun føres under og parallelt med
banen. Ledningsejeren har ansvaret for, at bekendtgørelser jf. Elsikkerhedsloven overholdes.
Rørledninger af elektrisk ledende materiale, som føres over banen, f.eks. ophængt under en bro
eller i egen portal, skal beskyttelsesjordes, jf. afsnit 2.4.
I øvrigt gælder Letbanenorm LBN1-13 “Ledningsanlæg på Aarhus Letbanes arealer“.

2.3.12.

Træer

I det følgende er angivet de regler, der gælder for bevoksning på banearealer såvel som på andre
offentlige og private arealer, der grænser op til banearealer. I hvert enkelt tilfælde skal ske en
nøje vurdering af risici og bevaringsværdighed. Infrastrukturforvalteren er ansvarlig for, at
nærværende regler overholdes og afgør ud fra en forstmæssig vurdering, hvilke fældninger og
beskæringer, der er nødvendige.
Planlægning
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Nyplantning skal ske i henhold til afstandsreglerne i bilag 2.3.12.
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af bevoksning nær spændingsførende konstruktioner skal ske efter
nedennævnte afstandsregler.
Angående træer og bevoksning uden for baneareal, se under afsnittet om naboarealer.
Afstande
I det følgende er angivet de afstandsregler, som gælder for bevoksning på alle arealer.
Der kan forekomme anlægsdele (tovhjul, vekselfelter m.v.), som nødvendiggør yderligere
fældning/beskæring.
Naboarealer
I bilag 2.3.13 er angivet servitutten, som vil blive pålagt arealer, som er nærmere banen end de
angivne grænser. På disse arealer må bevoksningen først fjernes, når der har været afholdt
ekspropriationsforretning, med mindre der foreligger anden skriftlig aftale med ejeren.
På det servitutbelagte areal må der ikke forefindes poppel, pil, fuglekirsebær eller nåletræer med undtagelse af lærk, skovfyr og østrigsk fyr, som ved væltning kan komme i kontakt med
spændingsførende konstruktioner af køreledningsanlægget. Endvidere må der ikke forefindes
træer, som ud fra en forstfaglig helhedsvurdering bedømmes til at frembyde særlig risiko for ved
væltning eller nedfald at beskadige dele af køreledningsanlægget.
På ikke servitutelagte arealer følges reglerne for sevitutbelagte arealer. Kan dette ikke lade sig
gøre, skal der beskæres til skel. Ved denne beskæring skal sikres, at ingen dele af træer eller
anden bevoksning på naboarealer må komme tættere end 2,0 m på køreledningsanlægget. For
at opfylde dette krav skal der normalt foretages bekæring til minimum 3,0 m fra nærmeste
spændingsførende del af køreledningsanlægget. Kan dette ikke overholdes, kontaktes
Driftledelse kørestrøm.

2.3.13.

Arealer

Ved arealer forstås i det følgende - veje, stier, pladser, haver, bebyggede områder og almindeligt
terræn.
Arealafståelse og deklaration
På arealer, som grænser op til spor, som elektrificeres, tinglyses servitut vedrørende
rådighedsindskrænkning, se bilag 2.3.13, side 1 .
Af hensyn til den fremtidige placering af køreledningsmaster bør der normalt ikke afstås arealer
nærmere sporets midte end 4,0 m.
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2.4.

Beskyttelsesjording
2.4.1. Kørelednings- og strømaftagerzonen
Forhold vedrørende elektrisk sikkerhed og jording er omfattet af bestemmelserne anført i
DS/EN 50122-1 "Beskyttelsesforanstaltninger vedrørende til elektrisk sikkerhed og jording".
Parametrene X, Y og Z der jævnfør DS/EN 50122-1, afsnit 3.3.8 fastlægger størrelsen for
kørelednings- og strømaftagerzonerne, er i AAL fastsat til følgende værdier:

X angiver den maksimale bredde af køreledningszonen målt i skinneoverkant horisontalt
ud fra spormidte (SM).
Y angiver bredden af strømaftagerzonen målt horisontalt ud fra sporets midte (SM).
Z angiver højden af strømaftagerzonen målt fra det højeste punkt af køreledningen
(køretråd eller bæretov).
Ved perroner, platforme, læsseramper og lign., skal køreledningszonen udmåles som 5 m fra
spormidte lodret op til en højde svarende til højeste punkt på køreledningen.
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Ved beskyttelsesjording af en genstand/konstruktion forstås etablering af elektrisk ledende
permanent forbindelse mellem genstanden/konstruktionen og jordleder.
Beskyttelsesjording foretages for at beskytte mod farlige spændinger fra ødelagte
køreledningsdele, som kan give anledning til personfare, fejlfunktion eller ødelæggelse af anlæg.
Hvis en køreledning falder ned, sikrer beskyttelsesjordingen, at der sker en hurtig udkobling af
spændingen.

2.4.2. Genstande som beskyttelsesjordes
Alle genstande, som er elektrisk ledende, og som befinder sig indenfor kørelednings/strømaftagerzonen, skal beskyttelsesjordes. Konstruktioner mindre end 2 m i vandret retning,
som ikke understøtter eller indeholder elektrisk udstyr, skal ikke beskyttelsesjordes. I bilag 2.4.2
er opremset en række genstande/konstruktioner med angivelse af, om de skal beskyttelsesjordes.
Ved etablering af nye stropper eller ændringer på de eksisterende stropper for
beskyttelsesjordinger, skal der indsendes anmeldelsesformular til eldriftsledelsen. Se bilag 4.8.7.
Vedrørende sikrings- og teleanlæg se afsnit 5, Instruks for sikrings- og tele samt kabeltekniske
arbejdsopgaver.
Vedrørende sporarbejder se afsnit 3.2, Sporarbejder.

2.4.3. Beskyttelsesjordinger
Beskyttelsesjording foretages for at beskytte mod farlige spændinger, for eksempel ved en
nedfalden køreledning, som kan give anledning til personfare, fejlfunktion eller ødelæggelse af
anlæg.
Beskyttelsesjording udføres i henhold til instruks Returstrømskreds og potentialudligning ved
Aarhus Letbane.
Sammensvejste og solidt sammenboltede stålkonstruktioner kan indgå som en del af
beskyttelsesjordingen. Stålkonstruktionerne skal dog have et tværsnit som angivet i instruks
Returstrømskreds og potentialudligning ved Aarhus Letbane.
Beskyttelsesjordinger må frakobles af kørestrømsteknisk eller instrueret personale.
Udsatte konstruktioner
Udsatte konstruktioner så som broer, stationscentre, værksteder/ haller m.m. skal
beskyttelsesjordes i henhold instruks Returstrømskreds og potentialudligning ved Aarhus
Letbane.
Kablet konnekteres til jordlederen via jordingsplint i henhold til gældende forskrifter. På
konstruktionen skal der opsættes et skilt, se bilag 2.4.3.
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Beskyttelsesjordinger for udsatte konstruktioner, må kun frakobles af kørestrømsteknisk
personale.
Beskyttelsesjording af flere anlægsdele med kun én forbindelse til jordlederen.
Anlægsdele der er placeret tæt på hinanden (< 5 m) forbindes indbyrdes og beskyttelsesjordes
med kun én forbindelse til jordlederen. De indbyrdes forbindelser skal udføres på en sådan måde,
at fjernelse af en enkelt anlægsdel ikke kan give anledning til utilsigtet afbrydelse af
udligningsforbindelsen til en anden anlægsdel. I praksis betyder dette, at udligningsforbindelsen
ikke må sløjfes videre fra en anlægsdel til den næste. Anlægsdelene skal forbindes via afgreninger.
Afgreninger udføres ved hjælp af presafgreningsklemmer.
Beskyttelsesjordinger skal have et tværsnit som beskrevet i instruks Returstrømskreds og
potentialudligning ved Aarhus Letbane.
Sammensvejste og solidt sammenboltede stålkonstruktioner kan indgå som en del af
beskyttelsesjordingen. Stålkonstruktionerne skal have et tværsnit som angivet i instruks
Returstrømskreds og potentialudligning ved Aarhus Letbane.

2.4.4. Ledig
2.4.5. Ledig
2.4.6. Hegn, rækværker, autoværn og lign.
Hegn og rækværker af elektrisk ledende materiale på langs af sporet, som er indenfor
køreledningszonen, skal opdeles i elektrisk adskilte sektioner på maksimalt 350 m, ved
indskydelse af isolerede sektioner på 2,5 - 5,0 m. Et eksempel er vist på bilag 2.4.6.
Hvor anlæg har stor geografisk udstrækning, skal der indsættes elektriske skillestykker med
maksimalt 350 m imellem. Isolationen udføres i nylonit eller lignende.
Er der låge i hegn eller rækværk skal det sikres, at der er samme potentiale (spænding) på begge
sider af lågen, ved at etablere elektrisk forbindelse mellem de to sider.

2.4.7. Støjskærme
Metalstøjskærme på langs af sporet, som er inden for køreledningszonen, skal opdeles i elektrisk
adskilte sektioner på maksimalt 350 m, dette gøres typisk ved flugtvejsåbninger. Der monteres
isolation af nylonit eller lign. i den isolerede støjskærms samlinger, hvis denne er over 2 m og
befinder sig inden for køreledningszonen. Ved signalhytter og lignende, hvor støjskærmen i øvrigt
er delt, skal de forbindes med en strop som angivet i instruks Returstrømskreds og
potentialudligning ved Aarhus Letbane. Derved opnås samme potentiale på de to støjskærme.
Midten af hver støjskærmssektion skal beskyttelsesjordes til jordlederen. Se bilag 2.4.7.
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Hvor det i forbindelse med arbejde er nødvendigt at adskille en støjskærm, skal der forinden
foretages en midlertidig overstropning.

2.4.8. Fælleskonstruktioner for fjern- og letbanen
Der må ikke via beskyttelsesjordinger eller andre ledende forbindelser skabes direkte eller
indirekte elektrisk forbindelse mellem fjernbane- og letbanespor.

2.4.9. Særlige anlæg
Beskyttelsesjording af særlige anlæg, som f.eks. tappesteder for brandfarlige væsker eller gasser,
afgøres i hvert enkelt tilfælde af driftslederen, under hensyntagen til områdeklassificeringen
jævnfør ATEX direktivet. Beskyttelsesforanstaltningerne udføres i henhold til DS/EN 50122-1
afsnit 8.
Ved nyanlæg eller enhver ændring af bestående anlæg skal driftslederen kontaktes, se
telefonliste afsnit 9.

2.4.10.

Midlertidig afmontering af beskyttelsesjordinger

Midlertidig afmontering af beskyttelsesjordinger (se afsnit 2.4.3) kan uden kørestrømsafbrydelse
udføres af instrueret eller kørestrømsteknisk personale, dog kun kortvarigt (maksimalt 8 timer) i
forbindelse med en arbejdsopgave.

2.5.

Spærring og afskærmning
2.5.1. Generelt
Formålet med spærring er, at beskytte personer mod direkte berøring af spændingsførende dele
af kørestrømsanlægget og togenes strømaftagere i områder hvor beskyttelse ved afstand ikke
kan opnås.
Forhold vedrørende spærring og skiltning er omfattet af bestemmelserne anført i DS/EN 501221, Beskyttelse mod direkte berøring.
Hvis kravene nævnt i DS/EN 50122-1 til beskyttelse ved afstand ikke kan overholdes skal der
tilvejebringes spærringer. Spærringer skal konstrueres i overensstemmelse med DS/EN 50122-1.

2.5.2. Spærringer
Hvis kravene i DS/EN 50122-1 (afsnit 5.2) til beskyttelse ved afstand mod spændingsførende dele
i kørestrømsanlægget og spændingsførende dele på ydersiden af køretøjer ikke kan overholdes
skal der etableres spærringer. Spærringerne skal etableres som lodrette spærringer og/eller
”vandrette” spærringer. I bilag 2.5.2 er angivet eksempler på spærringer.
Lodret spærring
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Lodrette spærringer skal placeres i forhold til de spændingsførende dele, som vist i DS/EN 501221 afsnit 5.3 Spærringer skal udformes således, at snavs og vand ledes bort. Opsamlet regnvand
må ikke afledes ned over spændingsførende konstruktioner.
På broer over elektrificerede strækninger tillades lodret spærring ikke udført i glas, acryl,
polycarbonat eller lignende materialer.
Vandret spærring
Vandret spærring, der går ud over brokanter eller andre ståflader, må kun anvendes, når der
desuden findes lodret spærring eller almindeligt rækværk (1,2 m), som ved sin udformning
forhindrer umiddelbar adgang til den vandrette spærring.
Vandrette spærringer udføres med en hældning på 20° opad.
Hvor brobanen er af træ eller af et ikke tæt materiale samt ved forskallingsarbejder, skal der
under broen - henholdsvis forskallingen - opsættes vandret spærring som beskrevet i DS/EN
50122-1 afsnit 5.3.
Vandrette spærringer skal udformes således, at snavs og vand ledes bort. Opsamlet regnvand må
ikke afledes ned over spændingsførende konstruktioner.
Ved større sammenhængende vandrette afspærringer skal man sikre, at der ved snerydning ikke
kastes sne ud på spærringen.

2.5.3. Advarselsskilte
På spærringer og hegn skal der anbringes advarselsskilt mod farlig spænding, se bilag 2.5.3.
På beskyttelsesskærme og -hegn anbringes et advarselsskilt i hver ende og minimum et for hver
10 m.

2.5.4. Krydsning med vej i niveau
Hvor banen krydser vej i niveau, opsættes advarselsskilte med angivelse af “Farlig spænding“ og
“Størst tilladte højde af køretøj“. Højdeforhold samt højdeangivelsen på skiltet skal udføres ifølge
bestemmelserne i DS/EN 50122-1:
Eksempler på skilte er vist på bilag 2.5.4, side 1.

2.5.5. Kabler som krydser køreledningsanlæg
Når kabler (højspændings-, lavspændings-, svagstrømskabel) ophængt under broer og på
køreledningskonstruktioner, krydser over køreledningsanlæg inden for strømaftagerzonen, skal
der foretages afskærmning jævnfør DS/EN 50122-1:
1. Kablerne kan oplægges i elektrisk ledende kabelbakke med sider, hvis højde er mindst lig med
kablernes diameter.

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
31 af 193

Side 32

2. Kablerne kan fremføres i stålrør.
Plader, kabelbakker samt rør skal have en udstrækning som minimum dækker
strømaftagerzonen. Desuden skal disse beskyttelsesjordes.

2.5.6. Belysningsanlæg som krydser køreledningsanlæg
Wireophæng skal udføres som brudsikkert ophæng. Kabler tilhørende belysningsanlægget må
fastgøres til wireophænget.
Wireophæng må ikke placeres inden for køreledningszonen samt strømaftagerzonen.

2.5.7. Afskærmning
På broer og lignende overføringer, hvor der er offentlig adgang hen over køreledningsanlægget,
og hvor afstanden til de spændingsførende dele er så stor, at der ikke er krav om spærring jævnfør
DS/EN 50122-1, skal der etableres en afskærmning, så køreledningsanlægget sikres mod
nedfaldne genstande. Dette kan gøres ved brug af lodret afskærmning på broen, se bilag 2.5.2.

2.5.8. Kabelbrønde
Ved omformerstationerne er føde- og returkabler til køreledningsanlægget ført i kabelanlæg og
kabelbrønde. Brøndene er markeret med advarselsbeskiltning, se bilag 2.5.3.
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3. Instruks for sportekniske arbejder
3.1.

Generelt
Ved alt sporarbejde skal respektafstandene til spændingsførende konstruktioner overholdes, se
afsnit 2.3.1 og 2.3.2. Kan denne respektafstand ikke overholdes skal der foretages
kørestrømsafbrydelse af køreledningsanlægget.
Ved alt sporarbejde på letbane-strækninger, hvor skinner eller stropper adskilles, skal der
forinden foretages en kørestrømsteknisk vurdering af kørestrømsanlæggets returstrømskredsløb.
Afbrydelse af returstrømskredsløbet, der som nedenfor beskrevet består af skinner og hertil
forbundne stropper, kan medføre, at der opstår farlig berøringsspænding. Arbejdet skal udføres
af kørestrømsteknisk eller instrueret personale på grundlag af den foretagne kørestrømstekniske
vurdering.
Det er vigtigt at sørge for, at der ved alle arbejder på eller ved skinnerne sikres intakt
returstrømsvej.
Sporarbejder, som vil medføre afbrydelse af returstrømskredsløbet, må derfor kun udføres som
beskrevet i afsnit 3.2.

3.1.1. Stropper
Til skinnerne er forbundet forskellige kabler, i det følgende kaldet stropper. Stropperne fører
returstrøm.

3.1.2. Returstrømskredsløbet
På bilag 2.1.1, side 2 er strømmens vej i kørestrømsanlægget vist. Som det ses, indgår sporet som
en del af kørestrømsanlægget. Begge skinner vil føre returstrøm.
For at sikre, at returstrømmen uhindret kan løbe gennem skinnerne, samt for på steder med flere
spor at fordele strømmen mellem skinnerne, er skinnerne forbundet med stropper. Disse udføres
iht. instruks Returstrømskreds og potentialudligning ved Aarhus Letbane.

3.1.3. Beskyttelsesjording
I henhold til afsnit 2.4 skal en række genstande beskyttelsesjordes. Dette gøres ved at forbinde
genstanden til jordlederen via plint for beskyttelsesjording.
Beskyttelsesjordinger skal etableres i overensstemmelse med instruks Returstrømskreds og
potentialudligning ved Aarhus Letbane.
Kun instrueret personale må af- og påmontere beskyttelsesjordinger.
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3.1.4. Kørestrømsafbrydelse
Hvor der i afsnit 3.2 er foreskrevet kørestrømsafbrydelse, eller hvor maskinernes højde i øvrigt,
jf. afsnit 2.3.2 nødvendiggør dette, følges fremgangsmåden i afsnit 2.2.2.

3.1.5. Beskadigelse af stropper
Alle beskadigelser af stropper og kabler skal straks meldes til OCC, se telefonliste afsnit 9, eller til
kørestrømsteknisk personale på stedet.
Ved beskadigelse af stropper for returkreds eller stropper for beskyttelsesjordinger, monteres
der i stedet straks midlertidige stropper. Kun instrueret personale må montere disse stropper.

3.1.6. Ledig
3.1.7. Midlertidige stropper
Midlertidige stropper anvendes ved sporarbejder, hvor dette er påbudt. De midlertidige stropper
fastgøres til skinnen med de af driftslederen godkendte skinnetilslutninger.
Midlertidige returstrømsforbindelser og beskyttelsesjordinger skal udføres i henhold til instruks
Returstrømskreds og potentialudligning ved Aarhus Letbane.
Stropperne skal inden hver anvendelse kontrolleres for synlige fejl og beskadigelser.
En midlertidig strop må maksimalt være monteret i en måned.

3.2.

Sporarbejder
Ved alt sporarbejde på letbanens strækninger, hvor skinner eller stropper adskilles, skal der
forinden foretages en kørestrømsteknisk vurdering af kørestrømsanlæggets returstrømskredsløb.

3.2.1. Ballastrensning
Ballastrensning udføres under kørestrømsafbrydelse af hensyn til evt. arbejde på ballastrenserens
transportbånd. Í takt med ballastrensning frakobles de for arbejdet generende stropper for
returstrøm og beskyttelsesjordinger. Frakoblinger af stropperne må kun foretages af
kørestrømsteknisk eller instrueret personale.
Når ballastrensningen er afsluttet, etableres alle stropper igen af kørestrømsteknisk eller
instrueret personale.
Inden ophævelse af kørestrømsafbrydelse skal kørestrømsteknisk personale kontrollere
stropperne.
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Forud for hver arbejdsperiode aftales arbejdsområdets udstrækning således, at
kørestrømsafbrydelsen kan planlægges. Ligeledes aftales varigheden af de indledende og
afsluttende arbejder.

3.2.2. Ballast- og banketregulering
Arbejdet kan foregå uden kørestrømsafbrydelse i de tilfælde, hvor afmontering af stropper ikke
er nødvendig og respektafstanden ikke overskrides.
Er det nødvendigt at afmontere stropper skal arbejdet foretages under kørestrømsafbrydelse i
det spor, hvori der arbejdes. Alle stropper skal være monteret igen, inden kørestrømsafbrydelsen
hæves. Hvis der under arbejdet er beskadiget stropper, se afsnit 3.1.5.
Returstrømsforbindelser må ikke fjernes under arbejdet. Forud for arbejdet afmærkes disse
stropper, evt. i samarbejde med kørestrømsteknisk personale, således at der kan tages hensyn til
disse og beskadigelse undgås.
Når kørestrømsafbrydelsen er etableret,
kørestrømsteknisk eller instrueret personale.

foretages

frakoblingen

af

stropperne

af

Når reguleringen er afsluttet, etableres alle stropper igen af kørestrømsteknisk eller instrueret
personale.
Inden ophævelse af kørestrømsafbrydelse skal kørestrømsteknisk personale kontrollere
stropperne.
Forud for hver arbejdsperiode aftales arbejdsområdets udstrækning således, at
kørestrømsafbrydelsen kan planlægges. Ligeledes aftales varigheden af de indledende og
afsluttende arbejder.

3.2.3. Højde- og sidejustering af spor
Højde- og sidejustering af overstroppede stød kan foretages uden kørestrømsafbrydelse når der
ikke fjernes stropper.
Ved pletvis og gennemgående højde- og sidejustering hvor der skal afmonteres stropper, skal
arbejdet foregå under kørestrømsafbrydelse.
Når kørestrømsafbrydelsen er etableret,
kørestrømsteknisk eller instrueret personale.

foretages

frakoblingen

af

stropperne

af

Når justeringen er afsluttet, etableres alle stropper igen af kørestrømsteknisk eller instrueret
personale.
Inden ophævelse af kørestrømsafbrydelse skal kørestrømsteknisk personale kontrollere
stropperne.
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Forud for hver arbejdsperiode aftales arbejdsområdets udstrækning således, at
kørestrømsafbrydelsen kan planlægges. Ligeledes aftales varigheden af de indledende og
afsluttende arbejder.

3.2.4. Ballastudgravning
Der anvendes samme fremgangsmåde som beskrevet i afsnit 3.2.2.

3.2.5. Sporombygning
Der anvendes samme fremgangsmåde som beskrevet i afsnit 3.2.1, med hensyn til af- og
påmontering af stropper samt etablering af kørestrømsafbrydelse.
Under planlægning af sporombygning skal der foretages en kørestrømsteknisk vurdering. Evt. afeller påmontering af stropper skal foretages af kørestrømsteknisk eller instrueret personale
under kørestrømsafbrydelse.

3.2.6. Skinneudveksling
Skinner midlertidigt udlagt langs sporet (maks. 30 dage) skal ikke beskyttelsesjordes. Langs
letbanen må midlertidigt udlagte skinner højst være sammensvejst i længder på 350 m af hensyn
til inducerede spændinger. Enkelte sektioner må ikke berøre hinanden.
Manuel skinneudveksling
1. Sporteknisk personale monterer midlertidige stropper over laskesamlingerne, henholdsvis de
steder, hvor skinnen skal skæres over se bilag 3.2.6. De midlertidige returstrømsforbindelser skal
have en sådan længde, at skinnerne ved udtagningen kan placeres som ønsket, uden at
stropperne er til gene.
2. Laskerne og de permanente stropper over laskerne fjernes, henholdsvis skinnen skæres over.
3. Så snart den nye skinne er monteret, skal der påmonteres skinneforbindere (evt. midlertidige)
eller skinnerne sammensvejses.
4a. Er der tilsluttet stropper, returstrømsforbindelser eller beskyttelsesjording til de gamle
skinner skal disse overflyttes til den nye skinne. Indtil da skal den gamle skinne blive liggende med
de midlertidige stropper tilsluttet. Se bilag 3.2.6.
4b. Er der ikke returstrømsforbindelser eller stropper for beskyttelsesjording til de gamle
skinner, kan de midlertidige stropper fjernes, så snart de nye skinner er monteret og svejst
sammen i begge ender, eller når de nye skinner er forbundet med midlertidige stropper. Hvis
der til den skinne, der skal udveksles, ikke er forbundet stropper for returstrøm eller
beskyttelsesjording, kan der i stedet for de i pkt. 1. nævnte midlertidige stropper anvendes én
overstropning, eller der kan overstroppes til den anden skinne på begge sider af det
skinnestykke, som skal udveksles. Se bilag 3.2.6.
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Skinneforbindere skal monteres eller skinnerne sammensvejses som anført i pkt. 3.
Hvis der sker afbrydelse af returstrømsforbindelser, som forårsager, at et sporstykke er uden
elektrisk forbindelse til de øvrige spor, skal der foretages kørestrømsafbrydelse af ledningen
over sporet.
Når udvekslingen er afsluttet, etableres alle stropper igen af kørestrømsteknisk eller instrueret
personale.
Inden ophævelse af kørestrømsafbrydelse skal kørestrømsteknisk personale kontrollere
stropperne.
Maskinel skinneudveksling
Når skinneudvekslingen udføres maskinelt, foretages der kørestrømsafbrydelse af
køreledningsanlægget i det spor, hvori der arbejdes.
Når kørestrømsafbrydelsen er etableret, foretages frakoblingen af stropperne af
kørestrømsteknisk eller instrueret personale.
Når udvekslingen er afsluttet, etableres alle stropper igen af kørestrømsteknisk eller instrueret
personale.
Inden arbejdets ophør skal kørestrømsteknisk personale kontrollere stropperne.

3.2.7. Sporskifteudveksling
Der anvendes samme fremgangsmåde som beskrevet i afsnit 3.2.6, med hensyn til af- og
påmontering af stropper samt etablering af kørestrømsafbrydelse.
Under planlægning af sporskifteudveksling skal der foretages en kørestrømsteknisk vurdering.
Evt. af- eller påmontering af stropper skal foretages af kørestrømsteknisk eller instrueret
personale under kørestrømsafbrydelse.

3.2.8. Udskiftning af lasker ved overstroppede stød
Det kontrolleres, at stropper over stødet er intakte. Hvis de er beskadiget, monterer sporteknisk
personale midlertidige stropper, hvorefter lasken kan fjernes. Skaden anmeldes til Driftledelse
kørestrøm, se telefonliste afsnit 9. De midlertidige stropper skal forblive siddende, indtil skaden
er udbedret.

3.2.9. Skinnebrud
Ved skinnebrud i ballasteret spor overstropper sporteknisk personale bruddet med en eller
flere midlertidige stropper. Ved udskiftning af skinnen arbejdes som beskrevet i afsnit 3.2.6.
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4. Instruks for kørestrømstekniske arbejdsopgaver
4.1.

Personale
I LKI gælder følgende definitioner.
-

Sagkyndig person
Driftsleder
Koblingsleder
Koblingsperson
Arbejdsleder
Holdleder
Sikkerhedsperson

Instrueret personale:
-

Andre personalegrupper f.eks. spor-, sikrings-, tele- og kabelteknisk personale
Hjælpevognspersonale

der har fået den fornødne instruktion for at kunne udføre helt specifikke arbejdsopgaver, som
instruerede personer.
Bemyndiget personale, (se afsnit 4.4.3.3):
-

Koblingsleder
Koblingsperson
Arbejdsleder
Holdleder

I Bekendtgørelse nr.1113 er anført følgende definitioner:

4.1.1. Sagkyndig person
Person med relevant uddannelse og erfaring, som sætter ham eller hende i stand til at bemærke
risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre.

4.1.2. Instrueret person
Person, der af en sagkyndig er tilstrækkeligt informeret eller overvåget, så han eller hun er i stand
til at bemærke risici og at undgå farer, som elektricitet kan medføre.

4.1.3. Driftsleder
Sagkyndig person, som af ejeren af anlægget har fået overdraget ansvaret for drift og
vedligeholdelse af anlægget.
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4.1.4. Koblingsleder
Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at styre højspændingsanlægs
koblings- og driftstilstand, herunder at lede koblinger i forbindelse med arbejde på eller nær ved
højspændingsanlæg.

4.1.5. Koblingsperson
Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at udføre koblinger i
højspændingsanlæg efter ordre fra koblingslederen.

4.1.6. Arbejdsleder
Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at tilrettelægge, lede og føre
tilsyn med arbejde.

4.1.7. Holdleder
Sagkyndig person, der har skriftlig bemyndigelse fra driftslederen til at lede og føre tilsyn med
arbejde på arbejdsstedet.

4.1.8. Arbejdshold
To eller flere personer inkl. en holdleder, som i fællesskab udfører et arbejde på et arbejdssted.

4.1.9. Sikkerhedsperson
Sagkyndig person på et arbejdshold, der skal føre særligt tilsyn med, at sikkerhedsafstanden
overholdes.
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4.1.10.

Oversigt over personale i funktion

Betegnelserne driftsleder, koblingsleder, koblingsperson, arbejdsleder, holdleder og
sikkerhedsperson er funktionsbetegnelser, som refererer til bestemmelserne i LKI.
Driftslederen, koblingslederen, koblingspersonen, arbejdslederen, holdlederen og
sikkerhedspersonen kan være en og samme person.

4.2.

Definitioner og ordforklaringer
4.2.1. Arbejdsinstruktion
Skriftlig eller mundtlig instruktion om, hvad et arbejde omfatter, og hvordan det skal udføres.

4.2.2. Instruks
Skriftlig meddelelse fra driftslederen, som nærmere præciserer, hvorledes og/eller af hvem givne
opgaver eller funktioner udføres.

4.2.3. Arbejdsområde
Område, der omfatter et eller flere arbejdssteder med tilhørende plads til værktøj, udrustning,
materialer m.m.

4.2.4. Arbejdssted
Sted, hvor en person eller et arbejdshold udfører et arbejde.
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4.2.5. Opgaver
Fælles betegnelse for alle de aktiviteter, der forekommer i forbindelse med drift af
kørestrømsanlæg.

4.2.6. Arbejde
Alle opgaver, bortset fra standardopgaver, der udføres med værktøj, herunder også
entreprenørmaskiner, i forbindelse med ændring, udvidelse, reparation, eftersyn og
vedligeholdelse samt montering og demontering af kørestrømsanlæg.

4.2.7. Arbejde på kørestrømsanlæg
Arbejde, der udføres i farezonen omkring spændingsførende dele i et kørestrømsanlæg. Arbejde
på kørestrømsanlæg under spænding kaldes også for AUS.

4.2.8. Arbejde nær ved kørestrømsanlæg
Arbejde, der udføres i nærved-zonen omkring spændingsførende dele i et kørestrømsanlæg.

4.2.9. Jordingssted
Sted, hvor jording og kortslutning foretages.

4.2.10.

Jording

Forbindelse mellem skinnejord og en eller flere ledere i systemet.

4.2.11.

Arbejdsjording

Jording ved arbejdsstedet og ved overgange mellem kabelanlæg og køreledningsanlæg i tilfælde,
hvor der skal arbejdes på kabelanlægget.

4.2.12.

Endepunktsjording

Jording ved en ledningsadskiller eller en kobler mellem et spændingsførende og et spændingsløst
kørestrømsanlæg.

4.2.13.

Advarselsmarkering

En midlertidig markering, der skal virke som advarsel mod farlig spænding.
Se bilag 2.5.3.

4.2.14.

Afspærring

En midlertidig spærring, der skal forhindre utilsigtet adgang til et område. Afspærring udføres
med spærringsudrustning bestående:
-
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-

eller af tov, kæder eller bomme med advarselsmarkering, ligeledes ophængt i ca. 1 m højde
over jord eller gulv

4.2.15.

Afskærmning

En midlertidig skærm, der skal forhindre, at man under udførelse af opgaver nær ved uisolerede
spændingsførende dele utilsigtet kommer ind i farezonen omkring disse dele.
Afskærmning af kørestrømsanlæg udføres med skærmudrustning bestående af plader af
isolermateriale eller af jordforbundne metalplader eller metalgitre, alle forsynet med
advarselsskilt mod farlig spænding, se bilag 2.5.3.

4.2.16.

OCC

Koblingslederen i OCC udfører på vegne af driftslederen den tekniske overvågning og styring af
kørestrømsanlægget.

4.3.

Afstande og beskiltning
4.3.1. Farezonen og nærved-zonen
Områder omkring uisolerede spændingsførende dele, beliggende inden for de i afsnit 4.3.2 og
4.3.3 definerede afstande DL og DV og en eventuel skærm som vist på efterfølgende fig. 1 og 2.
Farezonen er det område omkring spændingsførende dele, hvor isolationsniveauet til at hindre
elektrisk fare ikke giver tilstrækkelig sikkerhed.
Nærved-zonen er et afgrænset område, som omgiver farezonen.
En skærm placeret i farezonen vil afskære denne, forudsat skærmen har tilstrækkelig
isolationsevne til at isolere for kørestrømsanlæggets fulde driftsspænding.
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4.3.2. Afstanden DL
Afstanden i luft, som angiver den ydre grænse af farezonen.
For letbanens 750 V kørestrømsanlæg er afstanden DL = 0,22 m.
For letbanens 10 kV strømforsyningsanlæg er afstanden DL = 0,35 m.
For letbanens 15 kV strømforsyningsanlæg er afstanden DL = 0,38 m.
Afstanden regnes i luft fra enhver spændingsførende uisoleret del i kørestrømsanlægget.
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Isolatorer er i hele sin længde at betragte som en spændingsførende del i kørestrømsanlægget.
Hvor isolatoren rækker udenfor farezonen, skal afstanden DL forøges til den jordede
konstruktion, se figur 1 i afsnit 4.3.1.
Indekset L stammer fra den engelske betegnelse ”Live” (fare). Området inden for afstanden DL
fra en spændingsførende del i kørestrømsanlægget betegnes som farezonen omkring denne
anlægsdel, se figur 1 i afsnit 4.3.1.

4.3.3. Afstanden DV
Afstanden i luft, som angiver den ydre grænse for nærved-zonen.
For letbannens 750 V kørestrømsanlæg er afstanden DV = 0,50 m.
For letbanens 10 kV strømforsyningsanlæg er afstanden DV = 1,35 m.
For letbanens 15 kV strømforsyningsanlæg er afstanden DV = 1,38 m.
Afstanden regnes i luft fra enhver spændingsførende uisoleret del i kørestrømsanlægget.
Indekset V stammer fra den engelske betegnelse ”Vicinity” (nærhed). Området mellem afstanden
DV og afstanden DL fra en spændingsførende uisoleret del i kørestrømsanlægget betegnes som
nærvedzonen, se figur 1 i afsnit 4.3.1.

4.3.4. Sikkerhedsafstand
Afstand i luft, som fastsættes for en opgave på eller nær ved et kørestrømsanlæg under spænding
for at sikre, at de, der udfører opgaven, ikke utilsigtet kommer ind i farezonen omkring de
uisolerede spændingsførende dele.
Sikkerhedsafstanden skal regnes fra kørestrømsanlæggets uisolerede spændingsførende dele og
fastsættes ved, at der afhængig af opgavens art, varighed og sværhedsgrad gives et passende
tillæg til afstanden DL.

4.3.5. Profiler for rullende eftersyn
4.3.5.1.
Sikkerhedsprofil
Sikkerhedsprofil er defineret ved et område på 1,50 m til hver side af profilmidten hvor der ikke
befinder sig spændingsførende køreledninger og konstruktioner. Afgrænsningerne af
sikkerhedsprofilet er afmærket i henhold til afsnit 4.3.6.4.
4.3.5.2.
Eftersynsprofil
Rullende eftersynsprofil er et arbejdsområde indenfor sikkerhedsprofilet og er lig med
sporvidden.
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Eftersynsprofilets afgrænsninger markeres tydeligt med advarselsmarkering på arbejdskøretøjet.
Markeringen foretages mod de spændingsførende anlægsdele.
Advarselsmarkeringer udføres med orange advarselskæder med advarselsskilte jævnfør
positivliste i driftslederens KLS-D system.
4.3.5.3.
Procedure for rullende eftersyn
Arbejde der foregår fra aflåst platform/kurv som justering af zig-zag, hængere, køretråd eller
andet der befinder sig i eftersynsprofilet, kan udføres som rullende eftersyn.

4.3.6. Beskiltning i køreledningsanlægget
4.3.6.1.
Arbejdsgrænse
Arbejdsgrænseskiltet er en advarselstavle, der skal benyttes ved arbejde på og nær ved
køreledningsanlægget, og skal virke som advarsel mod utilsigtet adgang til et område under
spænding.
Arbejdsgrænseskiltet placeres i køreledningsanlægget ved alle arbejdsgrænser mere end 3,0 m
fra nærmeste spændingsførende del. Teksten på advarselstavlen vender væk fra området der er
under spænding.
Advarselstavlen er vist i bilag 4.3.6.1.
4.3.6.2.
Fødeledning
Hvor der er etableret fødeledning, og denne hører til en anden spændingsgruppe end det øvrige
køreledningsanlæg, skal der monteres et skilt.
Skiltet er vist i bilag 4.3.6.2.
4.3.6.3.

Ledig

4.3.6.4.
Fareområde
Dette er et område, hvor der inden for sikkerhedsprofilet for rullende eftersyn jf. afsnit 4.3.5.1
forekommer flere spændingsførende konstruktioner hørende til en anden koblingsgruppe.
Når der er et fareområde skal der i bæretovet monteres advarselstavler 3,0 m fra fareområdet.
Teksten på advarselstavlerne skal vende væk fra fareområdet.
Arbejde på køreledningsanlægget i fareområdet må kun foregå som punktarbejde. Se afsnit 4.7.1.
Advarselstavlen er vist i bilag 4.3.6.4.
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4.3.6.5.
Krydsende højspændingsluftledninger
Hvor en højspændingsluftledning krydser henover køreledningsanlægget, skal der opsættes
advarselstavler i alle bæretove. Krydsende højspændingsluftledninger fremgår af
anlægsdokumentationen. Advarselstavlerne placeres på begge sider af den krydsende
højspændingsluftledning i en afstand større end 20 m fra yderste faseleder. Skiltene monteres
med teksten væk fra højspændingsluftledningen.
Ved nyanlæg eller vedligeholdelsesarbejde, hvor der ikke mulighed for at placere advarselstavler
i bæretovet, skal der i stedet placeres flag på begge sider af højspændingsluftledningen i en
afstand større end 20 m fra yderste faseleder. Flagene monteres i en højde af 2,0 m over jorden.
Ved køreledningsarbejde inden for det markerede område skal netselskabet kontaktes i god tid
vedrørende respektafstand og største arbejdshøjde, samt om der kræves strømafbrydelse af
højspændingsluftledningen.
Advarselstavlen og flag er vist i bilag 4.3.6.5.
4.3.6.6.
Krydsende uisoleret ledningsføring
Hvor der forekommer krydsende uisoleret ledningsføring på køreledningsportaler og
galgemaster, kan der opstå fare, hvor der arbejdes på en spændingsløs og arbejdsjordet
køreledning som krydses af en spændingsførende ledningsforbindelse.
På grund af denne fare skal der i alle bæretove monteres advarselstavler 3,0 m fra den krydsende
ledningsføring. Teksten på advarselstavlerne vender væk fra den krydsende ledningsføring.
Arbejde på køreledningsanlægget i området indenfor de to advarselstavler må kun foregå, når
den krydsende ledningsføring også er spændingsløs og arbejdsjordet.
Advarselstavlen er vist i bilag 4.3.6.6.
4.3.6.7.
Informationsskilte
Informationsskilte er monteret i køreledningsanlægget for, at øge sikkerheden, ved arbejde på
dette. Informationsskilte er alle med sort skrift på hvid bund.
Skiltene er vist i bilag 4.3.6.7.
4.3.6.8.
Gruppemarkeringskilte
Gruppemarkeringsskilte er monteret i køreledningsanlægget for, at øge sikkerheden, ved arbejde
på dette. Skiltene placeres i overensstemmelse med bilag 4.3.6.8, alle de steder i
køreledningsanlægget hvor der i forhold til det farvelagte koblingskema er et farvekodeskift.
Teksten på skiltet angiver ledningens farvekode.
Gruppemarkeringsskiltene er alle med sort skrift på gul bund Gruppemarkeringsskiltene er vist i
bilag 4.3.6.8.
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4.4.

Generelle bestemmelser for kørestrømstekniske opgaver
4.4.1. Almindeligt
Ved planlægning af en opgave samt instruktion i og udførelse af denne skal der ud fra en vurdering
af den med opgaven forbundne risiko udvises omtanke og omhu med henblik på at undgå fare.

4.4.2. Personale
Ved enhver opgave, der er omfattet af bestemmelserne i afsnit 4, skal der gives tilstrækkelig
instruktion til at sikre opfyldelsen af disse bestemmelser.
Enhver, der udfører en opgave efter en given instruktion, skal altid nøje følge denne og må ikke
påbegynde andre opgaver end aftalt.
Opgaver, der er omfattet af bestemmelser i afsnit 4, må, hvor intet andet er anført, kun udføres
af sagkyndige personer eller af instruerede personer under ledelse eller tilsyn af sagkyndige
personer.
Opgaver på eller nær ved anlæg under spænding må kun udføres af personer, der er fyldt 18 år.

4.4.3. Driftslederens ansvar og pligter
4.4.3.1.
Almindeligt
Driftslederen skal sørge for, at kørestrømsanlægget drives i overensstemmelse med
bestemmelserne i LKI.
4.4.3.2.
Personale, værktøj og udrustning
Driftslederen skal sørge for, at der er personale, værktøj og udrustning til rådighed til udførelse
af de opgaver, der skal udføres under driften af kørestrømsanlægget efter de bestemmelser i
afsnit 4, der kommer i betragtning herfor.
4.4.3.3.
Bemyndigelse af personale
Driftslederen skal i fornødent omfang bemyndige sagkyndige personer til at udføre funktionerne
som koblingsleder, koblingsperson, arbejdsleder og holdleder.
Driftslederen har ansvaret for, at de bemyndigede personers sagkyndighed til stadighed
opretholdes.
Bemyndigelsen skal gives skriftligt ved udlevering af en personlig instruks med tydelig angivelse
af den funktion som den sagkyndige person herefter har bemyndigelse til at udføre. I instrukser,
der giver bemyndigelse som holdleder, skal det endvidere ved fornøden henvisning til
bestemmelserne for arbejdsprocedurer i afsnit 4.6.4 til 4.6.6 og eventuelt også ved angivelse af
anlægstyper være præciseret, hvilke holdlederopgaver bemyndigelsen omfatter.
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4.4.3.4.
Nøgler
Kun personer, som af driftslederen er bemyndiget dertil, må være i besiddelse af nøgler til aflåste
omformerstationer og betjeningsorganer for koblere.
Nøgler må kun udleveres mod kvittering og på betingelse af:
-

at nøglerne ikke benyttes af andre uden særlig tilladelse dertil fra driftslederen,
at nøgler som udleveres for et begrænset tidsrum eller for en bestemt opgave, straks gives
tilbage efter udløbet af dette tidsrum eller efter opgavens afslutning.
at nøglerne kun benyttes til de opgaver, som de er udleveret til.

Til nøgler henregnes også elektroniske nøgler såsom kort med magnetkode.
4.4.3.5.
Eksternt personale
Ved rekvirering af eksternt personale til opgaver, der er omfattet af bestemmelserne i afsnit 4,
har driftslederen samme ansvar for dette personales sikkerhed under udførelsen af opgaverne
som, hvis de blev udført af driftslederens egne medarbejdere, medmindre der er foretaget
overdragelse af driftslederansvar for opgaverne som anført i afsnit 4.4.4.2.

4.4.4. Delegering eller overdragelse af driftslederansvar
4.4.4.1.
Delegering af dele af driftslederansvar
Driftslederen kan delegere dele af sit driftslederansvar til en sagkyndig person. Dette skal i så fald
ske skriftligt i en instruks, der nøje beskriver det ansvar, som den pågældende har fået overdraget.
Driftslederen har ansvaret for, at de pågældende personer er tilstrækkelig sagkyndige til at
varetage det uddelegerede ansvar.
Den sagkyndige person kan ikke videredelegere det uddelegerede ansvar eller nogen del heraf til
nogen anden person.
4.4.4.2.
Overdragelse af driftslederansvar til entreprenører ved udførelse af opgaver
Driftslederen kan overdrage dele af sit driftslederansvar for udførelse af opgaver til en
entreprenør, såfremt denne har de nødvendige kvalifikationer.
Ved en sådan ansvarsoverdragelse skal der foreligge en skriftlig aftale, der tydeligt angiver,
hvorledes det samlede ansvar for udførelsen af opgaverne er fordelt mellem driftslederen og
entreprenøren. Det skal herunder være præciseret,
1. hvilke opgaver entreprenøren skal have driftslederansvar for,
2. hvilke anlæg opgaverne vedrører,
3. om entreprenøren skal udføre opgaverne
- løbende på eget initiativ,
- løbende efter nærmere ordre i hvert enkelt tilfælde, eller
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-

som en engangsopgave og i så fald, hvor og hvornår.

Hvis opgaverne omfatter eller medfører, at der skal udføres procedurer for arbejde på eller nær
ved anlæggene, skal det endvidere være specificeret, efter hvilke bestemmelser i afsnit 4.6.2 til
4.6.6 dette skal ske, og hvilket personale henholdsvis driftslederen og entreprenøren skal bidrage
med til opfyldelse heraf.
Der må således ikke være tvivl om, hvem der sørger for koblingsleder, arbejdsleder og holdleder
til de opgaver, der skal udføres af sådanne personer henholdsvis før, under og efter arbejdet.
Entreprenøren kan ikke videredelegere det overdragede driftslederansvar eller nogen del heraf
til nogen anden person.

4.4.5. Meldinger (overførsel af information)
Enhver melding (f.eks. en ordre eller en bekræftelse på en udført ordre) mellem arbejdsleder,
koblingsleder, koblingspersoner og holdledere skal indeholde navnet på den person, der afgiver
meldingen.
Sker meldingen mundtligt, pr. telefon eller radio, skal den gentages af modtageren, og afsenderen
skal bekræfte, at meldingen er rigtigt opfattet.

4.4.6. Arbejdsområder
Et arbejdsområde skal være veldefineret og klart markeret. Der skal være tilstrækkelig plads,
adgangsmuligheder og belysning alle steder, hvor der skal udføres et arbejde. Når det er
nødvendigt, skal adgangen til arbejdsområdet markeres klart.
Ved arbejde på kørestrømsanlæg skal man ud fra en vurdering af anlæggets mekaniske tilstand
og arbejdets art, træffe fornødne foranstaltninger mod risikoen for ulykker hidrørende fra de
mekaniske påvirkninger, som anlægget kan blive udsat for under arbejdet.

4.4.7. Værktøj, udrustning og instrumenter
Værktøj, udstyr og instrumenter skal bruges i overensstemmelse med fabrikantens eller
leverandørens instruktioner og vejledninger. Instruktioner og vejledninger af sikkerhedsmæssig
betydning skal være på dansk.
Værktøj, udrustning og instrumenter, der anvendes til opgaver ved drift af kørestrømsanlægget,
skal være egnet til brug til disse formål, således at opgaverne kan udføres sikkert. Disse
hjælpemidler skal endvidere vedligeholdes således, at de stadig er egnet til brug, og skal altid
bruges korrekt.
”Vedligeholdes således, at de er egnet til brug” betyder periodiske visuelle inspektioner og
elektrisk afprøvning, når det er nødvendigt, bl.a. efter reparationer og/eller ændringer, for at
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kontrollere, at de elektriske og mekaniske egenskaber af de nævnte hjælpemidler stadig er i
orden.

4.4.8. Dokumentation og registrering
Der skal forefindes ajourført dokumentation for kørestrømsanlægget, herunder et
koblingsskema, f.eks. på en tegning, tavle eller på elektronisk form, der til enhver tid viser
kørestrømsanlæggets koblingstilstand.
For kørestrømsanlægget skal der udfærdiges rapporter over
1. driftsforstyrrelser, disses art og tidspunkterne for deres indtræden og afhjælpning,
2. datoer for udførte eftersyn,
3. resultaterne af jordingsanlægs eftersyn og eventuelle målinger af overgangsmodstand.
De i pkt. 1 - 3 nævnte rapporter skal opbevares i mindst 5 år. Rapporterne kan foreligge på
elektronisk form.

4.4.9. Skilte
Hvor det er nødvendigt under udførelse af arbejde eller andre opgaver, skal der opsættes skilte
til at gøre opmærksom på enhver elektrisk fare. Skiltene skal opsættes som beskrevet i afsnit 4.3.6
og opfylde Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994.

4.4.10.

Anlæg i drift

4.4.10.1.
Styring af kørestrømsanlæggets koblings- og driftstilstand
Kørestrømsanlæggets koblings- og driftstilstand skal være under stadig kontrol af en
koblingsleder.
4.4.10.2.
Anvendelse af omformerstationer
Omformerstationer må ikke uden driftslederens tilladelse anvendes til formål, som er driften af
anlægget uvedkommende.
Anbringelse af værktøj, udrustning og materiel i omformerstationsområder er kun tilladt, når
anbringelsen sker under iagttagelse af bestemmelserne i efterfølgende afsnit 4.4.10.3 og i øvrigt
således, at betjeningen af anlægget i omformerstationen ikke hindres eller vanskeliggøres.
4.4.10.3.
Adgangsveje til og flugtveje fra omformerstationer
Adgangsveje til og flugtveje fra omformerstationer skal holdes fri og let passable.
Åbning af porte, døre, lemme og nødudgange skal således kunne ske uhindret.
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4.4.10.4.
Aflåsning
Porte, døre og lemme til omformerstationer skal holdes aflåst, med mindre det kan kontrolleres,
hvem der får adgang til sådanne områder.
Betjeningsorganer anbragt på steder, hvor lægmand har ukontrolleret adgang, skal holdes aflåst.
4.4.10.5.
Færden i omformerstationer
Enhver, der får adgang til en omformerstation, skal i fornødent omfang være advaret mod faren
ved højspændings- og/eller lavspændingsanlæggene samt instrueret i følgende bestemmelser:
Under færden i omformerstationen er det forbudt at overskride eller fjerne spærringer (gitre,
bomme og lign.), der i henhold til bestemmelserne for udførelse af elforsyningsanlæg er anbragt
som beskyttelse mod uagtsom berøring af spændingsførende dele.
Færden i kabelbrønde, se bilag 4.4.10.5.
4.4.10.6.
Ledningsskema i omformerstationer
I omformerstationer skal der forefindes et ledningsskema over omformerstationsanlægget.
4.4.10.7.
Procedure for arbejde fra trolje eller lift
Ved kørestrømstekniske arbejdsopgaver på køreledningsanlæg fra krantrolje/tårntrolje er
troljerne ikke omfattet af de afsnit 2.3.6 nævnte begrænsninger.
4.4.10.8.
Tordenvejr
Arbejde på kørestrømsanlægget eller en anlægsdel i forbindelse med kørestrømsanlægget skal
indstilles, hvis der observeres tordenvejr over det område, hvor igennem kørestrømsanlægget
forløber.
Etablerede arbejdsjordinger må ikke fjernes under tordenvejr. Arbejdet må først genoptages, når
holdlederen har skønnet, at der ikke længere er risiko for atmosfæriske overspændinger ved
arbejdsstedet.
4.4.10.9.
Montage af nødbarduner
Nødbarduner anvendes ved havari, udgravning omkring fundamenter eller lignende.
En nødbardun skal beskyttelsesjordes såfremt den ikke har ledende forbindelse til
beskyttelsesjordet konstruktion.
Nødbarduner skal være dimensioneret og godkendt til at optage den mekaniske belastning.
Nødbarduner må kun monteres/demonteres under kørestrømsafbrydelse og arbejdsjording.
Efter montage af en nødbardun, skal det kontrolleres, at afstanden fra nødbardun til nærmeste
spændingsførende del på køreledningsanlægget er større end 0,15 m.
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4.4.10.10.
Fiberstropper
Ved arbejde i køreledningsanlægget må der ikke benyttes fiberstropper eller tilsvarende
isolerende stropper hvis der er fare for afbrydelse af forbindelsen til arbejdsjordingen.
4.4.10.11.

4.5.

Ledig

Kørestrømstekniske standardopgaver
4.5.1. Almindeligt
Standardopgaver er kortvarige opgaver, der ofte gentages, under drift af kørestrømsanlægget,
herunder arbejdsprocedurer i kørestrømsanlægget.
Som standardopgaver ved drift af kørestrømsanlægget regnes følgende opgaver: Kobling, måling,
afprøvning, inspektion, kontrol af spændingsløs tilstand, jording samt opsætning og nedtagning
af advarselsmarkering, afspærring og afskærmning under arbejdsprocedurer i
kørestrømsanlægget. Midlertidig afmontering med efterfølgende påmontering af drift- og
beskyttelsesjordingsstropper i forbindelse med sportekniske arbejdsopgaver regnes ligeledes for
en kørestrømsteknisk standardopgave.

4.5.2. Kobling
Instruks for kobling i kørestrømsanlægget, OC instruksen, se bilag 4.5.2.
4.5.2.1.
Almindeligt
Ved kobling forstås al betjening, både lokalbetjening og fjernbetjening, af koblingsapparater.
Koblinger udføres:
-

enten af driftsmæssige grunde for hurtigst muligt at genoprette forsyningen ved en
strømafbrydelse,
eller for at kunne udføre et arbejde på eller nær ved et kørestrømsanlæg.

4.5.2.2.
Frakobling
Til frakobling med henblik på at gøre anlægsdele spændingsløse skal der anvendes
ledningsadskiller eller ledningskobler.
4.5.2.3.
Kobling af strøm
Til kobling af strøm (kobling under belastning) skal der anvendes effektafbrydere, lastafbrydere
eller lastadskillere. Ved indkobling af strømkredse, hvor der er risiko for kortslutning, skal disse
koblingsapparater endvidere være dimensioneret til at kunne slutte den største
kortslutningsstrøm, der kan forekomme på anbringelsesstedet.
Kortslutning må påregnes at kunne forekomme i følgende tilfælde:
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-

Ved indkobling for at lokalisere en kortslutning.
Ved indkobling efter automatisk udkobling.

4.5.2.4.
Kobling under driftsomlægninger
Under driftsomlægninger skal der i fornødent omfang træffes foranstaltninger til at hindre
manuel eller automatisk kobling af apparater, som ikke er dimensioneret til at koble de
kortslutningsstrømme, der kan forekomme under de ændrede forhold i kørestrømsanlægget.
4.5.2.5.
Kobling med transportabel betjeningsstang
Transportable stænger til betjening af koblingsapparater for kørestrømsanlægget med
betjeningsorganer anbragt i eller lige uden for farezonen, f.eks. ledningsadskillere med koblere,
er omfattet af bestemmelserne for værktøj og udrustning til AUS i klasse 1.
Positivliste for godkendt værktøj og jordingsudstyr, se driftslederens KLS-D system.
Koblingen skal udføres af en sagkyndig person under overholdelse af en for personen fastsat
sikkerhedsafstand.

4.5.3. Måling
Ved måling forstås alle aktiviteter til måling af fysiske data i anlæggene, som udføres ved hjælp af
transportable måleinstrumenter. Målinger skal udføres af sagkyndige eller instruerede personer,
eller af lægmænd under opsyn af en sagkyndig person.
Måling skal udføres ved hjælp af egnede instrumenter. Disse instrumenter skal afprøves før
brugen og om nødvendigt også efter brugen.
Positivliste for godkendt værktøj og jordingsudstyr, se bilag driftslederens KLS-D system.
Målinger, hvor der er fare for at komme inden for farezonen, skal udføres af en sagkyndig person
og målingen udføres som en arbejdsopgave efter bestemmelserne i afsnit 4.6.
Kontrol af spændingsløs tilstand skal udføres efter bestemmelserne i afsnit 4.5.6.

4.5.4. Afprøvning
Ved afprøvning forstås alle aktiviteter, der udføres for at kontrollere funktionen eller den
elektriske, mekaniske eller termiske tilstand af kørestrømsanlægget, herunder også effektiviteten
af dertil hørende beskyttelsesudstyr (relæer m.v.). Sådanne aktiviteter kan også inkludere måling.
Kontrol af spændingsløs tilstand skal udføres efter bestemmelserne i afsnit 4.5.6.
Ved afprøvning, der udføres ved hjælp af en fremmed forsyning, skal man forinden have sikret
sig,
-
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-

-

at de til frakoblingen anvendte koblingsapparater er sikret mod indkobling på samme måde
som krævet ved arbejde på eller nær ved spændingsløse kørestrømsanlæg, se afsnit 4.6.4.3,
pkt. 3,
at ingen personer, der måtte befinde sig nær ved de anlægsdele, der afprøves, udsættes for
fare,
at skillestederne mod den idriftværende del af anlægget har tilstrækkeligt isolationsniveau
til at modstå kombinationen af prøvespænding på den ene og driftsspænding på den anden
side af skillestederne.

4.5.5. Inspektion
4.5.5.1.
Almindeligt
Formålet med en inspektion af et kørestrømsanlæg er bl.a. at kontrollere kørestrømsanlæggets
funktion samt koblings- og driftstilstand.
4.5.5.2.
Sikkerhedsafstand
Inspektion af uindkapslede spændingsførende dele af et køreledningsanlæg i nærved-zonen skal
udføres af en sagkyndig person under overholdelse af en fastsat sikkerhedsafstand.
4.5.5.3.
Inspektion af kapslede anlæg
Ved inspektion af kapslede anlæg under spænding er det tilladt en sagkyndig person at åbne døre,
låger eller inspektionsdæksler i anlægget under iagttagelse af bestemmelsen i afsnit 4.5.5.2.
Inspektioner, der kræver demontering af fast monterede kapslinger, skal udføres som en
arbejdsopgave efter bestemmelserne i afsnit 4.6.

4.5.6. Kontrol af spændingsløs tilstand i kørestrømsanlægget
4.5.6.1.
Metoder til kontrol af spændingsløs tilstand
I omformerstationer, hvor der forefindes indbygget udstyr eller løst specialværktøj til kontrol af
spændingsløs tilstand, skal kontrollen udføres ved hjælp heraf i overensstemmelse med
leverandørens brugsanvisning for anlægget.
Andre steder skal kontrollen ske på én af følgende måder:
1. Med spændingsviser efter bestemmelserne i afsnit 4.5.6.2.
2. Ved fra kontrolstedet at kunne se en jording af anlægsdelen.
4.5.6.2.
Kontrol med spændingsviser
Isolerstænger for spændingsvisere for højspænding er omfattet af bestemmelserne for værktøj
og udrustning til AUS i klasse 1.
Positivliste for godkendt værktøj og jordingsudstyr, se bilag driftslederens KLS-D system.
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Det skal kontrolleres, at spændingsviserens mærkespænding, funktionsområde
mærkefrekvens svarer til kørestrømsanlæggets driftsspænding og frekvens.

og

Spændingsviseren skal afprøves umiddelbart før og efter brugen ved anvendelse af en
prøveindretning eller eventuelt på en spændingsførende anlægsdel.
Kontrollen skal udføres af en sagkyndig person under overholdelse af en fastsat
sikkerhedsafstand.

4.5.7. Jording i kørestrømsanlægget
4.5.7.1.
Almindeligt
Jording udføres i frakoblede køreledningsanlæg for at sikre, at de er og forbliver spændingsløse.
Selv om en del af kørestrømsanlægget er frakoblet og ikke viser spænding, f.eks. ved prøve med
en spændingsviser, kan den godt stadig have farlig spænding som følge af influens eller induktion.
Ligeledes kan kabler efter frakobling også stadig have farlig spænding på grund af en restladning.
4.5.7.2.
Metoder til jording
Jording skal etableres
1. med fast installerede lokal- eller fjernbetjente jordsluttere,
2. med det til anlægget hørende specialudstyr til jording, som måtte forefindes,
3. med transportabelt jordingsudstyr ved hjælp af dertil hørende isolerstænger.
4.5.7.3.
Udførelse og dimensionering af transportabelt jordingsudstyr
Transportabelt jordingsudstyr med dertil hørende isolerstænger skal opfylde IEC 61230.
Positivliste for godkendt værktøj og jordingsudstyr, se bilag driftslederens KLS-D system.
4.5.7.4.
Eftersyn af jordingsudstyr
Jordingsudstyr skal efterses med passende mellemrum, dog mindst én gang årligt.
Jordingsudstyr, der har været udsat for en kortslutningsstrøm eller har været udsat for mekanisk
overlast, må ikke genanvendes, før det ved eftersyn er konstateret i orden.
4.5.7.5.
Etablering af jording og kortslutning
Jording i kørestrømsanlæg må kun etableres, når man umiddelbart forinden har sikret sig, at
anlægsdelene på jordingsstedet er spændingsløse ved en kontrol heraf som anført i afsnit 4.5.6.
Undtagelse:
Fast installerede jordsluttere tillades sluttet uden forudgående kontrol af spændingsløs tilstand
ved jordslutteren, såfremt dette kan ske uden risiko for betjeningspersonalet eller andre.
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Hvor der til et anlæg hører afskærmning (f.eks. indskudsplader) til at forhindre, at
jordingsudstyret under påsætningen kommer ind i farezonen omkring spændingsførende
anlægsdele nær ved jordingsstedet, skal denne afskærmning altid være etableret under
jordingen.
Jordforbindelsen af en anlægsdel skal etableres således, at der er direkte metallisk forbindelse
mellem anlægsdelen og skinnen.
I forbindelsen til skinnen kan sammenhængende stålkonstruktioner med tilstrækkelig
ledningsevne såsom stålmaster og lign. indgå som dele af forbindelsen, såfremt eventuelle
samlinger har fornøden mekanisk styrke og ledningsevne.
I omformerstationer skal jordforbindelsen etableres ved tilslutning til stationens beskyttende
jordingsanlæg.
Et transportabelt jordingsudstyr skal forbindes til skinnen, før det bringes i forbindelse med den
anlægsdel, der jordforbindes. Der skal overholdes en afstand på mindst 0,5 m fra anlægsdelen,
indtil jordingsudstyret har god kontakt med anlægsdelen.
Transportabelt jordingsudstyrs kontakter skal fastgøres så solidt til anlægsdelene, at de ikke kan
rives løs under påvirkning af de dynamiske kræfter under en kortslutning eller jordslutning.
Se endvidere bilag 4.5.7 Instruks for arbejds- og endepunktsjording i køreledningsanlægget.

4.5.8. Advarselsmarkering, afspærring og afskærmning under arbejde på eller nær
ved kørestrømsanlæg
Bestemmelserne angiver, hvorledes advarselsmarkering, afspærring og afskærmning skal
udføres, opsættes og nedtages.
4.5.8.1.
Almindeligt
Advarselsmarkering, afspærring og afskærmning opsættes for at sikre, at man
-

under arbejde på eller nær ved spændingsløse kørestrømsanlæg ikke fejlagtigt opfatter
spændingsførende anlægsdele som spændingsløse,
under arbejde nær ved spændingsførende kørestrømsanlæg ikke utilsigtet kommer ind i
farezonen omkring spændingsførende dele.

4.5.8.2.
Personale
Ved opsætning og nedtagning af advarselsmarkering, afspærring eller afskærmning gælder
personalebestemmelserne i afsnit 4.6.4.2, hvis det sker som led i en procedure for et arbejde på
eller nær ved et spændingsløst kørestrømsanlæg. Sker dette som led i en procedure for et arbejde
nær ved et kørestrømsanlæg under spænding, gælder afsnit 4.6.5.2.
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4.5.8.3.
Sikkerhedsafstand
Ved opsætning og nedtagning af advarselsmarkering, afspærring eller afskærmning i nærvedzonen omkring spændingsførende dele skal der være fastsat en sikkerhedsafstand, som ikke må
overskrides med andet end værktøj, udrustning eller materiel, der er beregnet dertil.
Sikkerhedsafstanden skal være fastsat enten af arbejdslederen, der har anvist den
arbejdsprocedure, hvorunder advarselsmarkeringen, afspærringen eller afskærmningen skal
opsættes og fjernes, eller i en for denne procedure fastlagt instruks.
4.5.8.4.
Udførelse af advarselsmarkering
Advarselsmarkering skal udføres med markeringsudrustning bestående af advarselsskilte mod
farlig spænding som angivet i bilag 2.5.3, eller af gule flag med tilsvarende mærkning, se bilag
4.3.6.5.
En advarselsmarkering må ikke anbringes nærmere ved uisolerede spændingsførende
anlægsdele end afstanden DV eller den fastsatte sikkerhedsafstand.
Ved arbejde i køreledningsanlægget kan advarselsmarkeringen placeres på arbejdskøretøjet.
Markeringen foretages mod de spændingsførende anlægsdele.
Advarselsmarkeringer udføres med orange advarselskæder med advarselsskilte jævnfør
positivlisten bilag driftslederens KLS-D system.
Undtagelse:
Hvor det før arbejde på eller nær ved spændingsløse køreledningsanlæg er nødvendigt at opsætte
advarselsmarkering direkte eller tæt på de dele, der er bibeholdt under spænding, for at
markeringen heraf kan være effektiv, er dette tilladt, forudsat:
-

at der anvendes advarselsskilte af isolermateriale,
at skiltene opsættes med en dertil beregnet isolerstang, der opfylder bestemmelserne for
værktøj og udrustning til AUS i klasse 1 i afsnit 4.6.6.4,
at sikkerhedsafstanden ikke overskrides med nogen legemsdel under opsætningen og
nedtagningen af skiltene.

Note
Denne undtagelse anvendes typisk ved arbejde i komplekse ledningsanlæg, f.eks.
køreledningsanlæg over flere spor.
4.5.8.5.

Udførelse af afspærring

Afspærring skal udføres med spærringsudrustning bestående
-
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-

eller af tov, kæder eller bomme med advarselsmarkering, ligeledes ophængt i ca. 1 m højde
over jord eller gulv.

Afspærringen må ikke anbringes nærmere ved uisolerede spændingsførende anlægsdele end
afstanden DV eller den fastsatte sikkerhedsafstand.
4.5.8.6.
Udførelse af afskærmning
Afskærmning skal udføres med skærmudrustning bestående af plader af isolermateriale eller af
jordforbundne metalplader eller metalgitre, alle forsynet med advarselsskilt mod farlig spænding
som angivet i bilag 2.5.3.
Skærmudrustning, der anbringes inden for den fastsatte sikkerhedsafstand fra uisolerede
spændingsførende anlægsdele, skal bestå af isolerplader med sådanne elektriske og mekaniske
egenskaber, at de i sig selv giver betryggende sikkerhed ved de spændinger, der kan optræde på
anlægsdelen.
Det forudsættes endvidere, at skærmudrustningen kan opsættes og nedtages uden at overskride
sikkerhedsafstanden med nogen legemsdel.
Skærmudrustning, der anbringes inden for sikkerhedsafstanden, skal behandles, vedligeholdes og
kontrolleres efter de bestemmelser, der gælder for værktøj og udrustning til AUS i klasse 1, se
afsnit 4.6.6.4.
4.5.8.7.
Opsætning og nedtagning af advarselsmarkering, afspærring og afskærmning
under procedurer for arbejde nær ved kørestrømsanlæg under spænding
Før opsætning og nedtagning af advarselsmarkering, afspærring eller afskærmning skal
holdlederen udpege en sikkerhedsperson, som under opgavens udførelse
-

til stadighed skal overvåge den, der udfører opgaven, og advare denne, hvis
sikkerhedsafstanden er ved at blive overskredet,
ikke selv må deltage i opgavens udførelse,
normalt ikke må overvåge mere end én person. Dog må to personer overvåges, hvis disse
arbejder sammen om at udføre en opgave og befinder sig i umiddelbar nærhed af
hinanden.

Bestemmelsen gælder ikke ved arbejde i anlæg, hvor spændingsførende dele afskærmes
fuldstændigt ved brug af indbygget eller medleveret tilbehør til anlægget i overensstemmelse
med leverandørens brugsanvisning.

4.5.9. Midlertidige af- og påmontering af returstrømsstropper i forbindelse med
sportekniske arbejdsopgaver
Midlertidige af- og påmontering af returstrømsstropper i forbindelse med sportekniske
arbejdsopgaver må udføres som en kørestrømsteknisk standardopgave af instrueret sporteknisk
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og kørestrømsteknisk personale og i overensstemmelse med afsnit 3 Instruks for sporteknisk
personale.
Positivliste for godkendt værktøj og jordingsudstyr, se bilag driftslederens KLS-D system.

4.5.10.

Udligningsforbindelse ved køreledningsarbejde

Letbanens bærende konstruktioner som f.eks. master betragtes som værende isoleret fra
skinnerne som er tilsluttet letbanens returstrømsystem.
Der kan forekomme en potentialforskel mellem sporet og de bærende konstruktioner, som let
kan løses ved etablering af en udligningsstrop.
Udligningsforbindelse fremgår af positivliste.
Til udligning af potentialeforskel ved berøring fra troljen i sporet til de bærende konstruktioner
bag ved isolatorerne, skal der etableres en udligningsforbindelse (kortslutningsstrop på mindst
50 mm² kobber) mellem troljen/sporet og de bærende konstruktioner f.eks. køreledningsmasten.
Se bilag 4.5.10.

4.6.

Procedurer for arbejdsopgaver i køreledningsanlæg
4.6.1. Introduktion
Ved arbejdsopgaver eller arbejde forstås alle opgaver, bortset fra standardopgaver, der udføres
med værktøj, herunder også entreprenørmaskiner, i forbindelse med ændring, udvidelse,
reparation, eftersyn og vedligeholdelse samt montering og demontering af køreledningsanlæg.
Ved arbejdsprocedurer forstås det samlede forløb af de opgaver, der udføres før, under og efter
arbejdet, herunder foruden selve arbejdet også etablering af sikkerhedsforanstaltninger før og
ophævelse af sikkerhedsforanstaltninger efter arbejdet.
For arbejdsprocedurer er der udover de almindelige bestemmelser i afsnit 4.6 fastsat særlige
bestemmelser i:
-

afsnit 4.6.4 for arbejde på eller nær ved spændingsløse køreledningsanlæg,
afsnit 4.6.5 for arbejde nær ved køreledningsanlæg under spænding,
afsnit 4.6.6 for arbejde på køreledningsanlæg under spænding (AUS).

For kobling, måling, afprøvning, inspektion, kontrol af spændingsløs tilstand, jording og
kortslutning samt opsætning og nedtagning af advarselsmarkering, afspærring og afskærmning,
arbejde med beskyttelsesjordingsstropper og midlertidig af- og på montering af
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returstrømsforbindelser, der udføres i forbindelse med arbejde, gælder bestemmelserne i afsnit
4.5 standardopgaver.

4.6.2. Planlægning
For enhver arbejdsopgave i køreledningsanlægget skal der udarbejdes en elsikkerhedsplan, se
retningsgivende eksempel i bilag 4.6.2. Elsikkerhedsplanen skal til enhver tid forefindes på
arbejdsstedet.
Ved planlægningen af et arbejde skal følgende afgøres:
1. arbejdets omfang,
2. arbejdsstedets afgrænsning og arbejdsjordingernes placering,
3. om der skal arbejdes på eller nær ved dele af et køreledningsanlæg, og i så fald efter hvilke
sæt af bestemmelser i afsnit 4.6.4 til 4.6.6 dette skal ske. Det skal i denne forbindelse
besluttes, i hvilken udstrækning de pågældende anlægsdele ønskes gjort spændingsløse før
arbejdet.
4. hvem der skal udføre de med arbejdet forbundne opgaver.

4.6.3. Arbejdslederens pligter og ansvar
Procedurer for arbejde på eller nær ved køreledningsanlæg må kun iværksættes af en
arbejdsleder eller efter fastlagte instrukser.
Iværksættelse af arbejde efter fastlagte instrukser må kun ske ved rutineprægede procedurer,
der ofte gentages på de samme typer anlæg.
Før iværksættelse af et arbejde skal arbejdslederen have foretaget omhyggelig planlægning af
arbejdet, se afsnit 4.6.2.
Ved planlægning af en opgave samt instruktion i og udførelse af denne skal der – ud fra en
vurdering af den med opgaven forbundne risiko – udvises omtanke og omhu med henblik på at
undgå fare.
For alle arbejder nær ved eller på køreledningsanlæg skal der udpeges en arbejdsleder, som har
ansvaret for, at nærværende regler overholdes.
Ved enhver opgave, der er omfattet af bestemmelserne i afsnit 4.6, skal der udfyldes en
elsikkerhedsplan og gives tilstrækkelig instruktion til at sikre opfyldelsen af bestemmelserne.
Ved iværksættelse af et arbejde skal arbejdslederen sørge for, at de, der skal udføre arbejdet, får
tilstrækkelig instruktion til at sikre, at arbejdet bliver udført som planlagt og i henhold til
Elsikkerhedsplanen.
Arbejder, som udføres inden for samme arbejdsjordede område, skal regnes som ét arbejde og
med kun én holdleder.
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Arbejder, som udføres inden for hver sit separat arbejdsjordede område, kan regnes som
separate arbejder med hver sin holdleder.
Arbejdslederen afgør hvorvidt arbejdets art og afstanden til spændingsførende konstruktioner
nødvendiggør etablering af advarselsmarkering, afspærring eller afskærmning.
Ved arbejde på køreledningsanlægget skal der være mindst 2 personer til stede inkl. holdlederen.
Arbejdslederen har ansvaret for at instruere holdlederen om:
-

arbejdsområdets udstrækning
hvilke arbejder som må udføres
hvilke værktøjer, maskiner og troljer som må anvendes
hvilke særlige forholdsregler som er truffet, og som man skal være opmærksom på (f.eks.
afskærmning).

Holdlederen har ansvaret for at ovennævnte overholdes, samt at arbejdsholdets deltagere
instrueres herom.
Arbejdslederen skal føre tilsyn på arbejdsområdet i det omfang, som er nødvendigt for at sikre,
at arbejdet bliver udført som planlagt, og i henhold til Elsikkerhedsplanen.

4.6.4. Procedure for arbejde på eller nær ved spændingsløse køreledningsanlæg
4.6.4.1.
Almindeligt
Ved arbejde på eller nær ved spændingsløse køreledningssanlæg forstås arbejde, der udføres i
fare- eller nærved-zonen omkring spændingsførende dele, når disse dele er spændingsløse.
For køreledningsanlæg under bygning og demontering gælder bestemmelserne i afsnit 4.6.4 i den
udstrækning de kan finde anvendelse, hvis der er fare for, at disse anlægsdele kan få tilført
spænding. Dette kan f.eks. ske:
-

ved utilsigtet indkobling,
ved nedfald af spændingsførende ledninger,
ved sammenslag med nærførte spændingsførende ledninger,
fra mobile generatoranlæg,
ved influens eller induktion fra nærførte anlæg,
ved atmosfæriske påvirkninger.

4.6.4.2.
Personale
Proceduren må kun udføres i samarbejde med en koblingsleder. Opgaver, der ikke udføres af
koblingslederen, skal udføres af en koblingsperson efter ordre af koblingslederen.
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Koblingslederen skal vide, hvem der er holdleder under proceduren, og hvordan denne kontaktes.
Proceduren skal på arbejdsstedet ledes eller udføres af en holdleder. Holdlederen skal vide, hvem
der er koblingsleder under proceduren, og hvordan denne kontaktes.
4.6.4.3.
Før arbejdet
Køreledningsanlægget skal betragtes som spændingsførende indtil der er foretaget
arbejdsjording og/eller endepunktsjording.
En endepunktsjording kan betragtes som arbejdsjording, hvis den er placeret så tæt på, at den er
synlig fra arbejdsstedet. Såfremt dette ikke er opfyldt skal der altid suppleres med
arbejdsjordinger.
Koblingslederen skal sørge for, at der træffes sikkerhedsforanstaltninger som anført i det
efterfølgende.
1. Frakobling.
Frakobling skal ske alle steder, hvorfra anlægsdelen kan sættes under spænding.
Hvis der skal foretages et større antal koblinger, skal disse udføres efter et skriftligt
koblingsprogram.
2. Kontrol af gennemført frakobling.
Gennemført frakobling skal kontrolleres på betjeningsstedet for de til frakoblingen
anvendte koblingsapparater. Er frakoblingen sket ved fjernstyring fra fjernkontrolanlægget i
OCC, kan kontrollen af frakoblingen ske i fjernkontrolanlægget.
3. Sikring mod indkobling.
De til frakoblingen anvendte koblingsapparater skal på betryggende måde sikres mod
utilsigtet indkobling ved f.eks. aflåsning af betjeningshåndtag eller motordrev samt
mekanisk eller elektrisk frakobling af drivmotor.
Endvidere skal der på ethvert betjeningssted, hvor der er risiko for, at de til frakoblingen
anvendte koblingsapparater ved en fejltagelse kan betjenes, tydeligt markeres med
forbudsskilte med tekst om, at der arbejdes på den frakoblede anlægsdel, og at denne
derfor ikke må tilsluttes.
Er frakoblingen sket ved fjernstyring fra fjernkontrolanlægget i OCC, kan sikringen mod
indkobling ske i fjernkontrolanlægget.
4. Kontrol af spændingsløs tilstand før endepunktsjording.
Før eventuel endepunktsjording skal det kontrolleres, at anlægsdelen er spændingsløs.
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5. Endepunktsjording.
Endepunktsjording skal etableres i det omfang, som er krævet i afsnit 4.6.4.4.
6. Kontrol af gennemført endepunktsjording.
Gennemført endepunktsjording skal kontrolleres på jordingsstedet. Opfylder
endepunktsjordinger ikke kravet til synlighed, skal der udføres synlige arbejdsjordinger.
7. Koblingsskema.
Koblingsskemaet bringes i overensstemmelse med køreledningsanlæggets øjeblikkelige
koblingstilstand.
8. Klarmelding.
Koblingslederen skal meddele holdlederen, at de i pkt. 1 til 3 angivne foranstaltninger er
truffet.
Ved arbejdsjording skal holdlederen sørge for, at der træffes sikkerhedsforanstaltninger som
anført i følgende pkt. 1 til 4.
1. Kontrol af spændingsløs tilstand før arbejdsjording.
Før arbejdsjording af en anlægsdel (se følgende pkt. 2) skal det kontrolleres, at anlægsdelen
er spændingsløs på jordingsstedet.
Fast installerede jordsluttere tillades sluttet uden forudgående spændingsprøve ved
jordslutteren, såfremt det kan ske uden risiko for betjeningspersonalet eller andre
personer. Kontrollen skal udføres på den eller de ledere, som skal jordforbindes og
kortsluttes.
2. Arbejdsjording.
Arbejdsjording skal udføres i det omfang, som er krævet i afsnit 4.6.4.4.
3. Kontrol af gennemført arbejdsjording.
Holdlederen skal ved selvsyn sikre sig, at fornødne arbejdsjordinger er opsat.
4. Advarselsmarkering eller afspærring.
Der skal i fornødent omfang opsættes advarselsmarkering eller afspærring for at hindre, at
spændingsførende anlægsdele fejlagtigt kan blive opfattet som spændingsløse.
4.6.4.4.
Jordingssteder
I køreledningsanlæg kræves arbejdsjording for at udføre arbejde.
Der skal arbejdsjordes alle steder hvorfra arbejdsstedet kan sættes under spænding.
Arbejdsjordinger skal være placeret således, at de er synlige fra arbejdsstedet.
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En endepunktsjording kan betragtes som arbejdsjording, hvis den er placeret så tæt ved
arbejdsstedet, at kravet til synlighed er opfyldt.
I højspændingskabelanlæg kræves endepunktsjording. Er kabelanlægget tilsluttet
luftledningsstrækninger, skal der desuden etableres arbejdsjording ved overgange mellem
kabelanlægget og disse luftledningsstrækninger.
Jordingsstederne skal vælges således, at der ikke indgår afbrydere imellem disse og arbejdsstedet.
Findes der koblere mellem jordingsstederne og arbejdsstedet, skal disse aflåses i sluttet stilling.
Se bilag 4.5.2.
Skal ledere adskilles under arbejdet, eller foregår arbejdet ved et skillested, skal jording og
kortslutning etableres på begge sider af skillestedet, inden adskillelsen foretages.
Ved kabelarbejde tillades denne jording og kortslutning udført ved kablets endemuffer.
4.6.4.5.
Under arbejdet
Holdlederen må ikke lade arbejdet påbegynde før
1. der er truffet sikkerhedsforanstaltninger som anført i afsnit 4.6.4.3 og 4.6.4.4,
2. koblingslederen er blevet oplyst om arbejdets påbegyndelse, og
3. der på arbejdsstedet er givet fornøden instruktion til alle deltagere i arbejdet om:
- arbejdsstedets afgrænsning,
- hvilket arbejde der skal udføres,
- trufne sikkerhedsforanstaltninger.
Koblingslederen skal sørge for,
1. at de til frakoblingen anvendte koblingsapparater til stadighed er sikret mod utilsigtet
indkobling som angivet i afsnit 4.6.4.3 for koblingslederen, pkt. 3,
2. at den i afsnit 4.6.4.3 for koblingslederen, pkt. 3 krævede markering af forbud mod indkobling
ikke fjernes, før arbejdet er afsluttet,
3. at eventuelle endepunktsjordinger, som er etableret i henhold til afsnit 4.6.4.3 for
koblingslederen, pkt. 5 til stadighed opretholdes.
Holdlederen skal sørge for,
1. at arbejdsjordinger, der er etableret i henhold til afsnit 4.6.4.3 for holdlederen, pkt. 3 til
stadighed opretholdes.
2. at arbejde på et køreledningsanlæg eller en anlægsdel i forbindelse med et
køreledningsanlæg indstilles, hvis der ses eller høres tordenvejr i arbejdsområdet. Etablerede
arbejdsjordinger må ikke fjernes under tordenvejr.

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
64 af 193

Side 65

4.6.4.6.
Efter arbejdet
Ingen af de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger må ophæves, før holdlederen har
meddelt enhver, der har deltaget i arbejdet, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive ophævet,
og at anlægsdelen, der har været spændingsløs under arbejdet, herefter skal betragtes som
spændingsførende.
Sikkerhedsforanstaltninger skal ophæves på en sådan måde, at der ikke kan opstå fare.
Ved nedtagning af transportabelt jordingsudstyr skal forbindelserne til jord fjernes sidst.
Anlægsdelen må kun meldes klar til indkobling af holdlederen og først efter, at denne sikret sig:
-

at alle arbejdsjordinger er fjernet fra anlægsdelen,
at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel er fjernet fra anlægsdelen,
at alle til anlægget hørende permanente bomme, gitre, kapslingsdele, låger og lign., som
har været fjernet/åbnet under arbejdet, er genetableret / lukket.

Indkobling må først finde sted, når koblingslederen har modtaget den nævnte klarmelding fra
holdlederen og har sikret sig, at alle de i henhold til afsnit 4.6.4.4 trufne
sikkerhedsforanstaltninger ved koblere, skillesteder og betjeningssteder er ophævet.
Koblingslederen skal sørge for, at koblingsskemaet bringes i overensstemmelse med
køreledningsanlæggets øjeblikkelige koblingstilstand.

4.6.5. Procedure for arbejde nær ved køreledningsanlæg under spænding
4.6.5.1.
Almindeligt
Ved arbejde nær ved køreledningsanlæg under spænding forstås arbejde, der udføres i nærvedzonen omkring spændingsførende dele af køreledningsanlægget.
Bestemmelserne i afsnit 4.6.5 kræves, uanset om arbejdet udføres i nærved-zonen omkring
spændingsførende dele, ikke opfyldt ved arbejder med troljer/kurvevogne hvor overholdelsen af
en tilstrækkelig sikkerhedsafstand er sikret med blokeringsindretninger på maskinernes
bevægelsesområde.
Der skal, enten af arbejdslederen eller i en instruks for proceduren, være fastsat
sikkerhedsafstande og anvist etablering af hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at
sikre, at ingen under udførelsen af arbejdet utilsigtet kommer ind i farezonen omkring de
spændingsførende dele af køreledningsanlægget.
Til opfyldelse af ovennævnte bestemmelse skal der, afhængig af anlæggets og arbejdets art i
tilstrækkeligt omfang etableres en eller flere af følgende sikkerhedsforanstaltninger:
-
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-

afskærmning.

Kortvarigt arbejde (varighed maks. 15 minutter) kan under iagttagelse af bestemmelserne i afsnit
4.6.5.6 udføres alene under overholdelse af en for arbejdet fastsat sikkerhedsafstand.
4.6.5.2.
Personale
Proceduren skal på arbejdsstedet ledes af en holdleder og udføres af sagkyndige personer.
Selve arbejdet kan dog, bortset fra det i afsnit 4.6.5.6 omhandlede kortvarige arbejde, udføres af
instruerede personer under ledelse eller tilsyn af en holdleder.
Under udførelsen af proceduren skal der hele tiden være mindst to personer inkl. holdlederen til
stede.
4.6.5.3.
Før arbejdet
Holdlederen skal sørge for, at der bliver etableret advarselsmarkering, afspærring eller
afskærmning som anvist af arbejdslederen eller i instruksen for proceduren og i øvrigt i
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.5.8.
Holdlederen må ikke lade arbejdet påbegynde, før der er truffet de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger og der på arbejdsstedet er givet fornøden instruktion til alle deltagere
i arbejdet om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hvilket arbejde der skal udføres,
arbejdsstedets afgrænsning,
spændingsførende anlægsdele nær ved arbejdsstedet,
arbejdets udførelse,
trufne sikkerhedsforanstaltninger
fastsatte sikkerhedsafstande.

4.6.5.4.
Under arbejdet
Holdlederen skal sørge for
-

at de trufne sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, så længe arbejdet varer, og
at angivne sikkerhedsafstande overholdes.

4.6.5.5.
Efter arbejdet
Ingen af de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger må ophæves, før holdlederen:
1. har sikret sig, at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel er fjernet fra
anlægsdelen,
2. har meddelt alle, der har deltaget i arbejdet, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive
ophævet.
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Ophævelsen af sikkerhedsforanstaltningerne skal herefter ske efter bestemmelserne i afsnit
4.5.8.
Holdlederen skal afslutningsvis sikre sig, at alle til anlægget hørende faste bomme, gitre,
kapslingsdele, låger og lign., som har været fjernet/ åbnet under arbejdet, er genetableret/lukket.
4.6.5.6.
Kortvarigt arbejde
Ved kortvarigt arbejde forstås arbejde på maks. 15 minutter. Sådant arbejde kan i henhold til
afsnit 4.6.5.1, udføres alene under overholdelse af en for arbejdet fastsat sikkerhedsafstand.
Holdlederen skal, før arbejdet påbegyndes, give fornøden instruktion til alle på arbejdsholdet om:
1.
2.
3.
4.

hvilket arbejde der skal udføres,
spændingsførende anlægsdele nær ved arbejdsstedet,
arbejdets udførelse,
fastsatte sikkerhedsafstande.

Endvidere skal holdlederen udpege en sikkerhedsperson, som under arbejdet:
-

til stadighed skal overvåge den person, der udfører arbejdet, og advare denne, hvis
sikkerhedsafstanden er ved at blive overskredet,
ikke selv må deltage i arbejdet, og
normalt ikke må overvåge mere end én person. Dog må to personer overvåges, hvis disse
arbejder sammen om at udføre arbejdet og befinder sig i umiddelbar nærhed af hinanden.

Holdlederen og sikkerhedspersonen kan være samme person.
Arbejdet må ikke betragtes som afsluttet, før holdlederen har sikret sig,
-

at værktøj, udrustning og uvedkommende materiel er fjernet fra anlægget,
at alle bomme, gitre, kapslingsdele, låger o.l., som har været fjernet/åbnet under arbejdet,
er genetableret/lukket.

4.6.6. Procedure for arbejde på køreledningsanlæg under spænding (AUS)
4.6.6.1.
Generelle bestemmelser for AUS
Ved AUS forstås arbejde, der udføres i farezonen omkring spændingsførende dele af et
køreledningsanlæg.
AUS må kun udføres efter isolerstangsmetoden, hvor indføring af værktøj og materiel i farezonen
omkring spændingsførende anlægsdele alene sker ved brug af stænger med betryggende
isolationsevne.
AUS omfatter på Letbanens køreledningsanlæg kun AUS-klasse 1 arbejde bestående af:
-
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-

måling af ledningshøjder,
opsætning af skilte.

4.6.6.2.
Personale
AUS må kun udføres i samarbejde med en koblingsleder.
AUS skal på arbejdsstedet udføres af et arbejdshold på mindst 2 personer inkl. holdlederen, som
begge skal være til stede under hele arbejdets udførelse. Bekendtgørelse nr.1113 giver tilladelse
til at de i afsnit 4.6.6.1 nævnte arbejdsopgaver må udføres af én person.
Holdlederen skal vide, hvem der er koblingsleder, ligesom denne skal vide, hvem der er holdleder,
og begge skal vide, hvordan de kontakter hinanden.
Personer skal, inden de kan betragtes som sagkyndige til AUS, have gennemgået tilstrækkelig
oplæring i AUS.
Oplæringen og træningen skal ske efter en skriftlig plan og ledes af en person, der har de dertil
nødvendige kvalifikationer.
De pågældende personer skal instrueres i AUS bestemmelserne mindst en gang om året.
Personer, der skal udføre AUS, skal have tilstrækkelig rutine i det pågældende arbejde.
4.6.6.3.
Arbejdsinstruktion
Ved AUS skal der altid foreligge en skriftlig instruktion for arbejdet.
Arbejdsinstruktionen kan enten udarbejdes for et engangsarbejde eller gælde generelt for
arbejde af samme karakter.
Arbejdsinstruktionen skal indeholde oplysning om følgende:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Anlæggets maksimale driftsspænding.
Anlægstype.
Sikkerhedsafstande.
Værktøj og udrustning til brug for arbejdet, og eventuelle oplysninger af betydning herfor.
Nødvendigt personale.
Arbejdsproceduren.
Eventuelle andre oplysninger af betydning for arbejdets udførelse.

Arbejdsinstruktionen skal tilpasses arbejdets art.
Arbejdsinstruktionen skal udleveres til hver enkelt deltager på holdet.
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4.6.6.4.

Værktøj og udrustning

4.6.6.4.1 Almindeligt
Værktøj og udrustning til AUS skal være egnet til anvendelse ved det foreliggende arbejde og i
overensstemmelse med arbejdsinstruktionen.
Isolerstænger skal være varigt og tydeligt mærket med fabrikantens navn eller mærke samt type,
spænding og anvendelsesområde, dersom nødvendig information herom ikke Findes på anden
betryggende måde.
4.6.6.4.2 Godkendelse
Værktøj og udrustning til AUS skal være godkendt af driftslederen.
Positivliste for godkendt værktøj og jordingsudstyr, se bilag driftslederens KLS-D system.
Ved godkendelse af isolerstænger skal stængernes anvendelsesområde og tilhørende
risikolængder bestemmes, se afsnit 4.6.6.4.3.
4.6.6.4.3 Risikolængde
For ethvert værktøj, hvori der indgår en isolerstang, skal der være fastsat en risikolængde, dvs.
den mindste længde af isolermaterialet, som afhængig af driftsspændingen giver betryggende
isolation.
Risikolængden bestemmes ud fra fabrikantens anvisninger og
1. isolerstangens materiale, indre opbygning og behandling,
2. overfladens materiale, udformning og behandling og
3. de klimatiske forhold, hvorunder værktøjet skal anvendes.
Angående pkt. 3 tænkes på indendørs eller udendørs anvendelse (regn). Det kan være nødvendigt
at forsyne isolerstangen med skærme for at opnå en passende stor ydre krybestrækning.
4.6.6.4.4 Markeringslængde
Isolerstænger, som holdes i hånden under brugen, skal til stadighed være forsynet med en
gul/sort markering, der angiver markeringslængden, dvs. den længde, hvor berøring ikke må
finde sted, se følgende figur.
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Markeringslængden må ikke vælges til mindre end
-

den for stangen bestemte risikolængde og
den for arbejdet fastsatte sikkerhedsafstand.

Håndgrebets længde skal være tilstrækkelig til, at stangen kan bruges efter hensigten.
4.6.6.4.5 Behandling og opbevaring
Værktøj og udrustning til AUS, skal gennem omhyggelig behandling såvel under arbejdet som
under transport og oplagring beskyttes mod overlast.
4.6.6.4.6 Vedligeholdelse, regelmæssig kontrol
Værktøj og udrustning til AUS skal vedligeholdes på betryggende måde og regelmæssigt
kontrolleres af sagkyndigt personale.
Rengøring og overfladebehandling af isolerdele skal udføres efter fabrikantens anvisning eller på
lige så betryggende måde.
Isolerstænger skal behandles således, at de forbliver modstandsdygtige over for optagelse af
fugtighed.
Kontrol af isolationsevne og mekanisk styrke skal udføres tilstrækkeligt ofte og i tilstrækkeligt
omfang.
Kontrol af isolationsevnen skal udføres på én af følgende måder:
1. Besigtigelse for at se, om der findes skader såsom revner, sår eller lign. i isolermaterialet af
betydning for isolationsevnen.
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2. Krybestrømskontrol og/eller overslagskontrol.
Kontrol af den mekaniske styrke skal i det mindste omfatte en besigtigelse for at se efter, om der
Findes skader eller tegn på tidligere overlast.
Konstaterede fejl eller mangler, som kan forårsage fare, skal afhjælpes på betryggende måde,
eller det skal sikres, at det pågældende værktøj eller den pågældende udrustning ikke anvendes
til AUS.
4.6.6.4.7 Reparation
Beskadiget eller slidt værktøj og udrustning må ikke anvendes, før det er repareret i henhold til
anvisning fra fabrikant eller leverandør eller på lige så betryggende måde.
4.6.6.5.
Før arbejdet
Holdlederen skal
1. sikre sig,
- at arbejdet kan udføres efter arbejdsinstruktionen,
- at arbejdsholdets deltagere har nødvendig oplæring og rutine i de opgaver, som de
skal udføre, og
- at arbejdsholdets deltagere er nøje instrueret om, hvilket værktøj og hvilken
udrustning der skal anvendes.
2. give fornøden instruktion til arbejdsholdets deltagere om
- hvilket arbejde der skal udføres,
- arbejdsstedets afgrænsning,
- arbejdsinstruktionens indhold.
3. kontrollere,
- om værktøj og udrustning er i overensstemmelse med arbejdsinstruktionen,
- om anlægsdele, som kan forårsage uheld under arbejdet, er fri for synlige fejl,
- om ikke-jordforbundne metaldele, som det under arbejdet er muligt at berøre, og
som ikke indgår i anlæggets normalt spændingsførende anlægsdele er
spændingsførende, og
- om der på arbejdsstedet er tilfredsstillende teleforbindelse med koblingslederen.
4. sørge for,
- at konstaterede fejl og mangler afhjælpes,
- at værktøj og udrustning er rent og tørt og uden synlige fejl,
- mærkning i overensstemmelse med arbejdsinstruktionen af master og
konstruktionsdele med de sikkerhedsafstande, som er fastlagt for arbejdet, og
- at arbejdet ikke påbegyndes under vejrforhold, som ikke er i overensstemmelse med
værktøjets anvendelsesområde, eller hvis der er grund til at vente, at sådanne
forhold kan indtræffe, før arbejdet er afsluttet
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Arbejdsholdets deltagere
1.
2.
3.
4.

skal påhøre de instruktioner, som gives af holdlederen.
skal, om nødvendigt, sørge for, at få instruktionerne klarlagt af holdlederen.
må ikke påbegynde arbejdet, før holdlederen har tilladt dette.
skal sørge for, at værktøj og udrustning er rent og tørt og uden synlige fejl.

4.6.6.6.
Under arbejdet
Holdlederen skal
1. sørge for,
- at arbejdsinstruktionen følges, herunder at deri angivne sikkerhedsafstande
overholdes,
- at afstanden mellem køreledningsanlægget og andre objekter ikke reduceres så
meget, at der kan opstå fare.
2. påse,
- at isolerstænger ikke lægges direkte på jorden, og at de aftørres med en tør klud, før
de anvendes, og
- at arbejdsholdet om nødvendigt bruger bomuldshandsker for at forhindre
svedafsætning på stængerne.
Arbejdsholdets deltagere skal
1. følge holdlederens instruktioner.
2. overholde de angivne sikkerhedsafstande.
3. indstille arbejdet, såfremt der opstår en uventet situation, underrette holdlederen og afvente
tilladelse til at fortsætte arbejdet.
4.6.6.7.
Efter arbejdet
Holdlederen skal
1. påse, at værktøj og udrustning er fjernet fra anlægget.
2. undersøge, om værktøj og udrustning eller anlægget er påført skader under arbejdet, samt
give nødvendig meddelelse herom, så skaderne kan blive udbedret.

4.7.

Procedurer for punktarbejde og rullende eftersyn
4.7.1. Procedure for punktarbejde
Ved punktarbejde skal procedurer for arbejdsopgaver i køreledningsanlæg i afsnit 4.6 følges.
Alt normalt forekommende vedligeholdelsesarbejde på en enkelt komponent, som f.eks.
ledningsadskiller, bevægeligt opfang, kobler eller broophæng defineres som punktarbejde.
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Arbejde på et adskillelsesfelt betragtes også som et punktarbejde. Ved punktarbejde hvor der
endepunktsjordes i nabosporet, kan arbejdet
udføres under overholdelse af den fastsatte mindsteafstand på 0,30 m til køreledningsanlægget
i nabosporet.

4.7.2. Procedure for rullende eftersyn
Ved rullende eftersyn skal procedurer for arbejdsopgaver i køreledningsanlæg i afsnit 4.6 følges.
Inden et rullende eftersyn igangsættes skal strækningen være gennemgået i dagslys for etablering
af advarselstavler.
Ved rullende eftersyn skal arbejdskøretøjet fremføres med lav hastighed. Platformen eller kurven
skal udstyres med advarselsmarkering mod spændingsførende konstruktioner.
Rullende eftersyn skal afbrydes hvor der er opsat advarselstavler.
Ved rullende eftersyn hvor der endepunktsjordes i nabosporet, kan arbejdet udføres under
overholdelse af den fastsatte mindsteafstand på 0,30 m til køreledningsanlægget i nabosporet.

4.8.

Procedure for arbejde på returstrømskredsløbet og beskyttelsesjordinger
4.8.1. Generelle bestemmelser
Ved arbejde på returstrømskredsløbet skal man være opmærksom på, at der kan løbe returstrøm
i skinner og stropper, selvom den tilhørende køreledning er udkoblet og arbejdsjordet. Ved
afbrydelse af kredsløbet kan der derfor i visse situationer opstå farlige spændinger.
Beskyttelsesjording skal etableres i overensstemmelse med instruks Returstrømskreds og
potentialudligning ved Aarhus Letbane.

4.8.2. Arbejde
Ved arbejde på returstrømskredsløbet og beskyttelsesjordinger skal proceduren for
køreledningstekniske arbejdsopgaver i afsnit 4.6 følges, undtagen for den i afsnit 4.5.9 nævnte
standardopgave.

4.8.3. Returstrømskreds
Minimumskrav til stropper for returstrømskreds fremgår af instruks Returstrømskreds og
potentialudligning ved Aarhus Letbane.
Stropperne er tilsluttet skinnen med boltede forbindelser.
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Der må ikke ske afbrydelse af stropper for returstrømskreds, som forårsager, at et sporstykke er
uden elektrisk forbindelse til de øvrige spor, uden der foretages kørestrømsafbrydelse og
arbejdsjording.
Det skal sikres, at beskyttelsesjordinger for genstande, som er nær ledninger, der stadig er under
spænding, ikke afbrydes.
Stropper for returstrømskreds må ikke afbrydes, uden at der etableres midlertidige stropper eller
foretages kørestrømsafbrydelse.
Inden de midlertidige stropper fjernes, eller kørestrømsafbrydelsen hæves, skal alle stropper for
returstrøm være genetableret.
På større stationer, hvor sporene danner et sammenhængende net, er det dog tilladt at afbryde
stropper for returstrømskreds, når beliggenheden er således i forhold til nærved liggende spor,
at returstrømmen ledes forbi afbrydelsen gennem disse spor.
Ved beskadigelse af stropper for returstrømskreds, monteres der i stedet straks midlertidige
stropper.
Ved etablering af nye stropper eller ændringer i de eksisterende stropper for returstrøm, skal der
indsendes anmeldelsesformular til Driftledelse Kørestrøm. Se bilag 4.8.3 side 3 og 4.

4.8.4. Ledig
4.8.5. Ledig
4.8.6. Returstrømskabler
Returstrømskablerne forbinder omformerstationens minussamleskinne med skinnerne.
Forbindelsen må ikke brydes uden udkobling af alle omformerstationens afgangsafbrydere, samt
nødvendige naboomformerstationers afgangsafbrydere.
Returstrømskablerne, som fører returstrøm tilbage til omformerstationen, er afsluttet i et aflåst
returskab eller returlaske. Returskabets samleskinne er forbundet til skinnerne.

4.8.7. Beskyttelsesjordinger
Stropper for beskyttelsesjordinger forbinder via en plint udlignede genstande til jordlederen,
instruks Returstrømskreds og potentialudligning ved Aarhus Letbane.
Afbrydelse af beskyttelsesjordinger til beskyttelsesjordinger til installationer på parallelførte
baner må kun ske under kørestrømsafbrydelse.
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Afbrydelse af beskyttelsesjordinger til andre genstande (se bilag 2.4.2 og 5.1.1) kan ske uden
kørestrømsafbrydelse, men må kun ske kortvarigt i forbindelse med en arbejdsopgave.
Ved etablering af nye stropper eller ændringer i de eksisterende stropper for
beskyttelsesjordinger, skal der indsendes anmeldelsesformular til Eldriftsledelsen. Se bilag 4.8.7.

4.8.8. Andre tilledninger til sporet
Beskyttelsesjording mellem letbane og fjernbane må kun demonteres efter aftale med
Driftledelse Kørestrøm (både BDK og AAL) og må kun afbrydes under kørestrømsafbrydelse.
Ved demontage skal der foretages en kortvarig overstropning under brug af L-AUS værktøj.

4.9.

Procedure for arbejde i højspændingsanlæg i omformerstationerne
På bilag 4.9 er vist omformerstationens principielle opbygning.

4.9.1. Introduktion
Ved arbejdsopgaver eller arbejde forstås alle opgaver, bortset fra standardopgaver, der udføres
med værktøj, herunder også entreprenørmaskiner, i forbindelse med ændring, udvidelse,
reparation, eftersyn og vedligeholdelse samt montering og demontering af højspændingsanlæg.
Ved arbejdsprocedurer forstås det samlede forløb af de opgaver, der udføres før, under og efter
arbejdet, herunder foruden selve arbejdet også etablering af sikkerhedsforanstaltninger før og
ophævelse af sikkerhedsforanstaltninger efter arbejdet.
For arbejdsprocedurer er der udover de almindelige bestemmelser i afsnit 4.9 fastsat særlige
bestemmelser i:
-

afsnit 4.9.4 for arbejde på eller nær ved spændingsløse højspændingsanlæg,
afsnit 4.9.5 for arbejde nær ved højspændingsanlæg under spænding,

For kobling, måling, afprøvning, inspektion, kontrol af spændingsløs tilstand, jording og
kortslutning samt opsætning og nedtagning af advarselsmarkering, afspærring og afskærmning,
der udføres i forbindelse med arbejde, gælder bestemmelserne i afsnit 4.5 standardopgaver.

4.9.2. Planlægning
For enhver arbejdsopgave i højspændingsanlægget skal der udarbejdes en elsikkerhedsplan, se
retningsgivende eksemplel i bilag 4.9.2. Elsikkerhedsplanen skal til enhver tid forefindes på
arbejdsstedet.
Ved planlægningen af et arbejde skal følgende afgøres:
1. arbejdets omfang,
2. arbejdsstedets afgrænsning og arbejdsjordingernes placering,
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3. om der skal arbejdes på eller nær ved dele af et højspændingsanlæg, og i så fald efter hvilke
sæt af bestemmelser i afsnit 4.9.4 og 4.9.5 dette skal ske. Det skal i denne forbindelse
besluttes, i hvilken udstrækning de pågældende anlægsdele ønskes gjort spændingsløse før
arbejdet.
4. hvem der skal udføre de med arbejdet forbundne opgaver.

4.9.3. Arbejdslederens pligter og ansvar
Procedurer for arbejde på eller nær ved højspændingasanlæg må kun iværksættes af en
arbejdsleder eller efter fastlagte instrukser.
Iværksættelse af arbejde efter fastlagte instrukser må kun ske ved rutineprægede procedurer,
der ofte gentages på de samme typer anlæg.
Før iværksættelse af et arbejde skal arbejdslederen have foretaget omhyggelig planlægning af
arbejdet, se afsnit 4.9.2.
Ved planlægning af en opgave samt instruktion i og udførelse af denne skal der – ud fra en
vurdering af den med opgaven forbundne risiko – udvises omtanke og omhu med henblik på at
undgå fare.
For alle arbejder nær ved eller på højspændingsanlæg skal der udpeges en arbejdsleder, som har
ansvaret for, at nærværende regler overholdes.
Ved enhver opgave, der er omfattet af bestemmelserne i afsnit 4.9, skal der udfyldes en
Elsikkerhedsplan og gives tilstrækkelig instruktion til at sikre opfyldelsen af bestemmelserne.
Ved iværksættelse af et arbejde skal arbejdslederen sørge for, at de, der skal udføre arbejdet, får
tilstrækkelig instruktion til at sikre, at arbejdet bliver udført som planlagt og i henhold til
Elsikkerhedsplanen.
Arbejder, som udføres inden for én omformerstation, skal regnes som ét arbejde og med kun én
holdleder.
Arbejdslederen afgør hvorvidt arbejdets art og afstanden til spændingsførende konstruktioner
nødvendiggør etablering af advarselsmarkering, afspærring eller afskærmning.
Ved arbejde på højspændingsanlægget skal der være mindst 2 personer til stede inkl.
holdlederen.
Arbejdslederen har ansvaret for at instruere holdlederen om:
-
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-

hvilke særlige forholdsregler som er truffet, og som man skal være opmærksom på (f.eks.
afskærmning).

Holdlederen har ansvaret for at ovennævnte overholdes, samt at arbejdsholdets deltagere
instrueres herom.
Arbejdslederen skal føre tilsyn på arbejdsområdet i det omfang, som er nødvendigt for at sikre,
at arbejdet bliver udført som planlagt og i henhold til Elsikkerhedsplanen, se bilag 4.9.2.

4.9.4. Procedure for arbejde på eller nær ved spændingsløse højspændingsanlæg
Arbejdsinstruks for arbejde i omformerstationerne findes i bilag 4.9.4.
4.9.4.1.
Almindeligt
Ved arbejde på eller nær ved spændingsløse højspændingsanlæg forstås arbejde, der udføres i
fare- eller nærved-zonen omkring spændingsførende dele, når disse dele er spændingsløse.
For højspændingsanlæg under bygning og demontering gælder bestemmelserne i afsnit 4.9.4 i
den udstrækning de kan finde anvendelse, hvis der er fare for, at disse anlægsdele kan få tilført
spænding. Dette kan f.eks. ske:
-

ved utilsigtet indkobling,
fra mobile generatoranlæg,
ved influens eller induktion fra nærførte anlæg,
ved atmosfæriske påvirkninger.

4.9.4.2.
Personale
Proceduren må kun udføres i samarbejde med en koblingsleder. Opgaver, der ikke udføres af
koblingslederen, skal udføres af en koblingsperson efter ordre af koblingslederen.
Koblingslederen skal vide, hvem der er holdleder under proceduren, og hvordan denne kontaktes.
Proceduren skal på arbejdsstedet ledes eller udføres af en holdleder. Holdlederen skal vide, hvem
der er koblingsleder under proceduren, og hvordan denne kontaktes.
4.9.4.3.
Før arbejdet
Koblingslederen skal sørge for, at der træffes sikkerhedsforanstaltninger som anført i
efterfølgende pkt. 1 til 8, og indtil da skal højspændingsanlægget betragtes som
spændingsførende.
1. Frakobling.
Frakobling skal ske alle steder, hvorfra anlægsdelen kan sættes under spænding.
Hvis der skal foretages et større antal koblinger, skal disse udføres efter et skriftligt
koblingsprogram.
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2. Kontrol af gennemført frakobling.
Gennemført frakobling skal kontrolleres på betjeningsstedet for de til frakoblingen
anvendte koblingsapparater. Er frakoblingen sket ved fjernstyring fra fjernkontrolanlægget i
OC, kan kontrollen af frakoblingen ske i fjernkontrolanlægget.
3. Sikring mod indkobling.
De til frakoblingen anvendte koblingsapparater skal på betryggende måde sikres mod
utilsigtet indkobling ved f.eks. aflåsning af betjeningshåndtag eller motordrev samt mekanisk
eller elektrisk frakobling af drivmotor.
Endvidere skal der på ethvert betjeningssted, hvor der er risiko for, at de til frakoblingen
anvendte koblingsapparater ved en fejltagelse kan betjenes, tydeligt markeres med
forbudsskilte med tekst om, at der arbejdes på den frakoblede anlægsdel, og at denne derfor
ikke må tilsluttes.
Forbudsskilte er vist i bilag 4.9.4, side 4.
4. Kontrol af spændingsløs tilstand før endepunktsjording.
Før eventuel endepunktsjording (se følgende pkt. 5) skal det kontrolleres, at anlægsdelen er
spændingsløs.
Fast installerede jordsluttere tillades sluttet uden forudgående spændingsprøve ved
jordslutteren, såfremt det kan ske uden risiko for betjeningspersonalet eller andre personer.
5. Endepunktsjording.
Endepunktsjording skal etableres i det omfang, som er krævet i afsnit 4.9.4.4.
6. Kontrol af gennemført endepunktsjording.
Gennemført endepunktsjording skal kontrolleres på jordingsstedet. Hvis der er anvendt fast
installeret jordslutter, kan kontrollen dog også ske på betjeningsstedet herfor.
Er jordingen sket med en fjernstyret jordslutter fra et fjernkontrolanlæg, kan kontrollen af
jordingen ske i fjernkontrolanlægget.
7. Koblingsskema.
Koblingsskemaet bringes i overensstemmelse med højspændingsanlæggets øjeblikkelige
koblingstilstand.
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8. Klarmelding.
Koblingslederen skal meddele holdlederen, at de i pkt. 1 til 3 angivne foranstaltninger er
truffet, og om der er etableret endepunktsjording.
Holdlederen skal sørge for, at der træffes sikkerhedsforanstaltninger som anført i følgende pkt. 1
til 4.
Opgaverne må ikke påbegyndes, før der foreligger klarmelding fra koblingslederen.
1. Kontrol af spændingsløs tilstand før arbejdsjording.
Før arbejdsjording af en anlægsdel (se følgende pkt. 2) skal det kontrolleres, at anlægsdelen
er spændingsløs på jordingsstedet.
Fast installerede jordsluttere tillades sluttet uden forudgående spændingsprøve ved
jordslutteren, såfremt det kan ske uden risiko for betjeningspersonalet eller andre personer.
Kontrollen skal udføres på den eller de ledere, som skal jordforbindes og kortsluttes.
2. Arbejdsjording.
Arbejdsjording skal udføres i det omfang, som er krævet i afsnit 4.9.4.4.
3. Kontrol af gennemført arbejdsjording.
Holdlederen skal ved selvsyn sikre sig, at fornødne arbejdsjordinger er opsat.
4. Advarselsmarkering eller afspærring.
Der skal i fornødent omfang opsættes advarselsmarkering eller afspærring for at hindre, at
spændingsførende anlægsdele fejlagtigt kan blive opfattet som spændingsløse.
4.9.4.4.
Jordingssteder
I højspændingsanlæg kræves arbejdsjording for at udføre arbejde.
En endepunktsjording kan betragtes som arbejdsjording, hvis den er placeret så tæt ved
arbejdsstedet, at kravet til synlighed er opfyldt.
I kabelanlæg kræves endepunktsjording. Er kabelanlægget tilsluttet luftledningsstrækninger, skal
der desuden etableres arbejdsjording ved overgange mellem kabelanlægget og disse
luftledningsstrækninger.
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Jordingsstederne skal vælges således, at der ikke indgår afbrydere imellem disse og arbejdsstedet.
Findes der skillesteder mellem jordingsstederne og arbejdsstedet, skal disse aflåses i sluttet
stilling.
Jording tillades igennem afbrydere i fabriksfærdige anlæg, der er konstrueret til dette formål,
forudsat at afbryderen er spærret således, at udkobling ikke kan finde sted, hverken elektrisk eller
mekanisk.
En arbejdsjording skal være placeret således, at den er synlig fra arbejdsstedet. I stationsrum kan
jordingen endvidere være placeret på den anden side af en væg.
Skal ledere adskilles under arbejdet, eller foregår arbejdet ved et skillested, skal jording og
kortslutning etableres på begge sider af skillestedet, inden adskillelsen foretages.
Ved kabelarbejde tillades denne jording og kortslutning udført ved kablets endemuffer.
4.9.4.5.
Under arbejdet
Holdlederen må ikke lade arbejdet påbegynde før
1. der er truffet sikkerhedsforanstaltninger som anført i afsnit 4.9.4.3 og 4.9.4.4,
2. koblingslederen er blevet oplyst om arbejdets påbegyndelse, og
3. der på arbejdsstedet er givet fornøden instruktion til alle deltagere i arbejdet om:
- arbejdsstedets afgrænsning,
- hvilket arbejde der skal udføres,
- trufne sikkerhedsforanstaltninger.
Koblingslederen skal sørge for,
1. at de til frakoblingen anvendte koblingsapparater til stadighed er sikret mod utilsigtet
indkobling som angivet i afsnit 4.9.4.3 for koblingslederen, pkt. 3,
2. at den i afsnit 4.9.4.3 for koblingslederen, pkt. 3 krævede markering af forbud mod indkobling
ikke fjernes, før arbejdet er afsluttet,
3. at eventuelle endepunktsjordinger, som er etableret i henhold til afsnit 4.9.4.3 for
koblingslederen, pkt. 5 til stadighed opretholdes.
Holdlederen skal sørge for,
1. at arbejdsjordinger, der er etableret i henhold til afsnit 4.9.4.3 for holdlederen, pkt. 3 til
stadighed opretholdes.
2. at arbejde på et højspændingsanlæg eller en anlægsdel i forbindelse med et
højspændingsanlæg indstilles, hvis der ses eller høres tordenvejr i arbejdsområdet.
4.9.4.6.
Efter arbejdet
Ingen af de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger må ophæves, før holdlederen har
meddelt enhver, der har deltaget i arbejdet, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive ophævet,
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og at anlægsdelen, der har været spændingsløs under arbejdet, herefter skal betragtes som
spændingsførende.
Sikkerhedsforanstaltninger skal ophæves på en sådan måde, at der ikke kan opstå fare.
Ved nedtagning af transportabelt jordingsudstyr skal forbindelserne til jord fjernes sidst.
Anlægsdelen må kun meldes klar til indkobling af holdlederen og først efter, at denne sikret sig:
-

at alle arbejdsjordinger er fjernet fra anlægsdelen,
at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel er fjernet fra anlægsdelen,
at alle til anlægget hørende permanente bomme, gitre, kapslingsdele, låger og lign., som
har været fjernet/åbnet under arbejdet, er genetableret / lukket.

Indkobling må først finde sted, når koblingslederen har modtaget den nævnte klarmelding fra
holdlederen og har sikret sig, at alle de i henhold til afsnit 4.9.4.4 trufne
sikkerhedsforanstaltninger ved skillesteder og betjeningssteder er ophævet.
Koblingslederen skal sørge for, at koblingsskemaet bringes i overensstemmelse med
højspændingsanlæggets øjeblikkelige koblingstilstand.

4.9.5. Procedure for arbejde nær ved højspændingsanlæg under spænding
4.9.5.1.
Almindeligt
Ved arbejde nær ved højspændingsanlæg under spænding forstås arbejde, der udføres i nærvedzonen omkring spændingsførende dele af højspændingsanlægget.
Bestemmelserne i afsnit 4.9.5 kræves, uanset om arbejdet udføres i nærved-zonen omkring
spændingsførende dele, ikke opfyldt i følgende tilfælde:
1. Ved arbejde, der kan udføres under overholdelse af bestemmelserne i afsnit 4.4.10.5 for
færden i stationsområder.
2. Ved arbejde i anlæg, hvor spændingsførende dele før arbejdet kan afskærmes fuldstændigt
ved brug af indbygget eller medleveret tilbehør til anlægget i overensstemmelse med
leverandørens brugsanvisning for anlægget.
Der skal, enten af arbejdslederen eller i en instruks for proceduren, være fastsat
sikkerhedsafstande og anvist etablering af hensigtsmæssige sikkerhedsforanstaltninger for at
sikre, at ingen under udførelsen af arbejdet utilsigtet kommer ind i farezonen omkring de
spændingsførende dele af højspændingsanlægget.
Til opfyldelse af ovennævnte bestemmelse skal der, afhængig af anlæggets og arbejdets art i
tilstrækkeligt omfang etableres en eller flere af følgende sikkerhedsforanstaltninger:
-
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-

afspærring,
afskærmning.

Kortvarigt arbejde (varighed maks. 15 minutter) kan under iagttagelse af bestemmelserne i afsnit
4.9.5.6 udføres alene under overholdelse af en for arbejdet fastsat sikkerhedsafstand.
4.9.5.2.
Personale
Proceduren skal på arbejdsstedet ledes af en holdleder og udføres af sagkyndige personer.
Selve arbejdet kan dog, bortset fra det i afsnit 4.9.5.6 omhandlede kortvarige arbejde, udføres af
instruerede personer under ledelse eller tilsyn af en holdleder.
Under udførelsen af proceduren skal der hele tiden være mindst to personer inkl. holdlederen til
stede.
4.9.5.3.
Før arbejdet
Holdlederen skal sørge for, at der bliver etableret advarselsmarkering, afspærring eller
afskærmning som anvist af arbejdslederen eller i instruksen for proceduren og i øvrigt i
overensstemmelse med bestemmelserne i afsnit 4.5.8.
Holdlederen må ikke lade arbejdet påbegynde, før der er truffet de nødvendige
sikkerhedsforanstaltninger og der på arbejdsstedet er givet fornøden instruktion til alle deltagere
i arbejdet om:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

hvilket arbejde der skal udføres,
arbejdsstedets afgrænsning,
spændingsførende anlægsdele nær ved arbejdsstedet,
arbejdets udførelse,
trufne sikkerhedsforanstaltninger
fastsatte sikkerhedsafstande.

4.9.5.4.
Under arbejdet
Holdlederen skal sørge for
-

at de trufne sikkerhedsforanstaltninger opretholdes, så længe arbejdet varer, og
at angivne sikkerhedsafstande overholdes.

4.9.5.5.
Efter arbejdet
Ingen af de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger må ophæves, før holdlederen:
1. har sikret sig, at værktøj og udrustning samt uvedkommende materiel er fjernet fra
anlægsdelen,
2. har meddelt alle, der har deltaget i arbejdet, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive
ophævet.
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Ophævelsen af sikkerhedsforanstaltningerne skal herefter ske efter bestemmelserne i afsnit
4.5.8.
Holdlederen skal afslutningsvis sikre sig, at alle til anlægget hørende faste bomme, gitre,
kapslingsdele, låger og lign., som har været fjernet/ åbnet under arbejdet, er genetableret/lukket.
4.9.5.6.
Kortvarigt arbejde
Ved kortvarigt arbejde forstås arbejde på maks. 15 minutter. Sådant arbejde kan i henhold til
afsnit 4.9.5.1, udføres alene under overholdelse af en for arbejdet fastsat sikkerhedsafstand.
Holdlederen skal, før arbejdet påbegyndes, give fornøden instruktion til alle på arbejdsholdet om:
1.
2.
3.
4.

hvilket arbejde der skal udføres,
spændingsførende anlægsdele nær ved arbejdsstedet,
arbejdets udførelse,
fastsatte sikkerhedsafstande.

Endvidere skal holdlederen udpege en sikkerhedsperson, som under arbejdet:
-

til stadighed skal overvåge den person, der udfører arbejdet, og advare denne, hvis
sikkerhedsafstanden er ved at blive overskredet,
ikke selv må deltage i arbejdet, og
normalt ikke må overvåge mere end én person. Dog må to personer overvåges, hvis disse
arbejder sammen om at udføre arbejdet og befinder sig i umiddelbar nærhed af hinanden.

Holdlederen og sikkerhedspersonen kan være samme person. Arbejdet må ikke betragtes som
afsluttet, før holdlederen har sikret sig,
-

4.10.

at værktøj, udrustning og uvedkommende materiel er fjernet fra anlægget,
at alle bomme, gitre, kapslingsdele, låger o.lign., som har været fjernet/åbnet under
arbejdet, er genetableret/lukket.

Bestemmelser ved nyanlæg/ombygning
Ved nyanlæg eller ombygning på ibrugtagne køreledningsanlæg skal arbejdsområdet afgrænses
ved beskiltning med arbejdsgrænseskilte, se bilag 4.3.6.1.
Der skal etableres arbejdsjordinger ved hvert sted, hvorfra anlægget kan spændingssættes.
Arbejdsområdet skal være elektrisk sammenhængende. Hvis ikke, skal der etableres ekstra
arbejdsjordinger, se afsnit 4.5.7.
Dokumentation skal udføres i.h.t. krav til teknisk dokumentation ved AAL.
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4.10.1.

Idriftsættelse af nye anlæg

Nye anlæg skal godkendes af Driftslederen inden de kan spændingssættes. Al dokumentation,
der er nødvendig for en forsvarlig drifts- og sikkerhedsmæsig funktion af kørestrømsanlægget,
skal foreligge og være godkendt af Driftslederen inden det spændingssættes.
I god tid, inden der sættes spænding på kørelstrømsanlægget, udsender Driftslederen cirkulære
herom, således at alle vedkommende kan blive underrettet.
Driftslederen skal i god tid, inden der sættes spænding på anlægget, underrette alle berørte
ledningsejere så som netselskaber, teleselskaber, infrastrukturselskaber med flere.

4.10.2.

Anlæg i drift

Ændringer i eksisterende anlæg skal godkendes af Driftslederen inden det kan spændingssættes.
Al dokumentation, der er nødvendig for en forsvarlig drifts- og sikkerhedsmæsig funktion af
kørestrømsanlægget, skal foreligge og være godkendt af Driftslederen inden det
spændingssættes.
Ændringen skal som minimum dokumenteres ved opdatering af:
-

Skærmbilleder
Koblingsskema
Skematiske opspændingsplaner
Returstrømsplaner
Ledningsskema for Omformerstationer.

4.10.3.

Fjernelse af driftsnedlagte køreledningsanlæg

For et spor, der er permanent driftafbrudt, skal køreledningsanlægget samt de tilhørende
fødeledninger fjernes.
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5. Instruks for sikrings- og kabeltekniske arbejdsopgaver
5.1.

Beskyttelsesjording
Beskyttelsesjording foretages i overensstemmelse med afsnit 2.4.
I bilag 5.1.1 er angivet hvilke sikrings- og teleinstallationer, som skal beskyttelsesjordes.

5.2.

Stropper til returstrøm og beskyttelsesjording
5.2.1. Generelt
På letbanens strækninger, er der ud over sikringsanlæggenes sædvanlige tilledninger forbundet
forskellige kabler til returstrømsforbindelser og beskyttelsesjordinger, efterfølgende kaldet
stropper.
Afbrydelse af returstrømskredsløbet, der som nedenfor beskrevet består af skinner og hertil
forbundne stropper kan medføre, at der opstår farlige berøringsspænding. Arbejdet skal udføres
af instrueret personale på grundlag af den foretagne kørestrømstekniske vurdering.

5.2.2. Beskadigelse af stropper
Alle beskadigelser af stropper skal straks meldes til OCC, se afsnit 9, eller til kørestrømsteknisk
personale på stedet.
Ved beskadigelse af returstrømsforbindelser eller stropper for beskyttelsesjordinger monteres
der i stedet straks en til dette formål godkendt midlertidig strop, se positivlisten bilag
driftslederens KLS-D system. Sikrings-, tele- og kabelteknisk personale må montere denne strop.
En midlertidig strop må maksimalt være monteret i en måned.

5.2.3. Kortvarig demontering
Afbrydelse af beskyttelsesjording til sikrings- og teleinstallationer (se bilag 5.1.1) kan ske uden
kørestrømsafbrydelse, men må kun ske kortvarigt i forbindelse med en arbejdsopgave.

5.2.4. Etablering af nye stropper
Ved etablering af nye stropper skal der indsendes anmeldelsesformular til Driftledelse kørestrøm.
Formular til returstrømsforbindelse, se bilag 4.8.3, side 3.
Formular til beskyttelsesjording, se bilag 4.8.7 side 1.
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5.3.

Ændring af signalplacering henholdsvis etablering af nye signaler
Ændring af signalplacering henholdsvis etablering af nye signaler skal godkendes af Driftslederen
med hensyn til afstanden til spændingsførende konstruktioner. Se i øvrigt afsnit 2.3.10
vedrørende genstande nær sporet.

5.4.

Arbejde i signaler
5.4.1. Generelt
Ved arbejde i nærheden af spændingsførende konstruktioner inkl. strømaftager skal
respektafstanden på 1,75 m overholdes.
Kan respektafstanden ikke overholdes, skal arbejdet ske under kørestrømsafbrydelse, jf. afsnit
2.2.

5.4.2. Instruktion og OR-arbejdsledelse
Hvor der iht. reglerne i TSF skal udpeges en OR-arbejdsleder, har denne ansvaret for, at
nærværende regler overholdes nær spændingsførende konstruktioner.
Se i øvrigt afsnit 2.2.4 Instruktion og OR-arbejdsledelse.

5.4.3. Afskærmning
Hvor signalet er afskærmet mod spændingsførende konstruktioner, kan der foretages arbejde i
signalet uden kørestrømsafbrydelse. Det er ikke tilladt på nogen måde at komme uden for
afskærmningen.

5.4.4. Skilte
Alle signaler som er nærmere spændingsførende konstruktioner end 3,00 m skal forsynes med et
advarselsskilt mod farlig spænding, se bilag 2.5.3, samt en information om krav til
kørestrømsafbrydelse ved arbejde i signalet. Se i øvrigt bilag 5.4.4.
Alle signaler som er nærmere 750 V konstruktioner end 5 m skal forsynes med et af tre
symbolskilte:
-

hvor arbejde i signalet kræver kørestrømsafbrydelse, er opsat skilt med vandret bjælke
hvor arbejde i signal ikke må ske ved passage af eltraktion, er opsat skilt med skrå bjælke
hvor arbejde kan foregå uden anden begrænsning, end at signalstanderen skal være
beskyttelsesjordet, er opsat skilt med lodret bjælke

Se i øvrigt bilag 2.3.10, side 1 samt bilag 5.4.4.
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5.5.

Etablering og ændring af antennemaster, togviserskilte, højttalere, ure m.v.
Etablering og ændring af antennemaster, togviserskilte, højttalere, ure m.v. i nærheden af
spændingsførende ledninger skal ske i overensstemmelse med afsnit 2.3.9 og 2.3.10.
Ved etablering og ændring skal der beskyttelsesjordes, og der skal indsendes
anmeldelsesformular for beskyttelsesjording til Driftledelse Kørestrøm, se bilag 4.8.7.

5.6.

Arbejde i antennemaster, togviserskilte, højttalere, ure m.v.
Arbejde i disse anlægsdele skal ske i overensstemmelse med bestemmelserne for arbejde i afsnit
2.3.10.

5.7.

Arbejde i sikringsanlæg i øvrigt
5.7.1. Arbejde i sikringsanlæg
Arbejde på sikringsanlæg skal udføres af sagkyndige personer under ledelse af en autoriseret
elinstallatør, i henhold til dennes KvalitetsLedelsesSystem (KLS).
Via det udvendige kabelanlæg, der er nærført med fjernbanen, kan der opstå inducerede
spændinger på sikringsanlæggets klemmer.
Dette medfører, at der også på de klemmer, hvor der ikke i følge anlægsplanerne normalt
optræder høje spændinger, kan forekomme berøringsfarlige inducerede spændinger.
Dette gælder også, selvom anlæggets sikringer eller skillestykker er udtaget.

5.8.

Arbejde på kabelanlæg i drift
5.8.1. Generelt
Arbejde på kabelanlæg i drift skal udføres af sagkyndige personer under ledelse af en autoriseret
elinstallatør, i henhold til dennes KvalitetsLedelsesSystem (KLS).

5.8.2. Arbejde på signal- og abonnentkabler uden metallisk kappe
Ved arbejde på kabler, der ikke har metallisk kappe, bortset fra jernbånd, skal der benyttes
isolerende værktøj, hvis parallelføringslængden er mere end 500 m.

5.8.3. Arbejde på kabler med metallisk kappe (skærmkabler)
Ved arbejde på kabler med metallisk kappe skal der tages hensyn til de inducerede spændinger i
parallelføringer med fjernelektrificerede strækninger. For længere parallelføringer (over 1 km)
skal kablets metalliske kappe jordes til neutraljord, inden arbejdet påbegyndes.
Ved kabelarbejde, som kræver overskæring af kablet, skal metalkappen og evt. armeringen for de
to dele forbindes indbyrdes og til neutraljord, inden overskæringen foretages. Er kabelkappe og
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eventuelt armering jordet 500 m til begge sider, kan forbindelsen til neutral jord udelades.
Alternativt skal der arbejdes der med isolerende gummihandsker og/ eller værktøj.

5.8.4. Arbejde på lavspændingskabler (230 / 400 V strømforsyningskabler)
Der kræves ingen særlige forholdsregler ved nærføringslængder, der er mindre end 500 m. Ved
større nærføringslængder skal der benyttes isolerende værktøj, også når forbindelsen til
elforsyningen er afbrudt.

5.9.

Etablering af nyt kabelanlæg
Ved etablering af nye kabelanlæg med kabler med metallisk kappe skal kabelkapper og armering
successivt beskyttelsesjordes til neutraljord i ende- og splidsepunkter under etableringen.

5.10.

Nærførte baner
Bestemmelserne i afsnit 5 af nærværende instruks gælder også for arbejder i spor eller anlæg,
som ikke selv er elektrificeret med 750 V, men som forløber parallelt med 750 V elektrificeret
spor og nærmere dette end 200 m.
Ved forgreninger skal bestemmelserne anvendes i en afstand af op til 3 km fra
forgreningspunktet.
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6. Instruks gældende for jernbanestationsområder
6.1.

Instruks
Som supplement til LKI kan der på stationer og stoppesteder (trinbræt) være behov for en instruks
der detaljerer reglerne for konkrete situationer omhandlende el-sikkerheden for personale og
eventuelle entreprenører.
Hvor entreprenører løbende udfører arbejde på eget initiativ i henhold til kontrakt, skal der altid
foreligge en lokalinstruks for det pågældende arbejde.
Udarbejdelsen af lokalinstruksen påhviler områdets stedlige leder. Eksempler på arbejder hvortil
der skal udarbejdes en lokalinstruks:
-

Lastning og losning
Installatørers arbejde
Adgang til perrontage og bygninger
Kørsel med kran/containere
Rengøring og vedligeholdelse af glaspartier og vinduer
Bygningsvedligeholdelse

Obs.
Sikkerhedsafstande angivet i TSF, som kan være mere restriktive end LKIs respektafstande, skal
under alle omstændigheder overholdes.

6.2.

Godkendelse
Lokalinstrukser skal fremsendes til driftslederen for godkendelse.
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7. Instruks for hjælpevognspersonale
Arbejde indenfor respektafstanden f.eks. på taget af toget foregår under ledelse og opsyn af en
bemyndiget holdleder på stedet. Inden arbejdet påbegyndes, instrueres arbejdsholdets deltagere
af holdlederen. Arbejdsholdets deltagere må under arbejdet ikke afvige fra holdlederens
instruktion. Ved arbejde skal Arbejdstilsynets regler følges, herunder brug af faldsikringsudstyr.

7.1.

Afsporing
Ved afsporing er der fare for at vognenes hjul har beskadiget de kabler, som har forbindelse med
skinnerne.

7.2.

Løft af vogne og lokomotiver
Løft af vogne og lokomotiver må kun foregå under kørestrømsafbrydelse. Eltraktion må kun løftes
med sænket strømaftager.

7.3.

Arbejde med kran
Arbejde med kran skal altid foregå under kørestrømsafbrydelse. Kranen skal beskyttelsesjordes
til jordleder.
Endvidere kan det være nødvendigt at flytte køreledningen i det spor kranen står, samt i det
spor, hvor den skal løfte.
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8. Bilag
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Bilag 1.1.1
side 1
Vejledende oversigt over strækninger elektrificeret med 750 V, hvor det er
AALs driftsleder, der har driftslederansvaret.
•
•
•
•
•
•
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Bilag 1.1.1
side 2
Strækninger elektrificerede med 750 V
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Bilag 1.4
side 1
Henvisning til andre standarder og normer
Hvis der ikke er nævnt andet, gælder sidst udsendte version af det, der refereres til. Hvis der ikke
er nævnt andet gælder, at referencerne er normative.
TFS
“Trafikal Sikkerhedsforskrift”
AT 518
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 518 af 17. juni 1994 med senere ændringer.
ATEX direktivet 94/9/EF
Materiel- og sikringssystemer til brug i eksplosionsfarlige atmosfærer.
DS/EN50110-1
” DS/EN50110-1, Drift af elektriske installationer og elektriske anlæg - Del 1: Generelle krav”
DS/EN50110-2
” DS/EN50110-2, Drift af elektriske anlæg - Del 2: Nationale tillæg”
DS/EN 50122-1
“DS/EN 50122-1. Jernbaneanvendelser – Faste installationer, del 1: Beskyttelsesforanstaltninger
vedrørende elektrisk sikkerhed og jording“
DS/EN 50122-2
”DS/EN 50122-2. Jernbaneanvendelser – Faste installationer, del 2: Beskyttelsesforanstaltninger
mod effekten af vagabonderende strøm forårsaget af jævnstrømstraktionssystemer”
DS/EN 50122-3
”DS/EN 50122-3 Jernbaneanvendelser – Faste installationer, del 3: Gensidig påvirkning mellem
banesystemer med vekselstrøm og jævnstrøm”
DS/EN50522
”DS/EN50522, Jording af stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV”
EN 61230
“EN 61230, Live working - Portable equipment for earthing or earthing and short-circuiting“
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Bilag 1.4
side 1
DS/EN61936-1
”DS/EN61936-1, Stærkstrømsinstallationer med vekselspændinger over 1 kV - Del 1: Generelle
regler”

DS/HD60364 serien
”DS/HD60364 serien, Elektriske lavspændingsinstallationer”

Elsikkerhedsloven
”Elsikkerhedsloven af d. 1. januar 2016” med følgende bekendtgørelser:
“Bekendtgørelse nr. 114 af 18/08/2016 om sikkerhed for udførelse af elektriske anlæg“
“Bekendtgørelse nr.1113 af 18/08/2016 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg“
“Bekendtgørelse nr. 1112 af 18/08/2016 om sikkerhed for udførelse af ikke-elektrisk arbejde i
nærheden af elektriske anlæg“
”Bekendtgørelse nr. 1082 af 12/07/2016 om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske
installationer”
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Bilag 1.4
side 2
TIL
Trafikal Information om Aarhus Letbanebanestrækningen
EN 50153
EN 50153:2014, “Beskyttelse ved jording af metaldele på rullende materiel“
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Bilag 2.1.1
side 1
Køreledningsanlæggets komponenter

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Mast
Jordleder
Køretråd
Bæretov
Hænger
Anker
Ankerisolator
Udligger
Udliggerisolator
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Støtterør
Sideholderrør
Sideholderisolator
Topmuffe
Topmuffeisolator
Tværstiver
Befæstelsespunkt
Fundament

Side 98

Bilag 2.1.1
side 2
Principskema for strømmens vej i kørestrømsanlægget
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Bilag 2.1.1
side 3
Eksempel på spændingsførende konstruktioner/dele

Det med rød farve optrukne er spændingsførende. Sort kabel er jordleder.

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
99 af 193

Side 100

Bilag 2.1.1
side 4
Udsnit af koblingsskema
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Bilag 2.1.5
side 1
Instruks for betjening af OCC (kørestrøm)
1.0

Instruksen gælder for den vagthavende koblingsleder i OCC.

1.1

Koblingslederen er den medarbejder som, iht. turliste eller anden aftale, har
kørestrømsledelsen af OCC. Koblingslederen i OCC har bemyndigelse til at
foretage koblinger i kørestrømsanlægget i forbindelse med afvikling af driften
og i forbindelse med uheldssituationer.

1.2

Koblingslederen har ansvaret for alle foretagne koblinger. Koblingslederen må
kun betjene OCC når han er tilmeldt fjernstyringsanlægget med sin egen
brugeridentifikation.

1.2.1

Alle koblinger foretages efter forudgående planlægning, under hensyntagen til
den øjeblikkelige driftstilstand i kørestrømsanlægget og iht. aftaler truffet med
entreprenører eller andre, om arbejdsmæssige dispositioner.

1.3

Koblingslederen skal følge de instrukser, reglementer, aftaler og opslag, som
gælder ved driften af kørestrømsanlægget.

1.3.1

Gældende instrukser, reglementer, aftaler og opslag er som følger:
- Bekendtgørelse nr.1113 om sikkerhed for drift af elektriske anlæg.
- Fjernbanens KørestrømsInstruks (FKI).
- Letbanens KørestrømsInstruks (LKI).
- Samarbejdsaftaler mellem AAL og elleverandørerne.
- Samarbejdsaftaler mellem AAL og de operatører der er ejer af elektrificerede
sporområder.
- Delegerings- og overdragelsesaftaler med entreprenører.
- Instrukser fra driftslederen.
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Bilag 2.1.5
side 2
- ”Kørestrøm-/omformerafbrydelse”.
- Trafikal sikkerhedsforskrift (TSF).
- Trafikal information om Aarhus Letbanestrækningen (TIL).
- Brugervejledning for SCADA, TPS OG OCSfjernstyringsanlægget.

1.4

Overdragelse af koblingsledelse i OCC
Tiltrædende koblingsleder skal af den fratrædende koblingsleder instrueres om
den aktuelle driftssituation.
Koblingslederen har pligt til at holde sig orienteret om eventuelle ændringer til
gældende instrukser, reglementer og aftaler.

1.4.1

Den ovennævnte orienteringspligt kan kun anses opfyldt, når koblingslederen
snarest efter tiltrædelse af vagten:
- har orienteret sig om igangværende arbejder
- har orienteret sig om den aktuelle driftssituation
- har orienteret sig om den aktuelle vejrsituation
- har gennemset opslag med henvisninger til ændringer, aftaler og
bestemmelser
- har gjort sig bekendt med indholdet af modtagne rettelsesblade. Det påhviler
den koblingsleder der modtager rettelsesbladene, at sørge for at der sker
indsætning/udskiftning i respektive samlebind.

1.5

Koblingsledelse for anlæg i drift
Koblingslederen i OCC overvåger og betjener, på driftslederens vegne,
kørestrømsanlægget.
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Bilag 2.1.5
side 3
Ved driftsforstyrrelser i og ved kørestrømsanlægget skal koblingslederen i videst
muligt omfang foretage koblinger i kørestrømsanlægget eller træffe andre
foranstaltninger, der:
- forhindrer personskade
- begrænser materielskade
- opretholder normal toggang i samarbejde med vagthavende OCC operatør.

1.5.1 Almindeligt
I forbindelse med overvågning og betjening af OCC fører koblingslederen tilsyn
med den automatiske log og optagelserne af alle telefonsamtaler til og fra OCC.
Desuden føres en døgnrapport kaldet ”Håndjournal”, som har til formål at
uddybe og tydeliggøre oplysninger fra loggen.
Sker der større nedbrud/uheld, som berører kørestrømsanlægget skal
koblingslederen snarest skrive en rapport, ”Hændelsesrapport”, som beskriver
forløbet af den givne hændelse. Desuden skal driftslederen snarest muligt
orienteres ved personskade og større uheld.
Ved betjening af tlf. omstillingsbordet er det vigtigt til stadighed at være parat til
at modtage hastende nødmeldinger.
Såfremt koblingslederen forlader pulten, må dette kun ske kortvarigt, eller ved
at en anden har overtaget ansvaret.
I en situation hvor koblingslederen er ude af stand til at varetage sine opgaver
(f.eks. sygdom) kan koblingsledelsen kun overdrages til en anden koblingsleder,
efter nærmere aftale.

1.5.2

Udveksling af meldinger
Meldinger skal gentages af modtageren og afsenderen skal bekræfte, at
meldingen er rigtigt opfattet.
Koblingslederen og holdlederen udveksler og noterer fulde navn,
telefonnummer, firma, nummer på kørestrøm-/omformerafbrydelsen samt
oplysninger om strækningsafbryder og/eller ledningskobler der i følge
afbrydelsen skal betjenes.
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Ved akutte koblinger, f.eks. ved uheldssituationer, hvor der ikke foreligger en
kørestrømsafbrydelse/omformerafbrydelse, skal rekvirenten på forlangende
oplyse sit fulde navn, telefonnummer, firma, oplysninger om spor og sted.
Koblingslederen og vagthavende OCC operatør udveksler og noterer derefter
navn på vedkommende der tales med samt de trufne trafikale aftaler.
Koblingslederen noterer hvilke koblinger, der foretages samt tidspunktet for
disse. Håndbetjente ledningskoblere betjenes af koblingspersonen efter ordre
fra koblingslederen.

1.5.3

Overdragelse af koblingsledelse
Koblingslederen kan midlertidigt, hvis det f.eks. er hensigtsmæssigt i forbindelse
med et arbejde, overdrage koblingsledelsen for et nærmere bestemt område til
en anden koblingsleder. Dog kan der kun være én koblingsleder for et område.
Grænseflader skal være aftalt og registreret hos koblingslederne.

1.5.4

Frakobling
1. Holdlederen anmoder koblingslederen om etablering af den pågældende
kørestrømsafbrydelse/omformerafbrydelse.
Koblingslederen
foretager
frakobling alle de steder hvorfra anlægsdelen som der skal arbejdes på kan
sættes under spænding, jævnfør kørestrøm-/omformerafbrydelsen.
2. Koblingslederen indhenter hos den vagthavende OCC operatør bekræftelse
på, at den elektriske toggang er ophørt, og at frakobling af de relevante dele af
kørestrømsanlægget kan foretages.
3. Ved etablering af en kørestrøm-/omformerafbrydelse frakobler
koblingslederen de relevante dele af kørestrømsanlægget og foretager derefter
spærringer i fjernstyringssystemet mod utilsigtet indkobling.
4. Koblingslederen klarmelder til holdlederen, at de i punkt 1 - 3 nævnte
foranstaltninger er truffet, samt at arbejdsjording og evt. endepunktsjording må
foretages.
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1.5.5

Indkobling

1. Efter arbejdet er udført, underretter holdlederen alle arbejdsholdets
deltagere om, at sikkerhedsforanstaltningerne vil blive ophævet.
2. Holdlederen fjerner alle de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstalt ninger.
3. Holdlederen klarmelder til koblingslederen at de under punkt 1 og 2 nævnte
foranstaltninger er udført.
4. Koblingslederen fjerner spærringerne i fjernstyringssystemet og foretager
indkobling af de relevante dele af kørestrømsanlægget.
5. Koblingslederen underretter vagthavende OCC operatør, når indkobling er
foretaget.

1.5.6

Betjening af ledningskoblere
Ledningskoblere må kun betjenes med samme potentiale på begge sider af
kobleren. Ledningskoblerne i køreledningsanlægget kan være indrettet til
fjernbetjening fra OCC eller til stedbetjening (håndbetjening).
Ledningskoblere til fjernbetjening kan også håndbetjenes, dog kun efter aftale
med koblingslederen. Ledningskobleren må ikke håndbetjenes, før omskifteren
i motordrevet er stillet i stilling “lokal“.
Håndbetjente ledningskoblere
koblingslederen.

1.5.7

må

kun

betjenes

efter

aftale

med

Arbejdsjording gennem ledningskobler
Findes der ledningskoblere mellem jordingsstederne og arbejdsstedet, skal disse
aflåses i sluttet stilling med personlig hængelås inde i motordrevet. Omskifteren
i motordrevet skal stilles i stilling “lokal“. Den aflåste kobler beskiltes inde i
koblerskabet. På skiltet noteres dato, navn samt telefonnummer. Skiltet er vist i
bilag 4.9.4 side 4.
Ovennævnte foranstaltning må kun foretages efter forudgående aftale med
koblingslederen.

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
105 af 193

Side 106

Bilag 2.1.5
side 6
1.5.8

Forbikobling af omformerstationer
Forbikobling af omformerstationer foregår ved at lukke langskoblerne for en
given omformerstation, frakoble strækningsafbryderne, adskillerne og
ensretterne på omformerstationen samt åbne fødekoblerne (01-08). Ved en
forbikobling må der aldrig finde 3 punktsfødning sted.

1.6

Fejlsituationer
Ved fejl forstås alle unormale driftssituationer hvor informationen om
hændelsen kommer fra fjernstyringssystemet eller som modtagne meldinger.

1.6.1

Koblingslederen skal i fejlsituationer vurdere de modtagne informationer og på
grundlag heraf træffe beslutninger om nødvendige tiltag.
De modtagne informationer kan evt. udbygges ved:
- direkte kontakt til evt. holdleder
- fornyet og/eller direkte kontakt til den der har afgivet meldingen (vagthavende
OCC operatør, letbanefører)
- at anmode næste letbanefører der passerer det pågældende sted om at holde
udkig
- tilkalde personale fra vedligeholdelsesentreprenørens tilkaldevagt for
inspektion.
For hurtigst muligt at genoprette en normal forsyning af kørestrømsanlægget,
skal der f.eks. træffes beslutning om:
-

omkobling hhv. frakobling på omformerstationen

-

betjening af ledningskoblere for at skabe alternative togveje

- tilkald af assistance for fejlfinding og fejlretning,
vedligeholdelseentreprenør, tilkaldevagt eller elnetselskab.

f.eks.

fra

Ved alle tilkald af vagtpersonale til køreledningsanlægget eller
omformerstationer skal der udarbejdes en nummeret fejlrapport i ZEDAS.
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Ved fejl på køreledningsanlægget udkobler hurtigafbryderne på
omformerstationen og genindkobles igen automatisk efter ca. 10 sek. Ved
jordfejl prøver afbryderen, via jordprøve-automatiken, at indkoble i op til endnu
3 forsøg. Tidsintervallet vil være stigende mellem hvert forsøg op til 60 sekunder
inden sidste forsøg. Hvis der stadig måles jordstrøm på strækningen efter sidste
forsøg, vil afbryderen blokere og skal herefter deblokeres før fejlsøgning. Ved
udkobling af hurtigafbryderen sendes samtidig signal om udkobling til øvrige
hurtigafbrydere der måtte forsyne samme elektriske gruppe som den fejlramte.
Mislykkes den automatiske genindkobling overvejes, hvilke umiddelbare årsager
der kan være til fejlen, ved en gennemgang af uheldsforløbet set i forhold til:
-

indkomne fejlmeldinger fra fjernstyringsanlægget

-

køreledningsarbejder på strækningen

andre arbejder som OCC kørestrøm eller vagthavende OCC operatør har
oplysninger om
-

tidligere meldinger om unormal driftstilstand

akut indkomne meldinger til OCC kørestrøm eller den vagthavende OCC
operatør
-

tordenvejr eller stormvejr.

Hvis overvejelserne ikke giver et resultat m.h.t. hvor fejlen skal findes,
påbegyndes trinvis fejlsøgning startende ved omformerstationen, med mindre
der er modtaget meldinger om konkrete fejl i anlægget, f.eks. ved vaskehaller og
lign.
Genindkobling efter hændelser, hvor OCC er anmodet om at foretage frakobling,
jf. LKI afsnit 2.1.3, Melding om fejl og brand, sker efter følgende retningslinier:

1.6.3

Ved brand
Koblingslederen genindkobler når holdlederen melder klar, og der ikke meldes
om fejl på kørestrømsanlægget.
Dog kan genindkobling foretages uden holdlederens klarmelding, når følgende
to betingelser er opfyldt:
- indsatslederen melder via OCC, at branden er slukket og at der ikke har været
arbejdsjordet
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- der foreligger beskrivelse af brandens omfang, som giver koblingslederen
mulighed til at vurdere, om der er sket skade på anlægget.

1.6.4

Ved afsporing
Koblingslederen genindkobler når holdlederen melder klar, og der ikke meldes
om fejl på kørestrømsanlægget.

1.6.5

Ved nedbrud/uheld på køreledningsanlægget
Koblingslederen genindkobler, når holdlederen melder klar.

1.6.6

Tordenvejr eller stormvejr
Koblingslederen indhenter på anmodning oplysninger hos Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI) om vejrsituationen i det pågældende
arbejdsområde.
OR-arbejdslederen har pligt til at holde sig orienteret om evt. tordenvejr i
arbedsområdet.
Koblingsleder og holdleder har gensidig orienteringspligt om vejrmæssige
forhold, der har betydning for igangværende eller planlagte arbejder.
Ved stormvarsel holder koblingslederen sig løbende orienteret om den
vejrmæssige
udvikling.
Ved
vindpåvirkninger
der
overskrider
køreledningsanlæggets grænser, iværksættes hastighedsnedsættelse.
Koblingslederen underretter vagthavende OCC operatør om eventuelle trafikale
konsekvenser.
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1.7

Operative telefoner i OCC

1.7.1

Af sikkerhedshensyn optages alle førte telefonsamtaler på de operative
telefoner automatisk, og der registrereres tid og dato. Optagne samtaler slettes
automatisk efter en periode.
Optagelsen er sikret mod aflytning af de optagede samtaler. Alle der ønsker at
aflytte en optaget samtale, skal have tilladelse af driftslederen eller dennes
stedfortræder. En aflytning må kun finde sted under overværelse af de
implicerede parter, eller en repræsentant for disse.
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Undsætning af en tilskadekommen ved en elulykke
Undsætning af en tilskadekommen skal ske efter følgende retningslinier:
- respekter farezonen og vær opmærksom på skridtspændinger. Befinder
tilskadekomne sig i farezonen:
- afbryd, hvis det kan ske hurtigt. Er dette ikke muligt:
- alarmer over radio eller telefon og få anlægget frakoblet
- afvent besked om, at der er frakoblet,
- jordforbind og kortslut
- fjern tilskadekomne
Derefter:
- førstehjælp ydes
- tilkald hjælp
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Kørestrømsafbrydelse
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Arbejdstilladelse
Forside:
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Arbejdstilladelse
Bagside:
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Bilag til arbejdstilladelse
Forside:
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Omformerafbrydelse
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Dispensationsskabelon til LKI 0,30 m regel
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Oversigt over instrukser
Returstrømskreds og potentialudligning ved Aarhus Letbane.
Kørestrøms instruks 007-2018 version 1 Instruks for adgang til arbejdsplatform i vaskehal
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Retningslinjer ved ildløs eller ulykkestilfælde på elektrificerede strækninger
1. Generelt
Ved ildløs eller ulykkestilfælde på sporarealer giver skadestedslederen besked til OCC, den
trafikale ledelse (evt. via alarmeringscentralen) om indstilling af toggangen på et eller flere
spor. OCC er således eneste forbindelse for så vidt angår anmodninger om spærring af spor
samt afbrydelse af spændingen på køreledningsanlægget.
Der kan i særlige tilfælde træffes aftale mellem indsatsledelse og den vagthavende OCC
operatør om, at tog kan passere ulykkesstedet (på nærliggende spor) med nedsat hastighed,
f.eks. 5 km/h.
Al færdsel på sporarealet må kun ske under den yderste forsigtighed, indtil man fra
vagthavende OCC operatør har modtaget sikker underretning om, at toggangen på alle
berørte spor er indstillet.
2. Brand- og redningsarbejde i forbindelse med elektriske tog
Letbane-tog strømforsynes med en 750 V jævnspænding.
Togenes driftsstrøm føres fra køreledningsanlægget til togene via strømaftager anbragt på
taget af letbanekøretøjerne.
Strømaftager kan betjenes (sænkes) fra førerpladsen eller manuelt sænkes inde i
letbanekøretøjet under loftet.
Ved ildløs eller ulykkestilfælde i letbanekøretøjer eller i umiddelbar nærhed af
køreledningsanlægget gives besked til den trafikale ledelse (evt. via alarmeringscentralen) om
afbrydelse af spændingen på køreledningsanlægget.
Færdsel på togets tag må først finde sted, når køreledningsanlægget er udkoblet og
arbejdsjordet på begge sider af skadestedet.
Indtrængen i brændende letbanekøretøjer må kun finde sted, såfremt køreledningsanlægget
er intakt og strømaftager sænket, eller hvis køreledningsanlægget er udkoblet og
arbejdsjordet på begge sider af skadestedet.
3. Arbejdsjording af køreledningsanlægget
Etablering af arbejdsjordingen må kun foretages af brandvæsenets mandskab, når følgende
regler overholdes:
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a. Arbejdsjordingen udføres af instrueret mandskab efter særlig instruks ved brandvæsenet
og med jordingsmateriel godkendt af AAL.
b. Arbejdsjordingen etableres først, når køreledningsanlægget af OCC er erklæret
spændingsløst og brandvæsenets mandskab, ved brug af spændingsviser
godkendt af AAL, har konstateret at køreledningsanlægget er spændingsløst.
c. Ved arbejdsjordingens etablering skal det bestandigt kontrolleres, ved brug af
spændingsviser godkendt af AAL, at køreledningsanlægget er spændingsløst.
4. Slukning af brand i eller nær ved letbanetog
Til slukning må kun benyttes HT-rør, C-strålerør, skumrør eller mindre slukningsmidler, dog
aldrig håndslukkere med vand eller skum.
Til slukning må kun anvendes ferskvand og aldrig saltvand.
Så længe køreledningsanlægget ikke er arbejdsjordet på begge sider af skadestedet som
tidligere anført, skal følgende respektafstande overholdes:
a. Mandskab og materiel må ikke komme køreledningsanlægget, eller dele der berører dette,
nærmere end 1,75 m.
b. Rettes vand- eller skumstråle fra ovennævnte anbefalede slukningsmidler mod
spændingsførende dele, skal følgende sikkerhedsafstande respekteres:
mod letbanetog (750 V): 4 m
5. Redningsarbejde
Såfremt en person er fastklemt under et letbanetog skal indsatslederen forlange dette
afbremset (evt. ved opkiling) samt forlange samtlige strømaftagerne sænket. Når
strømaftagerene sænkes er det ikke nødvendigt også at forlange afbrydelse af spændingen
på køreledningsanlægget.
Er tog eller køreledningsanlægget beskadiget, iagttages samme sikkerhedsregler som ved
ildløs.
6.

Særlig risiko ved el-varme i letbanekvogne
Letbanekøretøjerne opvarmes elektrisk med en 750 V spænding. El-varmen afbrydes ved at
forlange strømaftager sænket.
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Instruks for brandvæsenets arbejdsjording af køreledningsanlægget
Indledning
Nærværende instruks beskriver brandvæsenets arbejdsjording af køreledningsanlægget.
Instruktion
Arbejdsjording må kun foretages af bemyndiget og instrueret personale. Instruktionen
tilrettelægges i samarbejde med OCC.
Materiel
Der må kun anvendes materiel (spændingsviser og jordingsudstyr) som er godkendt af AAL.
Vedligeholdelse
Materiellet skal vedligeholdes efter leverandørens forskrifter.
Regler for arbejdsjording
1. Indsatslederen indhenter hos OCC en bekræftelse på, at toggangen er indstillet og at
køreledningsanlægget forbi skadestedet er spændingsløst, samt oplyser at man arbejdsjorder
køreledninganlægget.
2. Inden der foretages arbejdsjording af køreledninganlægget, skal det kontrolleres, at
køreledninganlægget er spændingsløst ved brug af spændingsviser.
Leverandørens brugsanvisning skal følges.
3. Jordingsudstyret må kun betjenes af én person.
4. Jordingsudstyrets to skinneklemmer (jordklemmer) fastgøres først til de to skinner (i samme
spor).
5. Jordingsudstyrets lederklemme hægtes på køretråden og skrues fast.
6. Der skal altid arbejdsjordes på begge sider af skadestedet.
7. Jordingsudstyret skal så vidt muligt være synligt fra skadestedet.

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
120 af 193

Side 121

Bilag 2.2.7
side 4
Regler for arbejdet
1. Kun den køreledning, som er udkoblet og arbejdsjordet, må betragtes som ufarlig. Alle andre
ledninger er stadig farlige.
2. Der må kun arbejdes mellem de steder, hvor der er arbejdsjordet.
Overlevering til AAL
Jordingsudstyret må ikke fjernes før AALs kørestrømstekniske personale har foretaget
arbejdsjording med eget udstyr. Herefter har AAL ansvaret for, at køreledninganlægget er
arbejdsjordet.
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Vejledning for udførelse af midlertidige opgravninger ved
køreledningskonstruktioner
Indledning
Vejledningen dækker kun midlertidige opgravninger indenfor en afstand af 5 m fra
køreledningskonstruktioner.
Opgravningerne må kun have en varighed af maks. 5 dage og aldrig være dybere end 2 m.
Opgravningerne skal afmærkes efter gældende forskrifter.
Endvidere dækker den kun opgravning, der kan udføres uden sporafstivning, og dermed ikke
gravning mellem mast og spor samt mellem spor. Ved opgravningsfri ledningsetablering
(underskydning) kan nedenstående afstande dog anvendes.
Er den aktuelle gravning eller mastetype ikke dækket af nedenstående instruktion, kontakt da
OCC, se telefonliste afsnit 9.
Instruktion
1. Der foretages en prøvegravning, max 1 m dyb og min. 2 m fra mast. Dette kan eventuelt
erstattes af jordbundsoplysninger fra OCC.
2. Prøvegravningshullet tilbagefyldes med det opgravede materiale. Materialet udlægges i lag
på højst 0,3 m, og hvert lag komprimeres med håndværktøj.
3. Efter prøvegravningens resultat eller den indhentede oplysning foretages udgravningen efter
anvisningen i nedenstående tabel:

Master, Galger
Ler, udelukkende,
Sand, tørt
Partier med sand, tørt
Sand, vand

Se bilag
side 2
2.2.9
Se bilag
side 3
2.2.9

Bardunerede
konstruktioner
Side 5
Side 5

Der må ikke graves nær fundament, kontakt OCC

4. Når arbejdet er udført, tilbagefyldes udgravningen med det opgravede materiale. Materialet
udlægges i lag på højst 0,3 m, og hvert lag komprimeres med håndværktøj.
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Opgravning nær fundament for mast, galge
Ler
Mastedimension måles, og a-mål findes i henhold til nedenstående skema. Den stiplede linie
angiver den grænse, uden for hvilken der må graves uden henvendelse til OCC, se telefonliste
afsnit 9.

Hvis mastetypen ikke kan identificeres kontaktes OCC, se telefonliste afsnit 9.
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Opgravning nær fundament for mast, galge
Sand, tørt
Mastedimension måles, og a-mål findes i henhold til nedenstående skema. Den stiplede linje
angiver den grænse, uden for hvilken der må graves uden henvendelse til OCC, se telefonliste
afsnit 9.

Hvis mastetypen ikke kan identificeres kontaktes OCC, se telefonliste afsnit 9.

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
124 af 193

Side 125

Bilag 2.2.9
side 5
Opgravning nær fundament for køreledningskonstruktion
Bardunerede konstruktioner
Der må aldrig graves ind mellem bardunpælen og den tilhørende konstruktion. Graves der i
bardunens retning, gælder det samme graveprofil for bardunpælen som for den tilhørende
konstruktion.

Hvis mastetypen ikke kan identificeres kontaktes OCC, se telefonliste afsnit 9.
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Bilag 2.2.9
side 5
Opgravning nær fundament for køreledningskonstruktion i krydshjørner
Der må kun udgaves i en dybde på max 1,2 m under terræn ved siden af køreledningsmaster.
Alle køreledningsmaster i krydshjørner, der er designet med borede eller firkantede
fundamenter, er dimensioneret til at være stabile i tilfælde af at der foretages en udgravning
ved siden af fundamenter i en dybde på max 1,2 m under terræn.
Såfremt der skal graves dybere skal masten midlertidig afstives på anden vis iht.
Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1516 af 16. december 2010
§40. Arbejdsgiveren skal træffe de nødvendige foranstaltninger til beskyttelse af de
beskæftigede mod den sikkerheds- og sundhedsmæssige risiko, som følger af et bygningsværks
tilstand eller midlertidige ustabilitet. Det kan f.eks. være afstivning eller afspærring af det
pågældende område ved sammenstyrtnings- eller nedstyrtningsfare.
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygge-og-anlaegsarbejde-1516
Der findes ikke nogen branchevejledning i afstivning af mastekonstruktioner. Afstivningen må
derfor tage udgangspunkt i det konkrete tilfælde.
For generel behandling af emnet henvises til:
Beredskabsstyrelsen Metodehæfter for Afstivninger af betonelementer og letbetonelementer.
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Bilag 2.2.10
side 1

Vejledning for udførelse af midlertidige opgravninger ved kabelanlæg ved
omformerstationer
Ved gravearbejde nær kabelanlæg ved omformerstationer skal OCC kontaktes, se telefonliste
afsnit 9.
Vejledningerne i nærværende afsnit gælder for gravearbejder nær ved følgende kabelanlæg:
•
•
•

10/15 kV AC 50 Hz forsyningskabler
750 V DC fødekabler
750 V DC returkabler

Inden projektering og planlægning af jordarbejder og gravearbejder påbegyndes, skal der
rekvireres kabelplaner fra OCC.
Arbejdslederen for arbejde nær kabelanlæg skal være i besiddelse af kabelplanerne, og disse skal
være på arbejdsstedet.
Minimum graveafstand til kabelanlæg er 1,0 m.
Ved jordarbejder, udgravninger, boringer, nedramninger og lignende, der skal foregå indenfor
minimum graveafstand, skal tilladelse indhentes hos eldriftsledelsen ved OCC.
Ved arbejder indenfor minimum graveafstand på 1,0 m fra den på kabelplanerne viste placering
skal entreprenøren foretage lokalisering ved prøvegravninger.
Der må graves til dækflise eller gult markeringsbånd over kabel.
Prøvegravning er håndgravninger, og der skal anvendes spade eller skovl, aldrig greb.
Prøvegravning skal foregå under opsyn.
Er det ikke muligt ud fra kabelplaner og prøvegravninger, at lokalisere kablerne vil der efter
anmodning til OCC blive foretaget lokalisering, med afmærkning på jordoverfladen med pløkke
eller afstribning.
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Bilag 2.2.10
side 2

NB!
Ved midlertidige opgravninger ved 10 / 15 kV kabelanlæg mellem transformerstation og
omformerstation skal det lokale netselskabs forskrifter følges.
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Bilag 2.3.1
side 1
Respektafstande for personer

Strømaftagere er normalt 1,70 m brede.
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Bilag 2.3.2
side 1
Respektafstande for maskiner

Nedenstående situation vil være mulig ved dispensation fra driftslederen, se side 4.

Beskyttelsesjording til skinne eller jordleder
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Bilag 2.3.2
side 2
Maksimalafstand for større værktøjer

Mindste afstand for større værktøjer
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Bilag 2.3.2
side 3
Brug af kran forbudt
Skiltet benyttes på områder, hvor maskiner og større værktøjer kan komme i farlig nærhed af
køreledningsanlægget.

Skilt er med sort skrift på gul bund
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Bilag 2.3.2
side 4
Dispensation for 5 m grænsen til maskiner
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Bilag 2.3.9
side 1
Afstand til genstande hvis funktion ikke er betinget af en placering nær
køreledningsanlægget

Bygning

Min afstand til
750 V [m]
5

Stilladser, stiger og lignende

10 1)

Flagstang

10

Antenne, stiv

10

Antenne, trådformet. (inkl. bærekonstruktioner og
barduner)
Højspændingsluftledning

10

Lavspændingsluftledning og -luftkabel

5 3)

Vejbelysning forsynet via jordkabel

5

Svagstrømsluftledning og -luftkabel

5

Elektriske hegn (højere end 1,5 m over jord)

5

Træer

-

Opstablinger

10

Brønd til vandforsyning med pumperør af metal

5

1

Opstilles således, at reglerne i afsnit 2.3.3 overholdes
Se Elsikkerhedsloven
3
Krydsning må ikke finde sted
4
Se særlige regler herfor bilag 2.3.12
2
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Bilag 2.3.9
side 2
Eksempel på placering af bygning nær køreledningsanlægget

Afstanden er mindste afstand mellem spormidte og bygning
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Bilag 2.3.10
side 1
Grænse for placering af signal
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Bilag 2.3.10
side 2
Skilt med forbud mod bestigning af konstruktioner
I lysmaster, antennemaster og lignende genstande, hvor afstandskravene i afsnit
2.3.10 ikke kan overholdes, er der opsat skilte med følgende udseende:

Skiltet er med sort skrift på gul bund.
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Bilag 2.3.12
side 1
Afstandskrav til bevoksning
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Bilag 2.3.12
side 2
Højdebegrænsning for ustabile træarter
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Bilag 2.3.12
side 3
Ledig
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Bilag 2.3.12
side 4
Ledig
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Bilag 2.3.13
side 1
Servitut om rådighedsindskrænkning i forbindelse med indførelse af elektrisk
drift på Aarhus Letbanes strækninger
I forbindelse med etablering af kørestrømsanlæg på Aarhus Letbane pålægges
naboejendommene til strækningerne langs letbanen nedenstående bestemmelser gældende for
ejendommene og parceller, der måtte blive udstykket heraf.
§ 1 – Beskæring og fældning af træer
Ingen dele af ejendommens træer og buske må være tættere på køreledningsanlæggets
spændingsførende dele end 3 meter. Dette måles fra en lodret linje gennem nærmeste
spændingsførende del af køreledningsanlægget. For at opfylde dette krav kan den
påtaleberettigede pålægge ejeren af ejendommen for egen regning at beskære træer og anden
bevoksning, som er mindre end 10 meter fra en lodret linje gennem nærmeste elektrificerede
spormidte - medmindre bevoksningen er underlagt en driftsform, der sikrer, at den ikke vil
kunne nå nærmere end 3 meter til nærmeste spændingsførende del af køreledningsanlægget.
Stk. 2. Ingen dele af ejendommens træer og buske må ud fra en forstfaglig vurdering være i
særlig risiko for at vælte og derved udgøre en særlig risiko for at komme tættere end 3 meter på
køreledningsanlægget.
§ 2 – Friholdelse af arealer mod jernbanen

a)
b)
c)
d)

e)
f)

g)
h)
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Minimumsafstand
5 meter

10 meter

Side 143

Bilag 2.3.13
side 7
§ 3 – Håndhævelse af servituttens bestemmelser
For at opfylde de i § 1 nævnte krav kan den påtaleberettigede til enhver tid pålægge ejeren af
ejendommen for dennes regning at beskære eller fælde træer, som ved en af den
påtaleberettigede foretaget forstfaglig vurdering bedømmes til at være i særlig risiko for at
vælte og derved udgøre en risiko for kørestrømsanlægget. Sker dette ikke inden udløbet af en af
den påtaleberettigede fastsat frist, kan den påtaleberettigede på ejerens bekostning
gennemføre de nødvendige foranstaltninger.
Stk. 2. Den påtaleberettigede kan pålægge ejeren af ejendommen at bringe enhver tilstand i
strid med denne servitut til ophør. Sker dette ikke inden udløbet af en af den påtaleberettigede
fastsat frist, kan den påtaleberettigede på ejerens bekostning gennemføre de nødvendige
foranstaltninger, så servituttens bestemmelser overholdes.
§ 4 – Ret til færdsel på ejendommen
Ejendommens ejer er endvidere pligtig til at tåle, at den påtaleberettigede ved tilsyn med
servituttens overholdelse og i forbindelse med foretagelse af nødvendige og påbudte
foranstaltninger på ejendommen, herunder fornøden beskæring eller fældning af bevoksning,
har ret til færdsel på ejendommen mod erstatning for derved evt. forvoldt skade.
Erstatning for skader på ejendommen udredes i mangel af mindelig overenskomst af 2 uvildige
personer udmeldt af Retten.
§ 5 – Anmeldelse af arbejder til den påtaleberettigede
Alle former for arbejde med maskiner, kraner, lifte, stilladser og lignende indenfor 5 meter fra
nærmeste elektrificerede spormidte skal anmeldes til den påtaleberettigede senest 5 hverdage
inden de påbegyndes.
I anmeldelsen skal ejendommens ejer dokumentere overfor den påtaleberettigede, at
arbejderne overholder de til enhver tid gældende sikkerhedsregler i lovgivningen.
§ 5 – Dispensation fra servituttens bestemmelser
Den påtaleberettigede kan dispensere fra servituttens bestemmelser.
Ved meddelelse af dispensation har den påtaleberettigede ret til at føre tilsyn med arbejdernes
udførelse, herunder forlange dokumentation for overholdelse af eventuelle vilkår for
dispensationen.
§ 6 - Påtaleret
Påtaleretten tilkommer cvr. nr. 34704724, Aarhus Letbane I/S.
Påtaleretten kan videregives til anden organisation eller juridisk person.
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Side 144

Bilag 2.4.2
side 1
Oversigt over genstande/konstruktioner inden for køreledningszonen eller
strømaftagerzonen som skal, henholdsvis ikke skal, beskyttelsesjordes
Vedrørende sikrings- og teleanlæg se bilag 5.1.1.
+ beskyttelsesjordes
0 beskyttelsesjordes ikke
S skillestykker indbygges efter behov. Se afsnit 2.4.9
For ”lange” genstande gælder, at disse skal beskyttelsesjordes, såfremt længden overstiger 15
m parallelt med spor som angivet.
Informationsskilt ifølge bilag 2.4.7 opsættes

Armeringsjern, overalt dækket af beton ......................................................... 0
Armeringsjern på udsatte konstruktioner, overalt dækket af beton ............... +
Billetstempelmaskine ...................................................................................... +
Bro af stål ........................................................................................................ +
Brønddæksler .................................................................................................. 0
Bænk, sæde og ryg ikke ledende ..................................................................... 0
Centralgasanlæg, rør til-, beliggende i kabelkanal ....................................... +, S
Elstikstander (230/400 V), Klasse I .................................................................. +
Facadebeklædning > 15 m............................................................................... +
Kabelbakker/kanaler af ledende materiale > 15 m .......................................... +
Lysmast, Klasse I .............................................................................................. +
Lystårn, Klasse I ............................................................................................... +
Oliepåfyldningsanlæg .................................................................................. +, S
Papirkurv ......................................................................................................... 0
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Bilag 2.4.2
side 2
Perronforkanter, vipbare > 15 m ..................................................................... +
Perrontage > 15 m ........................................................................................... +
Rækværk på bro .............................................................................................. +
Skiltestander .................................................................................................... 0
Sporskiftevarme
- transformer, Klasse I ..................................................................................... +
- gasflaskestativ ............................................................................................... 0
- gasflaskestativ med centralstyring ................................................................ +
Sporstopper med lys, Klasse I .......................................................................... +
Spærringer....................................................................................................... +
Standsignal ...................................................................................................... 0
Stolpe for perrontag ........................................................................................ 0
Støjskærme ..................................................................................................... +
Støjskærme (isoleret del) ................................................................................ 0
Tagrender > 15 m ............................................................................................ +
Trækstol for håndbetjent sporskifte ................................................................ 0
Vandstandere mellem spor ............................................................................. 0

Ved etablering af nye stropper eller ved ændring i de eksisterende stropper for
beskyttelsesjordinger, skal der indsendes anmeldelsesformular til Eldriftsledelsen, se bilag 4.8.7.
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Bilag 2.4.3
side 1
Skilt for beskyttelsesjordinger

Skiltet er placeret i nærhed af plint for beskyttelsesjording.
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Bilag 2.4.6
side 1
Eksempel på isolerende sektion i banehegn
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Bilag 2.4.7
side 1
Eksempel på isolerende sektion i støjskærm

Beskyttelsesjordinger til støjskærme udføres med 50 mm2 kobberkabel, 70 mm2 aluminiumskabel
eller 2 x 70 mm2 stålkabel
Der monteres isolation af nylonit eller lign. i den isolerede støjskærms samlinger, hvis denne er
over 2 m lang og befinder sig inden for køreledningszonen. Isolerende samlinger markeres med
skilt.

Skiltet er med sort skrift på hvid bund
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Bilag 2.5.2
side 1
Eksempel på spærring på bro

Beskyttelseszonen skal udføres i.h.t. angivelser i DS/EN 50122-1.
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Bilag 2.5.2
side 2
Spærringens udformning

Y skal være større end eller lig med 2,5 m (halv-strømaftagerzone).
Hvis H er større end 12 m skal der anvendes lodret spærring til erstatning for vandret spærring,
se side 4.
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Bilag 2.5.2
side 3
Eksempel på spærring på bro
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Bilag 2.5.2
side 5
Eksempel på spærring under bro af træ eller et ikke tæt materiale
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Bilag 2.5.3
side 1
Advarselsskilt mod farlig spænding ifølge Arbejdstilsynets bekendtgørelse
518 af 17. juni 1994
Dette skilt skal benyttes følgende steder:
- lodrette og vandrette spærringer samt beskyttelseshegn,
- returledningsskabe,
- perrontage, venterumstage og lignende,
- styretove over perroner og bygninger,
- skinnekørende kraner, troljer og lifte der benyttes under køreledningsanlægget,
- kabelbrønde,
- omformerstationeres højspændingsrum
samt alle andre steder hvor man uforvarende kan bringe sig selv inden for respektafstanden.

Skiltet benyttes i en størrelse der er tilpasset se-afstanden.
Skiltet må ikke være reflekterende.
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Bilag 2.5.4
side 1
Eksempel på beskiltning ved niveauoverskæring

Undertavle UA 73 med højdeangivelse for farlig spænding under advarselstavle A 73.
Tavler er med sort skrift på hvid bund med en rød kant. Færdselstavler, Vejdirektoratet 2016.
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side 1
Ledig

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
155 af 193

Side 156
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side 1
Skinneudveksling
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Bilag 4.3.6.1
side 1
Arbejdsgrænse

Advarselstavlen er med sort skrift på gul bund

Alternativ udgave

Advarselstavlen er med sort skrift på gul bund
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Bilag 4.3.6.1
side 2
Alternativ udgave

Advarselstavlen er med sort skrift på gul bund

Placering
Advarselstavlen placeres i kørestrømsanlægget ved alle grænser til arbejdsområder mere end 3,0
m fra nærmeste spændingsførende del. Teksten på advarselstavlen skal vende ind mod
arbejdsområdet.
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Bilag 4.3.6.2
side 1
Fødeledning

Advarselstavle er med sort skrift på gul bund

Placering
Advarselstavlen er placeret i selve fødeledningen. Der skal mindst placeres et skilt i hver ende af
en fødeledning samt et skilt i hvert mellemliggende mastefelt. Der er tekst på begge sider af
advarselstavlen.
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side 1
Fareområde

Advarselstavle er med sort skrift på gul bund

Placering
Advarselstavlen er placeret rundt om fareområdet, hvor der forekommer flere
spændingsførende dele hørende til en anden koblingsgruppe. Advarselstavlerne er placeret 3,0
m fra fareområdet. Teksten på advarselstavlen vender væk fra fareområdet.
Der må kun foretages rullende eftersyn mellem advarselstavlerne, hvis køreledningsanlægget i
fareområdet er udkoblet og arbejdsjordet.
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Bilag 4.3.6.5
side 1
Krydsende højspændingsluftledning
Ved krydsende højspændingsluftledninger er der opsat advarselstavler i bæretovet
advarselstavler med følgende udseende:

Placering
Advarselstavlen er placeret 20 m fra nærmeste faseleder. Dog må en advarselstavle ikke placeres
så tæt på et k-ophæng, at tavlens synlighed mindskes.
Ved nyanlæg og ombygning kan der midlertidigt benyttes flag 2,0 m over jorden. Flagene kan
have følgende udseende:
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Bilag 4.3.6.6
side 1
Krydsende ledningsføring

Advarselstavle er med sort skrift på gul bund
Placering

Advarselstavlerne er placeret i alle bæretove på hver side af den bærende konstruktion, 3 m fra
nærmeste krydsende ledningsforbindelse. Teksten vender væk fra den krydsende ledningsføring.
Der må kun arbejdes mellem advarselstavlerne på køreledningsanlægget, hvis den krydsende
ledningsføring er udkoblet og arbejdsjordet.
Ved passage af advarselstavlerne må der ikke befinde sig personer på platform eller lift, såfremt
den krydsende ledningsføring er spændingsførende.
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Bilag 4.3.6.7
side 2
Informationsskilte til lokalisering af køreledningskomponenter
Disse informationsskilte er med sort skrift på hvid bund.

Ledningsnummer

Skilte med ledningsnummer er opsat i opfangsfag i køreledningsanlægget. Der er tekst på begge
sider af skiltet.

Ledningsadskiller

Skilte med bogstavering af ledningsadskiller er opsat i køreledningsanlæggets bæretov parallelt
på ledningen over ledningsadskiller. Der er tekst på begge sider af skiltet.
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Gruppemarkeringsskilt
Alle de steder i køreledningsanlægget hvor der er et gruppeskift er opsat gruppemarkeringsskilte
i køreledningsanlæggets bæretov, K-ophæng og styretov svarende til koblingsskemaets
farvekodeskift.
Teksten på skiltet angiver ledningens farvekode. Der er benyttet følgende bogstaver for
farvekoder: B Blå
BR
GR
L
O
R
T
V

Brun
Grøn
Lavendel
Orange
Rød
Turkis
Violet

Tallet angiver et fortløbende nummer

Dokument navn
Version
Dato
Side

LKI_9.0
9.0
24.08.2018
164 af 193

Side 165

Bilag 4.4.10.5
side 1
Instruks for arbejde i kabelbrønde for letbanens kørestrømskabler
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Instruks for koblinger i kørestrømsanlægget
Almindeligt
Denne instruks beskriver samarbejdsrelationer og ansvarsfordeling mellem koblingsleder og
holdleder ved koblinger i kørestrømsanlægget.
Bemyndigelse
Koblingslederen i OCC har bemyndigelse til at foretage ind-, ud- og omkoblinger i
kørestrømsanlægget i forbindelse med afvikling af driften og i forbindelse med uheldssituationer.
Koblinger sker da på koblingslederens ansvar.
Alle kan, i tilfælde af en faresituation, anmode om frakobling af kørestrømsanlægget. Se afsnit
2.1.3.
Udveksling af meldinger
Meldinger skal gentages af modtageren og afsenderen skal bekræfte, at meldingen er rigtigt
opfattet.
Koblingslederen og holdlederen udveksler og noterer fulde navn, telefonnummer, firma, nummer
på kørestrømsafbrydelsen samt oplysninger om spor og sted, som kørestrømsafbrydelsen
dækker.
Koblingslederen indhenter på anmodning fra holdlederen oplysninger hos Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI) om vejrsituationen i det pågældende arbejdsområde.
Holdleder og koblingsleder har gensidig orienteringspligt om vejrmæssige forhold der har
betydning for igangværende eller planlagte arbejder.
Ved akutte koblinger, f.eks. ved uheldssituationer, hvor der ikke foreligger en
kørestrømsafbrydelse, skal rekvirenten oplyse sit fulde navn, telefonnummer, firma, oplysninger
om spor og sted.
Alle ind- og udgående telefonsamtaler til koblingslederen optages på bånd af sikkerhedsmæssige
årsager.
Koblingslederen og den vagthavende OCC operatør udveksler og noterer derefter navn på
vedkommende der tales med samt de trufne trafikale aftaler.
Koblingslederen noterer hvilke koblinger, der foretages samt tidspunktet for disse. Håndbetjente
ledningskoblere betjenes af koblingspersonen efter ordre fra koblingslederen.
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Overdragelse af koblingsledelse
Koblingslederen kan midlertidigt, hvis det f.eks. er hensigtsmæssigt i forbindelse med et arbejde,
overdrage koblingsledelsen for et nærmere bestemt område til en anden koblingsleder. Dog kan
der kun være én koblingsleder for et område. Grænseflader skal være aftalt og registreret hos
koblingslederne.
Frakobling
1.Holdlederen

anmoder koblingslederen om etablering af den pågældende
kørestrømsafbrydelse. Koblingslederen foretager frakobling alle de steder
hvorfra anlægsdelen som der skal arbejdes på kan sættes under spænding,
jævnfør kørestrømsafbrydelsen.

2. Koblingslederen indhenter hos den vagthavende OCC operatør bekræftelse på, at den
elektriske toggang er ophørt, og at frakobling af de relevante dele af
kørestrømsanlægget kan foretages.
3a.Ved

etablering af en kørestrømsafbrydelse på køreledningsanlægget, frakobler
koblingslederen de relevante dele af køreledningsanlægget og foretager
derefter spærringer i fjernstyringssystemet mod utilsigtet indkobling.

3b.Ved

etablering af en kørestrømsafbrydelse på strømforsyningsanlæg frakobler
koblingslederen de relevante dele af kørestrømsanlægget og holdlederen
foretager derefter spærringer mod utilsigtet indkobling.

4. Koblingslederen klarmelder til holdlederen, at de i punkt 1 - 3 nævnte foranstaltninger er
truffet, samt at arbejdsjording og evt. endepunktsjording må foretages.
Indkobling
1. Efter arbejdet er udført, underretter holdlederen alle arbejdsholdets deltagere om, at
sikkerhedsforanstaltningerne vil blive ophævet.
2. Holdlederen fjerner alle de for arbejdet trufne sikkerhedsforanstaltninger.
3. Holdlederen klarmelder til koblingslederen at de under punkt 1 og 2 nævnte foranstaltninger
er udført.
4a.Koblingslederen fjerner spærringerne i fjernstyringssystemet og foretager indkobling af de
relevante dele af køreledningsanlægget.
4b.Holdlederen fjerner spærringerne og frigiver strømforsyningsanlægget til indkobling.
5. Koblingslederen underretter den vagthavende OCC operatør, når indkobling er foretaget.
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Betjening af ledningskoblere
Ledningskoblere må kun betjenes uden belastningsstrøm gennem koblerne. Ledningskoblerne i
køreledningsanlægget kan være indrettet til fjernbetjening fra OCC eller til stedbetjening
(håndbetjening).
Ledningskoblere til fjernbetjening kan også håndbetjenes. Ledningskobleren må ikke
håndbetjenes, før omskifteren i motordrevet er stillet i stilling “lokal“.
Håndbetjente koblere forefindes hovedsagelig i depotområde. Disse kan kun betjenes ved brug
af særlig nøgle, og må kun betjenes efter aftale med koblingslederen.
Arbejdsjording gennem ledningskobler
Findes der ledningskoblere mellem jordingsstederne og arbejdsstedet, skal disse aflåses i sluttet
stilling med specielt beslag jævnfør positivliste, se driftslederens KLS-D system. Omskifteren i
motordrevet skal stilles i stilling “lokal“. Den aflåste kobler beskiltes inde i koblerskabet. På skiltet
noteres dato, navn samt telefonnummer. Skiltet er vist i bilag
Ovennævnte foranstaltning må kun foretages efter forudgående aftale med koblingslederen.
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Instruks for arbejds- og endepunktsjording i køreledningsanlægget
Generelt
Arbejds- og endepunktsjording er den primære sikkerhedsforanstaltning ved arbejde på eller i
nærheden af køreledningsnettet.
Ved etablering af arbejds- og endepunktsjording skal reglerne i “Arbejde i spor“ tillige følges.
Sekundære sikkerhedsforanstaltninger vil f.eks. være spærring af spor eller aflåsning af
ledningskoblere.
Jordingskabler skal være minimum 50 mm² isoleret kobberkabel, transparent eller med orange
isolation.
Transportabelt jordingsudstyr skal være godkendt af driftslederen.
Arbejds- og endepunktsjording skal udføres i overensstemmelse med reglerne i denne instruks.
Udføres arbejds- og endepunktsjordingen på anden måde, kan dette betyde, at der ikke opnås
tilstrækkelig sikkerhed ved:
-

tilfældig spændingssætning (f.eks. fejlindkobling eller ved strømaftagerpassage af
ledningsadskiller/adskillelsesfelt)
fejl i anlægget (f.eks. kan en defekt kobler under uheldige omstændigheder give
spænding på ledninger, man ville forvente, var spændingsløse).

Holdlederen har ansvaret for arbejds- og endepunktsjordingens korrekte udførelse. Se dog side
4.
Holdlederen skal ved selvsyn sikre sig, at de fornødne arbejdsjordinger er opsat.

Arbejdsjording i køreledningsanlægget ved punktarbejde
1. Ved arbejdsjording forstås kortslutning af den konstaterede spændingsløse anlægsdel til skinne
med dertil beregnet jordingsudstyr bestående af skinnefodsklemme, jordingskabel,
lederklemme og betjeningsstang.
Jordingsudstyret skal ved anvendelse være forsynet med en af driftslederen godkendt, entydig
afmærkning, der sikrer mod forveksling af arbejdsjordinger etableret i forbindelse med
forskellige kørestrømsafbrydelser.
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2. Alle normalt spændingsførende anlægsdele skal arbejdsjordes.
3. Inden der foretages arbejdsjording, skal det kontrolleres, at køreledningsanlægget er
spændingsløst ved brug af spændingsviser.
4. Arbejdsjordingen udføres enten ved fast jordsted eller ved at jordingsudstyrets
skinnefodsklemme først forbindes til skinnen og derefter ved, at
jordingsudstyrets lederklemme forbindes til den anlægsdel, som skal jordes.
Lederklemmen skal anbringes hurtigt og bestemt.
5. Jordingsudstyrets lederklemme må kun forbindes til fast jordingssted, bæretov eller køretråd.
Lederklemmen må aldrig placeres på fixpunktstov, bidsel eller flex, idet disse ikke
er strømfaste. På køreledningsanlæg, der har bæretov, bør lederklemmen
placeres på bæretovet. Hvis lederklemmen placeres i køretråden, bør det så vidt
muligt ske, hvor køretråden går ind til opfang. Hvor der er monteret faste
jordingspunkter, bør disse anvendes, hvis det er muligt.
6. Arbejdsjordingen skal være synligt fra arbejdsstedet og anbringes således, at den ikke kan
påkøres.
7. Arbejdsjordingen skal fastgøres så solidt til anlægsdelene, at den ikke rives løs under påvirkning
af de dynamiske kræfter under en kortslutning.
Jordingsudstyrets betjeningsstang må ikke kunne nå jorden.
8. Der skal etableres arbejdsjording mellem arbejdsstedet og hvert sted, hvorfra anlægget
utilsigtet kan spændingssættes. Utilsigtet spændingssætning kan ske ved
fejlmanøvrering af afbryder og ledningskobler, eller ved strømaftagerpassage af
ledningsadskiller/ adskillelsesfelt.
9. Findes der ledningskoblere mellem jordingsstederne og arbejdsstedet, skal disse aflåses i
sluttet stilling med specielt beslag jævnfør positivlisten i driftslederens KLS-D
system. Omskifteren i motordrevet skal stilles i stilling “lokal“.
Den aflåste ledningskobler beskiltes inde i koblerskabet. På skiltet noteres dato,
navn samt telefonnummer. Skiltet er vist i bilag 4.9.4 side 4.
10. Ved arbejde på adskillelsesfelter skal der altid arbejdsjordes på begge sider af anlægsdelen,
jf. dette bilag side 5.
11. Transportabelt jordingsudstyr til arbejdsjording af køreledningsanlægget må maksimalt være
opsat i 7 dage. Ved evt. genmontage skal instruks for arbejdsjording følges.
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Jordingsudstyret skal beskiltes, se retningsgivende eksempel i dette bilag side 9.
Dog undtaget synlige arbejdsjordinger for kørestrømstekniske arbejdsopgaver,
hvor forveksling ikke er mulig.
Ved længere varende arbejder etableres permanent arbejdsjording med, som
konnekteres med boltede forbindelser til skinnen, og som boltes eller presses på
køretråd / bæretov. Arbejdsjordingen kontrolleres månedligt. Der skal opsættes
skilt ved skinnefod, se dette bilag side 6 nederst.
12. Jordingsudstyr, der har været udsat for en kortslutningsstrøm eller har været udsat for
mekanisk overlast, må ikke genanvendes, før det ved eftersyn er konstateret i
orden.
13. Ved punktarbejde hvor der endepunktsjordes i nabosporet, kan arbejdet udføres under
overholdelse af den fastsatte mindsteafstand på 0,30 m til køreledningsanlægget
i nabosporet.

Arbejds- og endepunktsjording i køreledningsnettet ved rullende eftersyn
Ved inspektion af køreledningsanlægget i forbindelse med rullende eftersyn, skal følgende krav
være opfyldt:
-

hvor der endepunktsjordes i nabosporet, kan arbejdet udføres under overholdelse af den
fastsatte mindsteafstand på 0,30 m til køreledningsanlægget i nabosporet.
der skal anvendes jordingsstrømaftager, der følger troljen. Kontakttrykket mellem
strømaftager og køretråd skal være minimum 70 N
der skal etableres mindst en synlig arbejdsjording modsat jordingsstrømaftageren.

Jordingsstrømaftageren må ikke bruges når der er rimfrost på køretråden eller svingninger i
køreledningsanlægget.
Arbejds- og endepunktsjording foretages som beskrevet i dette bilag.
Arbejdsjording i køreledningsanlæg i forbindelse med uheld, ulykker og brand
Sagkyndige personer kan uden nærmere instruktion af en arbejdsleder foretage arbejdsjording i
forbindelse med uheld, ulykker og brand.
Det er den instruerede persons ansvar at følgende 7 punkter overholdes/følges:
1. Koblingslederen i OCC anmodes om straks at foretage en udkobling af køreledningsanlægget
over det område, hvor uheldet er sket.
2. Det meldes til koblingslederen, at arbejdsjording bliver foretaget.
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3. Den del af køreledningsanlægget som ønskes arbejdsjordet prøves med spændingsviser.
4. Når spændingsviseren viser, at køreledningsanlægget er spændingsløst, arbejdsjordes der efter
foreskrifterne på begge sider af det område, hvor uheldet er sket.
5. Øvrige personer på stedet instrueres om udstrækningen af det arbejdsjordede område.
6. Området hvor uheldet er sket må ikke forlades før der er sket en overdragelse af
arbejdsjordingerne til kørestrømsteknisk personale.
7. Når overdragelsen af arbejdsjordingerne er sket til kørestrømsteknisk personale, meddeles
dette til koblingslederen.
Bemærk:
Brandvæsenet benytter særligt jordingskabel, der tilsluttes begge skinnestrenge. Dette medfører,
at sporet ikke er bekørbart.
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Arbejdsjording i ledningsfelter med/uden ledningskobler
Ved arbejde i adskillelsesfelter med ledningskobler skal der arbejdsjordes som vist på tegningen.
Der monteres 2 arbejdsjordinger i bæretov, alternativt i køretråd.
Før en ledning klippes, skal den overstroppes for at undgå problemer med induktion.
Der må ikke anvendes stropper af isolerende materiale, se afsnit 4.4.10.10.
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Skilt til arbejdsjording (retningsgivende eksempel)

Ved skinnefod:
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Ledig
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El-Sikkerhedsplan, retningsgivende eksempel

El-sikkerhedsplanen kan kombineres med andre sikkerhedsplaner, men skal indeholde de viste
oplysninger
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Anmeldelsesformular for returstrømsforbindelser
Aarhus Letbane
Anmeldelsesformular for returstrømsforbindelser
FRA
STRÆKNING:
KILOMETER:
SPOR:
SKINNE (H/V)
KONNEKTERINGSTYPE:
DATO:
KOMMENTAR:
FRA
STRÆKNING:
KILOMETER:
SPOR:
SKINNE (H/V)
KONNEKTERINGSTYPE:
DATO:
KOMMENTAR:
FRA
STRÆKNING:
KILOMETER:
SPOR:
SKINNE (H/V)
KONNEKTERINGSTYPE:
DATO:
KOMMENTAR:

Dato:
Navn:
Firma:
Tlf.:
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TIL
JORDINGBETEGNELSE:
SPOR:
X (M)
Y (M)
KABELDIMENSION:
MASTEKILOMETER:

TIL
JORDINGBETEGNELSE:
SPOR:
X (M)
Y (M)
KABELDIMENSION:
MASTEKILOMETER:

TIL
JORDINGBETEGNELSE:
SPOR:
X (M)
Y (M)
KABELDIMENSION:
MASTEKILOMETER:

_______________ Adresse:
_______________
_______________
_______________
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PRINCIPTEGNINGER FOR RETURSTRØMSFORBINDELSER

H

V

Y
X
V

Y
X

1. SKINNEFORBINDER
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Anmeldelsesformular for beskyttelsesjordinger (forside)
AAL

Anmeldelsesformular for beskyttelsesjordinger Aarhus Letbane
STRÆKNING:

KILOMETER:

REF. SPOR

JORD. BETG.:

ORIENTERING (H/V):

DATO:

KABELTYPE:

KABELDIMENSION:

FRA TIL

X(M)

FORBUNDEN GENSTAND

Y(M)

Z(M)

Vejledning fremgår af bagside.

Dato:
Navn:
Firma:
Tlf.:
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Anmeldelsesformular for beskyttelsesjordinger (bagside)
Alle beskyttelsesjordinger på Aarhus Letbane S-banen udføres I henhold til
instruks “Returstr¢mskreds og potentialudligning” som 2 x 70 mm 2 parallelførte
blanke (uisolerede) stålwirer alternativt skal anvendes 1 x 70 mm 2 aluminium kabel
type FE4M1 - 0,6/1 kV eller tilsvarende med gul/grøn isolering.
I special situationer, hvor enten beskyttelsesjordingen er kort <0,5 m eller ført ikke
umiddelbart synlig kan anvendes 1 x 50 mm2 kobber kabel type FE4M1 - 0,6/1 kV
eller tilsvarende med gul/grøn isolering.
Hvis kablet ikke har grøn/gul yderkappe, skal der i hver ende afsluttes med
grøn/gul krympemuffe.
Hver strop skal konnekteres til jordledermed pres-muffer, alternativt med kabelsko
og bolt til køreledningsmast, såfremt jordleder er ophæng i denne mast.
Særlige udsatte konstruktioner som f.eks. brokonstruktioner og jordingsplinte på
stationer skal samtidig være beskiltet udføres med med ”Beskyttelsesjording. Må
kun afbrydes efter aftale med OCC på tlf. 86 13 31 36” (se LKI bilag 2.4.3).
Afbrydelse af beskyttelsesjordinger til køreledningsanlæggets bærende konstruktioner må kun ske under kørestrømsafbrydelse. Arbejdsjording af
køreledningsanlægget er ikke nødvendig.
Afbrydelse af beskyttelsesjordinger til andre genstande (se LKI bilag 2.4.2 og
5.1.1) kan ske uden kørestrømsafbrydelse, men må kun ske kortvarigt i forbindelse
med en arbejdsproces, og må kun udføres af kørestrømsteknisk eller instrueret
personale.
Ved etablering af nye stropper eller ændringer i de eksisterende stropper for
beskyttelsesjordinger, skal der indsendes anmeldelsesformular til eldriftsledelsen.
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Omformerstationens principielle opbygning
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El-Sikkerhedsplan, retningsgivende eksempel Omformerstationer

El-sikkerhedsplanen kan kombineres med andre sikkerhedsplaner, men skal indeholde de viste
oplysninger.
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Instruks for arbejde i omformerstationer
Generelt
Alle koblinger på omformerstationer skal foretages i samarbejde med koblingslederen i OCC.
De til frakobling anvendte koblingsapparater skal på betryggende måde sikres mod utilsigtet
indkobling.
Relevante omskiftere ”Lokal / Fjern” skal stilles i stilling ”Lokal”. Relevante sikringsautomater
udkobles.
På frakoblingsstederne skal ophænges skilte med piktogram, se bilag 4.9.4 side 4, der angiver at
der arbejdes på anlægget. Skiltene skal ophænges, så det tydeligt angives, hvilke håndtag,
motordrev og sikringsautomater, der ikke må aktiveres.
Netkontrol
Ved “netkontrol“ forstås i det følgende det sted, hvorfra det pågældende netselskab fjernstyrer
og overvåger de højspændingsstationer, hvortil omformerstationerne er tilsluttet.
Man skal være opmærksom på, at de forskellige netselskaber anvender forskellige betegnelser
for disse steder.
Arbejdsjording af tilgangskabler
1. Tilgangsafbryderen udkobles.
2. Netselskabets netkontrol anmodes om at udkoble afbryderen for det pågældende
tilgangskabel.
3. Der anmodes om tilladelse til at arbejdsjorde tilgangskablet.
4. Når der er givet tilladelse til at foretage arbejdsjording, flyttes tilgangsafbryderen til isoleret
stilling. Derefter foretages kontrol af spændingsløs tilstand, og arbejdsjording.
5. Netkontrollen underrettes om, at kablet er arbejdsjordet.
6. Når arbejdet er afsluttet, indhentes der tilladelse fra netkontrollen til at fjerne
arbejdsjordingen, og sætte afbryderen i driftsstilling.
7. Når afbryderen er sat i driftsstilling anmodes netkontrollen om at indkoble tilgangskablet.
Arbejde i tilgangsfelter og på tilgangskabler
1. Tilgangskablet arbejdsjordes som beskrevet på side 1, punkt 1 - 5.
2. Afgangsafbryderne udkobles og flyttes til isoleret stilling.
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3. Der foretages kontrol af spændingsløs tilstand, og arbejdsjording af afgangsfelterne.
4. Når arbejdet er afsluttet fjernes arbejdsjordinger af afgangsfelterne og afgangsafbryderne
sættes til driftsstilling.
5. Der indhentes tilladelse fra netkontrollen til at fjerne arbejdsjordingen fra tilgangskablet, og
sætte afbryderen i driftsstilling.
6. Når tilgangsafbryderen er sat i driftsstilling anmodes netkontrollen om at indkoble
tilgangskablet.
Arbejde på hjælpetransformer
1. Afgangsafbryderen for hjælpetransformer udkobles og flyttes til isoleret stilling.
2. Sikringer på lavspændingssiden brydes.
3. Der foretages kontrol af spændingsløs tilstand, og arbejdsjording på 10 kV siden.
4. Der foretages kontrol af spændingsløs tilstand på lavspændings siden, samt sikring mod
tilbagefødning.
5. Når arbejdet er afsluttet fjernes arbejdsjordingerne på 10 kV siden, og afgangsafbryderen
sættes til driftsstilling.
6. Sikringer på lavspændingssiden sluttes.
Arbejde på én ensrettergruppe
1. Afgangsafbryderen for EG udkobles og flyttes til isoleret stilling.
2. Ledningsadskiller for EG ved 750 V DC samleskinne åbnes.
3. Der foretages kontrol af spændingsløs tilstand, og arbejdsjording på 10 kV eller 15 kV siden.
4. Der foretages kontrol af spændingsløs tilstand, og arbejdsjording på 750 V siden.
5. Omskifter for overlastautomatik ”ude/inde” sættes i stilling ”ude”.
6. Når arbejdet er afsluttet fjernes arbejdsjordingerne og afgangs afbryderen for EG sættes til
driftsstiling.
7. Omskifter for overlastautomatik ”ude/inde” sættes i stilling ”inde”.

Arbejde på 750 V DC samleskinne
1. Samtlige strækningsafbrydere udkobles.
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2. Afgangsafbryderen for EG udkobles og flyttes til isoleret stilling.
3. Der foretages kontrol af spændingsløs tilstand, og arbejdsjording på tilgangssiden af
samleskinnen.
4. Der foretages kontrol af spændingsløs tilstand, og arbejdsjording på afgangssiden.
5. Når arbejdet er afsluttet fjernes arbejdsjordingerne og afgangs afbryderen for EG sættes til
driftsstiling.
Arbejde på ét strækningsfelt
1. Strækningsafbryderen omkobles til stationens reserveafbryder.
2. Ledningsadskilleren åbnes.
3. Evt. Isolerplade isættes.
4. Der foretages kontrol af spændingsløs tilstand, og arbejdsjording.
5. Når arbejdet er afsluttet fjernes arbejdsjordingerne og evt. isoler pladen
6. Strækningsafbryderen sættes til driftsstilling.
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Beskiltning mod betjening

Alternativt

På bagsiden skal noteres dato, navn samt telefonnummer på den person der foretager
spærringen.
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Oversigt over anlægsdele for sikrings- og teleanlæg inden for
køreledningszonen som skal, henholdsvis ikke skal, beskyttelsesjordes
Vedrørende genstande/konstruktioner, se bilag 2.4.2.
+ beskyttelsesjordes
0 beskyttelsesjordes ikke

Apparat- eller kabelhytte (blokhytte se nedenfor)
- af træ eller plast ............................................................................................ 0
- med tag- eller vægbeklædning af metal ........................................................ +
Apparat- eller kabelskab
- af træ eller plast ............................................................................................ 0
- med tag- eller vægbeklædning af metal........................................................ +
ATC
- stander .......................................................................................................... +
- balise ............................................................................................................. 0
Betjeningskasse for fjernstyret station eller lignende ..................................... +
Bomdrev .......................................................................................................... +
Dværg-, VI-, VU signal ...................................................................................... +
Elektromagnetisk nøglelås ............................................................................... +
Fordelingsdåse for sporskiftedrev eller –lås .................................................... 0
Hytte for automatisk linieblokanlæg af plast, træ eller metal
(metalunderstel, telefonbro, gelænder, tag- og vægbeklædning) .................. +
Højttaler .......................................................................................................... +
ITV anlægs udvendige udstyr........................................................................... +
Info anlægs udvendige udstyr ......................................................................... +
Kabeldåse for sporisolation ............................................................................. 0
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Kabelfordelingshus
- af plast ........................................................................................................... 0
- af metal ......................................................................................................... +
Nødaggregat ................................................................................................... +
Perronovergangssignal .................................................................................... +
Radiomast med tilhørende hytte..................................................................... +
Relæhus for stationssikringsanlæg og teleanlæg
- af træ, plast, murværk, beton ....................................................................... 0
- med tag- eller vægbeklædning af metal ........................................................ +
Signalmast med tilhørende signal.................................................................... +
Skiltestander (uden kabel) ............................................................................... 0
Sporskiftedrev, el- ........................................................................................... +
Sporskiftelås, el- (magnetlås) .......................................................................... +
Sporskiftesignal ............................................................................................... +
Stander for højttaler, ur, togviserskilt mm ...................................................... +
Stedbetjeningskontakt for el-betjent sporskifte .............................................. +
SV-hus (sporskiftevarme) ................................................................................ +
SV-dåse ............................................................................................................ +
Telefonstander (for sikkerhedstelefon/pladstelefon)...................................... +
Telefonbro (ved sikkerhedstelefon/pladstelefon) ........................................... +
Togviserskilte ................................................................................................... +
Traktorvejssignal ............................................................................................. +
Ur..................................................................................................................... +
Vejsignal .......................................................................................................... +
Ved etablering af nye stropper eller ved ændringer i de eksisterende stropper for
beskyttelsesjordinger, skal der indsendes anmeldelsesformular til OCC, se bilag 4.8.7.
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Beskiltning af signalmaster

Note 1:
Ved passage af eltraktion skal respektafstanden regnes fra strømaftagerens nærmest punkt.
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9. Telefonliste
Beredskab
OCC, vagthavende
Banedanmark (Kommandopost)

T: 86 13 31 36
T: 82 10 11 35

Aarhus Letbane (Infrastrukturforvalter)
Sikkerhedschef
Driftschef, beredskabsansvarlig
Infrastruktur ansvarlig

NN
NN
NN

M: 27 27 17 14
M: 26 37 21 96
M: 21 25 92 86

Infrastruktur, drifts- og vedligeholdelsesentreprenør
Vagthavende
Driftsleder, kørestrøm
Fagansvarlig, kørestrøm
Fagansvarlig, stærkstrøm
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T: XX XX XX XX
M: 40 29 22 89
M: 20 23 47 29
M: 40 25 47 46
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10.

Omformerstationer

AAL, Omformerstationer, Adresser
Forkortelse Nummer og navn
Adresse

By

TPS - Odd
TPS - Ass
TPS - Mal
TPS - Mst

TPS 01 Odder
TPS 02 Assendrup
TPS 03 Malling
TPS 04 Mårslet St.

Lillegade 15
Assendrupvej 20B
Gammel Østergårdsvej 17
Hørretvej 25

8300 Odder
8300 Odder
8340 Malling
8320 Mårslet

TPS - Trg
TPS - Vi
TPS - CMC
TPS - Ar
TPS - Øs
TPS - Nøb
TPS - Neh
TPS - Bsg
TPS - Gsk
TPS - Klh
TPS - Lar
TPS - Lp
TPS - Tov
TPS - Ht
TPS - Øds
TPS - Lt
TPS - OS
TPS - Mr
TPS - Tha
TPS - Rå
TPS - Ko
TPS - Rid
TPS - Tu
TPS – Søq

TPS 05 Tranbjerg St.
TPS 06 Viby St.
TPS-CMC
TPS 07 Aarhus H.
TPS 09 Østbanetorvet
TPS 10 Nørre Boulevard
TPS 11 Nehrus Alle
TPS 12 Oluf Palmes Alle
TPS 13 Skejby
TPS 14 Lisbjerg
TPS 15 Larsmindevej
TPS 16 Lystrup
TPS 17 Torsøvej
TPS 18 Hjortshøj
TPS 19 Skødstrup
TPS 20 Løgten
TPS 21 Hornslet
TPS 22 Mørke
TPS 23 Thorsager
TPS 24 Ryomgaard
TPS 25 Kolind
TPS 26 Ridderlundvej
TPS 27 Trustrup
TPS 28 Grenaa Syd kp64.2

Trandbjerg stationsvej 4
Enghavevej 2
P. Hiort-Lorenzens Vej
Ny banegårdsgade 42
Fiskerivej 1
Nørre Brogade 34
Randersvej 141
Brenstrupgårdsvej 100
Skejby bakkevej
Randersvej 305
Elstedvej 76
Lystrup Stationsvej 10A
Torsøvej 11
Virupvej 80
Stationsvangen 91
Hjelmvænget 18
Banevej 4
Stationsvej 14B
Gl. Randersvej 2
Museumsvej
Draksbekgade 12
Ridderlundvej 7
Grønlandsvej 2
Søren Quists vej 2

8310 Trandbjerg
8260 Viby J

TPS – Gr

TPS 29 Grenaa St.

Åbyen

8500 Grenaa
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8000 Aarhus C
8000 Aarhus
8000 Aarhus C
8200 Aarhus N
8200 Aarhus N
8200 Aarhus N
8510 Lystrup
8520 Lystrup
8240 Risskov
8530 Hjortshøj
8541 Skødstrup
8541 Skødstrup
8543 Hornslet
8544 Mørke
8410 Rønde
8550 Ryomgaard
8560 Kolind
8560 Kolind
8570 Trustrup
8500 Grenaa

Side 192

11.

Ordforklaring
AC

Alternating current (Vekselstrøm).

ATS

Automatic Train Stop (Automatisk togstop).

BN

Banenorm.

CCTV

Closed Circuit Television.

DC

Direct current (Jævnstrøm).

DS

Dansk Standard.

DSB

Danske Stats Baner.

EN

Europäische Norm.

Fritrumsprofil

Begrænsning uden for hvilken alle faste genstande skal befinde sig.
Er fritrumsprofilet overholdt, kan alt rullende materiel passere uhindret.

Hz

Enhed for frekvens

IEC

International Electro.technical Commission.

kV

Enhed der angiver en spænding i kiloVolt. k står for kilo og betyder 1000.

LBN

Letbanenorm.

OCC

Operations and Control Center.

OR

Operating Rules

PM

Profilmidten er en linie, som står vinkelret på SO-planet i lige stor afstand fra
skinnernes kørekanter.

PVT

Mangetrådet kobberkabel med PVC-isolation.

Skridtspænding Den del af stigningen i jordpotentiale, der fremkommer på grund af en
jordfejl, og som kan opfanges af en person med en skridtlængde på
1 m, idet man antager, at strømmen flyder gennem kroppen fra fod til fod.
KLS

KvalitetsLedelsesSystem.

KLS-D

KvalitetsLedelsesSystem for Driftsledelse jf. Bekendtgørelse nr.1113.

SM

Spormidte.

SO

Skinneoverkant.
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TIL

Trafikal Information om Aarhus Letbanestrækningen.

TSF

Trafikale Sikkerhedsforskrifter.

UIC

Union Internationale des Chemins de fer.

UT

Usædvanlige Transporter.
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