Håndbog for projekter

				 - med grænseflader til Banedanmarks infrastruktur

Processen for projekter som har grænseflader til
til Banedanmarks infrastruktur
I denne håndbog kan du som bygherre eller udvikler på et
projekt, der er i berøring med jernbanen læse mere om, hvad
du skal forholde dig til i forhold til et 3. partsprojekt, hvor
Banedanmark står for den faglige ledelse.
Projektscreening

3. partsprojektkoordinatoren

Banedanmark, Teknik screener projektet. Hvis
det medfører en ændring i Banedanmarks
jernbaneinfrastruktur, skal der oprettes et
tredjepartsprojekt.

3. partsprojektkoordinatoren er indgangen
til Banedanmark. Med 3. partsprojektkoordinatoren som tovholder på vegne af
Banedanmark indgås der en aftale, som skal
regulere projektet ifm. alle dets faser fra
start til slut.

Der skal underskrives en aftale – en såkaldt
3. partserklæring - som regulerer betalingsvilkår for Banedanmarks arbejde i forbindelse
med 3. partsprojekter.
Når tredjepartserklæringen er underskrevet,
bliver projektet tilknyttet en 3.parts projektkoordinator.

3. partsprojektkoordinatoren hjælper med
de nødvendige godkendelser for at projektet
kan gennemføres:
• CSM-risikoledelse
• Faglig Ledelse
• Trafikal planlægning
• TSI (hvis det kæves af TBST)
• Gravetilladelse
Godkendelserne vil blive beskrevet i det
efterfølgende.

CSM-risikoledelse

Faglig ledelse

CSM (Common Safety Method)-risikoledelse
er en fælleseuropæisk metode til at håndtere
de sikkerhedsmæssige risici ved et projekt på
eller nær jernbanen.

Faglig ledelse er Banedanmarks godkendelse
af den tekniske del af projektet i forhold til
Banedanmarks gældende norm- og regelværk.

Godkendelsesprocessen afhænger bl.a. af
projektets kompleksitet, og om hvorvidt
projektet bedømmes at være signifikant hhv.
ikke-signifikant

Projektets design er afhængigt af, at der kan
opnås en godkendelse fra Banedanmarks
tekniske organisation.

CSM-risikoledelse afsluttes ved ikke-signifikante projekter med en ibrugtagningstilkendegivelse fra Banedanmark og ved
signifikante projekter med en ibrugtagningstilladelse fra Trafik- og Byggestyrelsen.
Banedanmark tilknytter en myndighedskoordinator, som kan vejlede om processen.

Projektet skal i henhold til Banedanmarks
ledelsessystem igennem to faser med Faglig
Ledelse/Godkendelse.

Trafikal planlægning
Hvis projektet kræver spærringer af spor, eller afbrydelse af kørestrøm, skal der bestilles
sporspærringer og/eller kørestrømsafbrydelser.
Den trafikale planlægning afgør, hvornår der
kan tildeles sporspærringer og kørestrømsafbrydelser.
Fristerne for indmeldelse af sporspærringer
afhænger af sporspærringens længde. De
fremgår af Banedanmarks hjemmeside.

Direkte link til bestilling af sporspærringer:
http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=2139

Gravetilladelse/
igangsætningstilladelse
Tilladelsen udstedes af Banedanmark.
Tilladelsen indeholder vilkår for arbejdets
udførelse.
Arbejdet kan ikke igangsættes før Banedanmark har modtaget kopi af tilladelsen med
bygherres underskrift.

Sikkerhedsregler
For arbejder i og ved spor i drift skal der
udarbejdes jernbanesikkerhedsplaner.
Banedanmark godkender disse sikkerhedsplaner.
Det er ikke tilladt at opholde sig på Banedanmarks arealer uden godkendelse.

Arbejdet kan ikke igangsættes før Banedanmark har udstedt igangsætningstilladelse.

For at arbejde på og ved jernbanen skal man
bl.a. gennemføre kurset ”Pas på, på banen”.

Drift og dokumentation

TSI

Før anlægsarbejdet kan igangsættes skal der
indgås drifts- og vedligeholdelsesplaner.

TSI (Tekniske Specifikationer for Interoperabilitet) er fælleseuropæiske harmoniserede
tekniske krav. Kravene skal opfyldes og
verificeres af uafhængig 3. part (NoBo).

Overenskomster eller andre aftaler indgås.
As-build materiale leveres efter Banedanmarks anvisninger.
Det kan bl.a. være:
• Indmåling af banen/nye anlægselementer
• Opdaterede datalister
• Opdaterede trafikale instrukser (SIN)
Banenormer:
http://www.bane.dk/publikationer.asp?artikelID=6643

Banenormer: Principskitse for højde af
sikkerheds- og opholdszone på perron.

Trafik- og Byggestyrelsen afgør hvorvidt og
hvilke dele af projektet, der skal leve op til
TSI krav.
Banedanmark tilknytter en myndighedskoordinator, som kan vejlede om processen.
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