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SR § 73 punkt 10. samt SR SSB 112-2019, 

Oplåsning af aflåste sporskifter 

 
1. Baggrund 

På baggrund af en afsporing i Orehoved den 7. november 2019, samt tidligere hændelser 

på strækningen Vigerslev-Ringsted, er Banedanmark blevet underlagt forbud mod 

omstilling af ikke-centralsikrede sporskifter. 

Derfor indføres nedenstående retningslinjer for oplåsning og aflåsning af sporskifter, som 

ikke er centralsikrede, eller som er aflåst og bragt i kunstig kontrol (arreteret og/eller 

låsegruppe), og som indgår i togveje, giver dækning til togveje, eller er beliggende på den 

fri bane. 

2. SR § 73 punkt 10., samt SR SSB 112-2019 

Gældende for sporskifter, som er aflåst jf. bestemmelserne for: 

• ”Sporskifte, der ikke er centralsikret og ikke skal omstilles” 

• ”Sporskifte, der ikke skal omstilles, og først fjernes senere”, samt 

• ”Sporskifte, hvor sporskiftedrev og/eller trækstænger ikke er monteret”. 

 

Sporskifter som er aflåst efter disse regler må ikke oplåses, og stationsbestyreren må ikke 

udlevere nøglerne til sporskifterne. 

Stationsbestyreren må dog udlevere nøgler, og sporskifter må oplåses, i forbindelse med 

følgende arbejder: 

• drifts- og vedligeholdelsesopgaver (normbaserede opgaver) som relaterer sig til 

selve sporskiftet og dets konstruktion 

• drifts- og vedligeholdelsesopgaver (normbaserede opgaver) som relaterer sig til 

køreledningsanlæg over sporskiftet 

• spor- og sikringsarbejde med henblik på centralsikring af sporskiftet 

• spor- og sikringsarbejde med henblik på fjernelse af sporskiftet 

• kørsel til og fra ”spor under anlæg” jf. SR § 2 punkt 2.4.2. 

• kørsel med prøvetog i forbindelse med implementering af nyt signalsystem jf. SR, 

SIN og eventuelle SSB. 
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3. Ansøgning om oplåsning af ikke-centralsikrede sporskifter 

Opstår der et behov for oplåsning af ikke-centralsikrede sporskifter eller sporskifter der er 

aflåst og bragt i kunstig kontrol (arreteret og/eller låsegruppe), skal der fremsendes en 

mail til Kvalitet & Sikkerhed, Trafikale Regler på disp_spsk@bane.dk, som herefter vil 

bistå med at fremsende en dispensationsansøgning til Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen 

indeholdende: 

• en beskrivelse af arbejdets art og begrundelse for dette 

• hvornår arbejdet planlægges udført 

• hvilket personale der skal foretage oplåsning og aflåsning af et eller flere 

sporskifter. Der skal oplyses navn, stilling og firma 

• kompetenceskemaer på de sikringsteknikere der skal forestå oplåsning/aflåsning 

der beskriver, at den pågældende har den nødvendige kompetence og erfaring til 

det/de pågældende sporskifter, som omfatter sporskiftetype, drevtype, låsebolte, 

samt eventuelle særlige forhold relateret til det eller de konkrete sporskifter 

• sporspærringscirkulære(r) 

Først når Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fremsendt en afgørelse om tidsbegrænset 

ophævelse af forbuddet mod omstilling af ikke-centralsikrede sporskifter, eller sporskifter 

der er aflåst og bragt i kunstig kontrol (arreteret og/eller låsegruppe), samt godkendt de 

sikringsteknikere nævnt i ansøgningen, og som besidder den nødvendige kompetence og 

erfaring til det eller de pågældende sporskifter; det omfatter sporskiftetype, drevtype, 

låsebolte, samt eventuelle særlige forhold relateret til det eller de konkrete sporskifter, må 

sporskifterne låses op, omstilles og aflåses igen.  

4. Udlevering af nøgler opbevaret hos stationsbestyreren 

Kun sikringsteknisk personale, der er blevet godkendt i afgørelsen af Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen, må anmode stationsbestyreren om udlevering af nøgler til et sporskifte jf. 

punkt 2. med henblik på oplåsning. 

Stationsbestyreren må kun udlevere nøgler med henblik på oplåsning til sikringsteknisk 

personale, der er blevet godkendt i afgørelsen af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Nøgler må kun udleveres, når der er etableret sporspærring, som omfatter det pågældende 

sporskifte, samt sporspærring i spor som sporskiftet er dækningssporskifte til.  

Stationsbestyreren foretager den fornødne notering i telegramjournalen. 

5. Aflevering af nøgler, som skal opbevares hos stationsbestyreren 

Kun sikringsteknisk personale, der er blevet godkendt i afgørelsen af Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen, må aflevere nøgler til et sporskifte jf. punkt 2. til stationsbestyreren. 

Stationsbestyreren må kun modtage nøgler af sikringsteknisk personale, der er blevet 

godkendt i afgørelsen af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Stationsbestyreren foretager den fornødne notering i telegramjournalen. 
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***** 

 

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

http://www.bane.dk/

