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TIB 2, Kong Frederik den IX Bro. Procedure for åbning og 

aflåsning 

1. Indledning 

Nykøbing Falster station er nedlagt som togfølgestation og der etableres en 

akseltæller blok på strækningen Nykøbing Falster Vest – Nykøbing Falster T. Derved 

er den hidtidige funktion, med frigivning af Kong Frederik den IX Bro for åbning, ikke 

længere virksom. De fire drev i forbindelse med broklappen, er derfor aflåst med 

transportable låsebolte og hængelåse jf. SR SSB 134-2021. 

Åbning og lukning af broen sker jf. SR SSB 134-2021, samt nedenstående procedure. 

2. Betingelser 

Broen er som udgangspunkt lukket og kan ikke åbnes for sejlende trafik. Der er aftalt 

perioder, hvor broen i særlige tilfælde kan åbnes. 

Når broen skal åbnes følges nedenstående procedure: 

1. Brovagten kontakter SR-arbejdslederen, og anmoder om at få broen oplåst for 

åbning. 

2. SR-arbejdslederen kontakter stationsbestyreren og anmoder om at få udleveret 

nøgler til oplåsning af sporskifter på broen. 

3. Stationsbestyreren etablerer sporspærring Nykøbing Falster Vest – Nykøbing 

Falster T og udleverer nøglerne til SR-arbejdslederen. 

4. SR-arbejdslederen kontakter brovagten og meddeler, at sporet er spærret. 

5. Brovagten udleverer nøglerne til SR-arbejdslederen. 

6. SR-arbejdslederen underretter brovagten når låseboltene er afmonteret og broen 

må åbnes. 

7. Brovagten gennemfører op- og nedlukning af broen.  
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8. Når broen er teknisk lukket, kontakter brovagten SR-arbejdslederen og 

underretter om, at låseboltene igen kan monteres. 

9. SR-arbejdslederen monterer låseboltene og aflåser disse. 

10. SR-arbejdslederen afleverer nøglerne til brovagten, og underretter brovagten om, 

at låseboltene er monteret og aflåst. 

11. SR-arbejdslederen kontakter stationsbestyreren og underretter om, at broen er 

aflåst og sporet er ”frit og farbart” jf. SR § 73. SR-arbejdslederen afleverer herefter 

nøglerne til stationsbestyreren.  

12. Stationsbestyreren ophæver herefter sporspærringen Nykøbing Falster Vest – 

Nykøbing Falster T. 
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