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SR 

Trafikcirkulære 26-2022 

 

TIB 1, Glostrup. Elektronisk nøgleudlevering  

1. Baggrund 

I forbindelse med sporfornyelsesprojektet mellem København H og Høje Taastrup er 

der, for at optimere trafikafviklingen, foretaget et midlertidigt indgreb i 

sikringsanlægget i Glostrup jf. dispensationen ”Midlertidig indgreb etape 7 Glostrup”. 

En betingelse for udførsel af det midlertidige indgreb er, at der udlægges dobbelt 

hæmsko og opstilles standsignal ”Stop”, som dækning for togveje til/fra spor 0 og 

spor 1. 

Hæmskoen er aflåst til skinnen med kæde og dobbelt hængelås. Den ene nøgle 

opbevares af SR-arbejdslederen og den anden placeres i en særlig nøgleboks, som 

betjenes af stationsbestyreren for Glostrup. 

2. Udlevering og håndtering af nøgler 

Forud for udlevering af nøglen skal det sikres, at der er etableret en sporspærring, 

som omfatter den dobbelte hæmsko. 

Herefter 

- anmoder SR-arbejdslederen om oplåsning af den elektroniske nøgleboks 

- stationsbestyreren oplåser nøgleboksen jf. punkt 4. 

- SR-arbejdslederen udtager nøglen og lukker nøgleboksen 

- stationsbestyreren noterer herefter i telegramjournalen, at nøglen er udleveret 

- SR-arbejdslederen må nu fjerne den midlertidige dækning af togvejen. 

3. Aflevering af nøgle/aflåsning af nøgleboks 

Forud for aflevering af nøglen skal SR-arbejdslederen sikre, at den midlertidige 

dækning af togvejen genetableres. 

Herefter 

- anmoder SR-arbejdslederen om oplåsning af den elektroniske nøgleboks 

- stationsbestyreren oplåser nøgleboksen jf. punkt 4. 
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- SR-arbejdslederen indsætter herefter nøglen, lukker nøgleboksen og underretter 

stationsbestyreren om, at nøglen er bragt tilbage i nøgleboksen 

- stationsbestyreren noterer herefter i telegramjournalen, at nøglen er tilbageleveret i 

nøgleboksen. 

4. Oplåsning af nøgleboks 

Nøgleboksen kan kun oplåses via den af projektet udleveret mobiltelefon. 

Appen ”XLOCK” betjenes således 

- nøgleboksen vælges i appen 

- der ”swipes” mod højre i 5 sekunder  

Boksen åbner. 

***** 

Oversigt over gyldige Trafikcirkulærer kan ses på www.bane.dk. 

http://www.bane.dk/

