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Indlæg af  

 Niels Fischer-Nielsen 

 Normkoordinator 

 Teknisk Drift,  

 Team NASA 

 Banedanmark 

 

Fra september 2005: Normkoordinator for tekniske   
                     infrastrukturregler 

                     (juni ’10-dec ’11:  ….. også teamleder) 

 

Karrieren startede i DSB 01.11.1974  

. . . og har forløbet inden for teknisk ledelse med såvel tekniske 
systemer som teknisk drift 
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Banenormer 

•  er BDK’s format for virksomhedens tekniske standarder 

•  gælder som udgangspunkt kun for BDKs infrastruktur 

•  opererer med 3 regelniveauer 

 BN1: BDKs specifikke imødegåelse af sikkerheds-, 
 interoperabilitetskrav og andre krav fastsat af myndig-
 hed eller tilsvarende krav fastsat af BDK. BN1 er 
 underlagt myndighedsgodkendelse vedr sikkerhed og 
 interoperabilitet. Kun berørte myndighed kan give 
 dispensation 

 BN2:  Specifik imødegåelse af virksomhedskrav i BDK. 
 Må ikke være i strid med BN1-regler. Afvigelse fra BN2 
 kræver tilladelse fra BDKs ledelse 

 BN3: ”regler” som det  er frivilligt for projektlederen at 
 efterleve. Skal leve op til BN1/BN2-regler 
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Nyt, der er trådt i kraft 01.01.12 

Regler for dispensation fra  BN1-regler 

• TS-bek nr 1031 om Ibrugtagningstilladelse giver regler for 
sikkerhedsvurdering og signifikansvurdering, når der er tale 
om ændring af infrastruktur eller ny infrastruktur 

• I den forbindelse ønsker TS ikke at godkende BN1-dispensation 

• BDK har en TM i støbeskeen om de nye dispensationsregler 

 

Kommer snart, i løbet af 2012 

Nye regler for godkendelse af BN1-regler 

• Trafikstyrelsen arbejder med en bekendtgørelse til udgivelse, 
der vil give mere selvforvaltning i godkendelse af BN1-regler til 
Banedanmark, men . . . hvor langt dette vil række, vides ikke!  
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BN1–160–1h  Kilometrering og opsætning . . .  

                                              banenormens titel 

                       BN-udkast, dokument ej godk. 

        banenormens udgave 

           unikt løbenummer for alle banenormer 

 banenormens højeste normniveau (BN1, BN2 eller BN3) 

 

I afsnit med tekniske regler skal overskriften vise, om der er tale om 

BN1-, BN2- eller BN3-regler 

Ved brug af normudkast er det projektlederens ansvar, at der benyttes 

gyldige regler ved ibrugtagning 

 

Princip for BN-nummer 
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Roller og ansvar ved banenormer 

 

På banenormernes forside finder man i den gældende skabelon: 

• Overordnet ansvar: Den normansvarlige chef, der på ledelsens 
vegne med sin godkendelse, viser, at BDK står bag ved 
banenormen. Denne chef er fagchef i Teknisk Drift for 
banenormens tema 

• Ansvar for indhold: Den teknisk systemansvarlige (TSA), der 
står inde for banenormens tekniske indhold og den bagved-
liggende argumentation og konsekvensbeskrivelser. TSA 
refererer til normansvarlig chef 

• Ansvar for normfremstilling: Normkoordinatoren, der står inde 
for, at processen i BDKs ledelsessystem er fulgt  
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Banenormer 

har følgende standardmæssige indholdsfortegnelse 

 1. indledning: Lidt om standardens indhold og emnekreds 

 2. Ikrafttræden: Dato for ikrafttræden og hvilke regler,  
  der udgår ved standardens ikrafttræden  

 3. Overgangsbestemmelser: Særlige projekthensyn eller 
   driftshensyn med en tidsbegrænsning 

 4. Referencer: Referencer, der henvises til i standardens  
   tekst, er normative med mindre andet er nævnt 

 5. Definitioner: Leksikale beskrivelser af ord, der er  
   særlige for BN-dokumentet. Indeholder ikke regelstof 

 6. Deskriptorer: Karakteristiske søgeord for BN’en /ny 

 7. Anvendelsesområde: Definition af gyldighedsområde  
    vedr geografi, fag, sportype, hastighed etc 
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Banenormer (indholdsfortegnelse fortsat) 

 8. Dispensationer: Afvigelse fra BN1- og BN2-regler    
  (v. ændringer i infrastruktur) godkendes af BDKs  
  ledelse. Afvigelse fra regler/vedligeholdelses- 
  forskrifter som hidtil (TM kommer hurtigt) 

 9. Historik: her angives i stikord ændringer fra den  
  forrige version / ny 

 10. BN1-regler: De egentlige tekniske regler om  
  sikkerhed og interoperabilitet (efter behov) 

 11. BN2-regler: De tekniske regler som BDK yderligere
  ønsker opfyldt (ej modstrid med BN1) 

 12. BN3-regler: Vejledning og information. Valgfrit,  
  men BN3-afsnit må ikke være i modstrid med  
  BN1/BN2-regler 

 13. Bilag: kan være normative eller informative 
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Andre tekniske BDK-regelformater  

•  Sporregler, vil overgå til BN-format 

•  Langskinneregler, vil overgå til BN-format 

•  Fritrumsprofiler, vil overgå til BN-format 

•  AML, vil overgå til TIB 

•  SODB anlægsbestemmelser, indarbejdes i BN-
 nummerfølgen 

•  Tekniske Meddelelser, midlertidige, idet stof indarbejdes 
 løbende i BN-formatet. TM kan være på BN1-, BN2- eller 
 BN3-niveau 

I et vist omfang regler i  

•  Normaltegninger for Sikring mm 

•  Normaltegninger for Spor 
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Regelhierakiet 

Hvad ligger ”over” BDKs tekniske regler: 

•  TSI’ere incl. EN-standarder, der er eksplicit nævnt i TSI 

•  Dansk lovgivning 

•  Bekendtgørelser etc fra Trafikstyrelsen 

 

 

        Banenormer  

findes på www.bane.dk/Erhverv/Tekniske regler og normer 

 

  

Hvad ligger ”under” BDKs tekniske regler: 

•  EN-standarder (alment)  

•  UCI-fiche o.a. 
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Gyldige banenormer med geoteknisk interesse 

BN-nr Titel Udgivet 

BN2-4-1 Ballastlaget. Vedligehold og fornyelse 05.2006 

BN2-5-1 Ballast- og jordprøvetagning i sporkassen 03.2003 

BN1-6-3 Tværprofiler for ballasteret spor 03.2011 

BN1-8-1 Underbygning og jordarter 06.2005 

BN1-11-1 Afvanding af sporarealer 10.2006 

BN3-12-2 Vejledning til miljø- og vandløbssager i fm afvand.anlæg 07.2003 

BN1-13-2 Ledningsanlæg på Banedanmarks arealer 11.2008 

BN2-19-1 Ballast og underballast 07.2004 

BN1-59-4 

 

Belastnings- og beregn.forskrifter for sporbærende broer og 

jordkonstruktioner (nb! her findes belastningskrav til geo.tekn. beregn) 

11.2010 

BN2-94-2 Landmåling på banen 09.2011 
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Hvad er der i ”den BN-geotekniske pipeline”? 

BN-nr Titel Kommentar 

BN1-185-1 Underbygning. Krav til beliggenhed Ny BN, der udkommer 2013 

BN1-188-1 Beregningsforskrift for underbygning, 

skråninger og jordkonstruktioner 

Ny BN der udkommer 2013 

De nye grænseflader til BN1-185 og BN1-188 giver anledning til  

BN1-6-5  Tværprofiler for ballasteret spor Udkommer ultimo 2012 * 

BN1-8-1 Underbygning og jordarter Aflyses i fm BN1-185/BN1-188 

BN1-59-5 ”Bronormen” Udkommer ultimo 2012 * 

*) med hver sin TM, der regulerer de nye grænseflader til BN1-185-1 og BN1-188-1 

BN1-177-1 Tilstandsinspektion og vedligeholdelse Erstatter Ordre O d. 01.04.12 

AML Aksellast, Metervægt og Læsseprofil Indarbejdes i TIB forår 2012 
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SPØRGSMÅL? . . . De er velkomne 

 

 TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN 

 

   

                         

   


