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Ledningsanlæg pa  Banedanmarks Arealer 
Vejledning til ansøgningsskemaet i LedningsX 

 

Indledning 

Ansøgningsskemaet er en ’selvtjekkende’ formular. 

 

Det fungerer på følgende måde, at skemaet udfyldes og herefter klikkes på knappen ’Tjek indtastninger’.  

Skemaets indhold sendes til serveren, hvor indholdet tjekkes.  

Kommentarer til ansøgeren leveres som tekst under skemaet og om farvning af felter.  

Mørkfarvede felter indikerer, at feltet er udfyldt forkert eller mangler udfyldelse. 

 

Bemærk, at det varierer, hvilke felter der skal udfyldes.  

Vælger du f.eks. ’Styrbar boring’ som udførelsesmetode skal reamerdiameteren oplyses.  

Tilsvarende, hvis du anvender en ledningstype med indre tryk f.eks. brugsvand under tryk, skal der i henhold 

til BN1-13-3 bruges beskyttelsesrør. 

 

Når krævede felter er udfyldt, foretages et tjek af sammenhængen i det indtastede og af forholdet til 

bestemmelserne i BN1-13-3. Dette tjek kan resultere i forhold, der skal rettes. 

Det giver f.eks. ikke mening at ville trække en ø200 mm ledning gennem et ø150 mm beskyttelsesrør. 

 

Desuden tjekkes for, om det indtastede giver anledning til særlige krav fra Banedanmarks side, f.eks. krav 

om nivellering/krabbemåling, geoteknisk undersøgelse etc.  

BEMÆRK: Hjemmesiden oplyser kun hvilke krav, der normalt stilles. Der er ikke tale om krav før, 

Banedanmarks sagsbehandler har oplyst det – DERFOR; vent på reaktion fra Banedanmarks sagsbehandler. 

 

Når skemaet er udfyldt ’korrekt’, skifter siden til en tekstside uden indtastningsmulighed.  

Eneste mulighed for handling er ’Indsend ansøgning’. 

Vælger man at sende ansøgningen, vises på skærmen, hvad man har sendt.  

Banedanmarks sagsbehandler vil efterfølgende kvittere med en svarmail.  

Kvitteringstiden afhænger af belastningen i den pågældende periode.  

Banedanmark tilstræber at kvittere indenfor 5 arbejdsdage. 
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https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Tekniske-normer-og-regler/Banenormer/Ledningsanlaeg-paa-Banedanmarks-arealer
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Gennemgang af Figur 1 - Udfyldt ansøgningsskema med de nødvendige oplysninger 

Ledningsejer Samtlige felter skal altid udfyldes. 

Rådgiver Der bruges ikke altid rådgivere i forbindelse med etableringen af ledningsanlæg på 

Banedanmarks arealer. Hvis der bruges en rådgiver, som repræsenterer lednings-

ejer, skal alle felterne for rådgiver udfyldes. 

Entreprenør Normalt skal alle felter oplyses. 

 

Der kan være situationer, hvor en opgave går i udbud, hvor entreprenøren ikke er 

kendt på ansøgningstidspunkt. Gør bemærkning om dette i feltet nederst i skemaet, 

så accepteres manglende indtastning.  

Her giver Banedanmark kun en forhåndsgodkendelse, der først gøres til en endelig 

aftale, når entreprenøren er oplyst. 

 

Ved borede løsninger er der krav om at anvende en af Banedanmark godkendte 

entreprenører. Denne vælges fra komboboksen. 

 

I tilfælde, hvor der ikke er krav om en godkendt entreprenør f.eks. ved gravede 

løsninger, kan alternativ feltet udfyldes. 

Ansøger Ansøger skal ALTID oplyses.  

Der kan vælges mellem ledningsejer, rådgiver og entreprenør. Såfremt der ikke 

udfyldes yderligere, kommunikerer Banedanmark med kontaktperson hos det 

valgte firma. 

 

Vælges det at udfylde de øvrige felter under ansøger, kommunikerer Banedanmark 

med den anførte.  

Sporsagkyndig  Det er et normkrav, at der er en sporsagkyndig tilstede under ledningsarbejder på 

banen. 

 

Den sporsagkyndige skal godkendes af TPE Spor inden arbejdets opstart. 

Bredde- og 

længdegrad 

Bredde- og længdegrader skal altid opgives. 

Det er de eneste data, der placerer ansøgningen på landkortet. 

 

Bredde- og længdegrader opgives i decimalgrader med mindst 6 decimaler. De kan 

aflæses på Google Earth, hvis man indstiller den til at vise placeringen på følgende 

måde: 

 

Google Earth: 

1. Vælg ’Funktioner’ 

2. Vælg ’Indstillinger’ 

3. Vælg fanen ’3D-visning’ 

4. Markér ’Decimalgrader’ 
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Google Earth version 5: 

1. Vælg ’Værktøjer’ 

2. Vælg ’Indstillinger’ 

3. Vælg fanen ’3D-visning’ 

4. Marker ’Decimalgrader’ 

 

Begge versioner viser nedenstående dialogboks. Udseendet varierer formentlig 

efter styresystem og version af Google Earth. 

 

For aflæsning af bredde- og længdegrader; vælg ’Tilføj stedmarkør’ – den gule 

knappenål. 

 

Hvis man går passende tæt på lokaliteten (skærmudsnit på 100-200 meter bredt), 

kan stedmarkøren placeres med en nøjagtighed på ca. én meter. 

 

Under placering af stedmarkøren er der en dialogboks, der viser data for sted-

markøren og giver mulighed for at navngive og gemme denne (se figur nedenfor). 
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Bredde- og længdegrader tjekkes på serveren. Der tjekkes kun for, om de ligger i 

ovennævnte område. 

 

Ledningstype Skal altid udfyldes – vælges fra kombiboks 

Tryk, Temp-

eratur og 

Spænding 

Skal altid angives for relevante typer af ledninger. 

Kan angives med 3 decimalers nøjagtighed. 

Overflødigt data ignoreres. 

 

Enhederne er hhv. Bar, °C og kV. 

Eksempel: 22 mmbar angives som 0,022 

220 V som 0,22 kV 

Udførelses-

metode 

Skal altid udfyldes – vælges fra kombiboks. 

 

Retning Skal altid udfyldes – vælges fra kombiboks. 

Hhv. krydsende og langsgående ledning. 

Start – og slut-

dato 

Skal altid udfyldes. 

Formatet er dd.mm.åå eller dd.mm.åååå 

 

Denne information er vigtig for den sagsbehandlingstiden og bør angives så præcist 

som muligt. 
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Føringsrør Udfyldes, hvis der planlægges et anlæg med føringsrør. 

Det tjekkes, om udvendig diameter er større end indvendig diameter. 

 

Udfyldes ét felt, skal alle felter udfyldes. 

Beskyttelsesrør Som føringsrør. 

Bemærk dog, at for ledningstyper med indre tryk er der krav om brug af 

beskyttelsesrør. 

 

Samme tjek som for føringsrør. Det tjekkes desuden om ’slippet’ mellem  

beskyttelsesrør og føringsrør er for stort. Er dette tilfældet gøres opmærksom på, at 

der skal ske udstøbning af mellemrummet. 

Ledning/rør-

medie 

Skal altid udfyldes. 

Samme krav som for føringsrør. 

Dog kan indvendig diameter udelades. 

Reamer-

diameter, 

overcut og 

diameter af 

boresonde 

Opgives, hvor udførelsesmetoden betinger det. 

Det vil sige, reamer (fræsehoved) ved styret underboring, overcut ved underboring 

i rør og diameter af boresonde ved styrbar jordfortrængning. 

Lægnings-

dybde 

Skal altid opgives. 

Opgives i mm og altid til toppen af røret. 

Beskrivelse af 

projektet 

Der skal altid gives en beskrivelse af projektet.  

En kort forklaring er tilstrækkelig, f.eks. ’Kabelforbindelse skal etableres …’ 

 

I andre tilfælde kan det hjælpe sagsbehandleren, hvis der gives en mere udførlig 

beskrivelse. 

Entreprenør 

findes ved 

udbud/licitatio

n 

Feltet skal udfyldes, hvis ikke der er valgt en entreprenør. 

Afvigelser fra 

BN1-13 

Bruges til at redegøre for eventuelle afvigelse. 

 

Som udgangspunkt er afvigelser fra banenormen dispensationssager. Dette 

indebærer, at der skal argumenteres for forsvarligheden af hver enkelt afvigelse. 
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Er ansøgningen maskingodkendt/accepteret, kan den indsendes til Banedanmark – se orientering om 

sagsgang. 

 

Et accepteret ansøgningsskema kan se ud som skemaet i Figur 1.  

Skemaet udløser kommentarer vist i Figur 2. 

Herefter trykkes på ’send blanket’, dette medfører en kvittering for ansøgningen, der er vist i Figur 3. 

På Figur 3 (kvitteringen) kan man tjekke placeringen (bemærk tekstboks med rød skrift) via links til 

hhv. Google maps og Google Earth. 

 

Nederst på Figur 3 finder man tre links, der giver en mulighed for at genbruge, duplikere og/eller 

revidere ansøgningen.  

I forbindelse med en eventuel revision med fyldige bemærkninger er der risiko for, at de forsvinder i 

det nye skema. 

 

Flere rør/ledninger på samme sted 

Ansøgningsskemaet kan håndtere ét hul/krydsning under banen på samme sted/lokalitet. Ønsker man 

at lave flere krydsninger, må man udfylde ansøgningsskemaet flere gange.  

Med ’genbrugslinket’ beskrevet ovenfor (se Figur 3) er dette enkelt.  

Der kan lægges flere ledninger i et beskyttelses- eller føringsrør.  

Vælges føringsrør skal hulrummet mellem føringsrør og ledninger udstøbes med beton. 

Skal der lægges flere ledninger i samme beskyttelsesrør, må skemaet indsendes flere gange med 

samme oplysninger, bortset fra oplysninger om de specifikke ledninger. 

 

http://ledningsx.dk/docs/orientering%20om%20sagsgang.docx
http://ledningsx.dk/docs/orientering%20om%20sagsgang.docx
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Figur 1 - Udfyldt ansøgningsskema med de nødvendige oplysninger 
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Figur 2 - Accepteret ansøgning med autogenererede serverbemærkninger 
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Figur 3 - Kvittering fra serveren 

 

Se placeringen  


