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1 Indledning

1.1 Formål og baggrund

I forbindelse med analysen af behov for tilpasninger i infrastrukturen inden
idriftsættelsen af Fremtidens Tog er konklusionen, at der også i fremtiden er behov for
vaskehalsfacilitet i Næstved.

Den eksisterende vaskemulighed er utidssvarende og ligger ikke optimalt ift. det
fremtidige rangerflow, og det er derfor besluttet, at der skal gennemføres et projekt,
som har til formål at etablere en ny vaskehal i sporgruppe 40 i Næstved.

Vaskehallen forventes ibrugtaget i forbindelse med idriftsættelsen af nye vogne omkring
K23, hvorfor der er et ønske om, at vaskehallen så vidt muligt er etableret i december
2022.

Anlægsarbejderne udføres på DSB´s, men også på Banedanmarks arealer, hvorfor
Banedanmarks krav til anlæg og sikkerhedsledelse skal overholdes i projektet.

1.2 Forudgående undersøgelser

Der har i løbet af sommeren og efteråret 2019 været gennemført en række analyser,
som havde til formål at afdække muligheder, fordele og ulemper ved placering af
vaskehallen i forbindelse med det kommende nye værksted, -enten syd for Næstved st.
eller på selve stationen. DSB har på den baggrund besluttet at placere vaskehallen i
sporgruppe 40 på Næstved station.

I den forbindelse blev både Banedanmark og Næstved Kommune hørt, og i dialogen med
begge parter blev det klart, at såvel Næstved Kommune og Banedanmark gerne ser, at
vaskehallen placeres i spor 40. Denne programfaserapport er udarbejdet for DSB SOV
med henblik på at specificere de anlægstekniske arbejder, der vil være i forbindelse med
at etablere vaskehallen i spor 44 og de deraf medfølgende banetekniske arbejder.

Der er foretaget en screening af mulighederne for placering af en vaskehal i spor 44, 45,
40 eller 49. Resultatet af denne screening viste at den optimale placering af en vaskehal
ville være i spor 40. Screeningen viste også at der ikke ville være plads til
graffitiafrensning ved vaskehallen uden at spærre for kørsel til opstillingssporene i
sporgruppe 30 og 40. Det er besluttet at graffitiafrensning ikke en del af dette projekt.

1.3 Uafklarede forhold

Vaskehallen med tilhørende funktioner og levering af vaskemaskinen til hallen udbydes
som selvstændige leverancer og entrepriser. Baggrunden herfor er levetiden for
vaskehallen er væsentligt længere end vaskemaskinens, der i langt højere grad vil blive
dimensioneret af antallet af vask og ændringer i togenes design.
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DSB SOV har udarbejdet en kravspecifikation for vaskemaskinen, men leverandøren af
denne er endnu ikke bekendtgjort, herunder i hvilket omfang at en leverandør kan indfri
DSB´s behov i kravspecifikationen.

Programfaserapporten er derfor udarbejdet inden de endelige leverancer og  tekniske
faciliteter til vaskemaskinen er kendt. I tillæg til nærværende programfaserapport er på
den baggrund udarbejdet et grænsefladeskema. Dette skema afspejler dette projekts
antagelser og forudsætninger for hvilke leverancer og funktionaliteter der leveres af
hhv. vaskemaskineleverandøren eller er præinstalleret i bygningen.  I detailfasen skal på
baggrund af den valgte vaskemaskineleverandørs detailspecifikation af den tilbudte
maskine fastlægges den endelige placering og dimensionering af installationerne i
bygningen på baggrund af vaskemaskinens vand og strømforbrug. Disse installationer vil
i et eller andet omfang skulle re-designes (tilpasses) ved en fremtidig udskiftning af
vaskemaskinen.
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2 Resumé

Programfasen har til formål at tilvejebringe et fuldstændigt grundlag for projektering og
udbud af en vaskemaskine, herunder fastlåsning af plangrundlag; Programfasen
definerer projektets afgrænsning, inklusive de grænseflader samt grænseflade til
eksterne parter. Desuden fremlægges forudsætninger, uafklarede forhold samt forhold
der relaterer sig til opfyldelse af DSB´s og Banedanmarks normer og retningslinjer for
detailprojektering, udbud, udførelse og idriftssættelse.

Programfaserapporten omfatter tilpasning af infrastruktur samt de bygningstekniske
elementer som kan rumme installation af et vaskesystem der kan bestå af flere
maskiner. Grundmålene er 100 m i længden og 10 m i bredden eksklusive teknikrum.
Vaskehallen skal benyttes at elektriske tog. Vaskehallen indeholder installationer til vand
og strøm og afløb som skal tilpasses den maskine som DSB beslutter at købe. Hallens
arkitektoniske udtryk indpasses i det omgivende miljø. Vaskehallen opføres på et areal
som i dag tilhører DSB. Baneteknisk set skal projektet indpasses i Banedanmarks
infrastruktur.

Det er en projektforudsætning at opføre en vaskehal, hvor design og funktioner
understøtter at hallen skal kunne danne ramme om en evt. fornyelse og udskiftning af
vaskemaskiner i de kommende år, afhængigt af togtyper og behov for udvendig
rengøring.

Baneteknisk sker der i projektet væsentlige ændringer på Næstved station, men
ændringerne sker primært i et sporområde, der kun benyttes perifert i dag, og
mestendels i forbindelse med udførelse af jernbaneprojekter. Placeringen af vaskehallen
er ud fra den betragtning at hallen kan indgå i et flow, der reducerer antallet af
rangerbevægelser og dermed førerrumsskift til et minimum. Flowet er tænkt at et tog
efter forsyning i spor 6 kan rangere igennem vaskeanlægget til spor 20, hvorfra det
vender til et af parkeringssporene i 30- eller 40 sporgruppen.

I projektet indgår myndigheds- og interessenthåndtering, herunder CSM risikoledelse.
Projektet varetager ligeledes jernbanesikkerhedsmæssige risici i projekteringsfasen,
herunder beskrives sikkerhedsmæssige konsekvenser. Disse bliver beskrevet i den
foreløbige systemdefinition.

I det aktuelle projekt sker der ændringer i banens infrastruktur og i henhold til kapitel 2,
§ 6 i BEK nr. 661 af 08/05/2015, bekendtgørelse om ibrugtagningstilladelse for
delsystemer i jernbaneinfrastrukturen, må jernbaneinfrastruktur ikke tages i brug, før
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udstedt en ibrugtagningstilladelse.

Det er for dette projekt sandsynliggjort, at de planlagte aktiviteter vil føre til en ændring
af jernbaneinfrastrukturen, samt at denne ændring af jernbaneinfrastrukturen kan have
indflydelse på jernbanesikkerheden.

Flere indikatorer viser sandsynlighed for at systemændringen er signifikant. Efter
godkendelse af programfaserapporten udarbejdes systemdefinition og
signifikansvurdering.

Hvis projektet  vurderes som signifikant, skal Trafikstyrelsen udstede en
ibrugtagningstilladelse på baggrund af en assessors sikkerhedsvurderingsrapport.



Programfaserapport

NY VASKEHAL PÅ NÆSTVED STATION 8

3 Projektgrundlag

3.1 Projektomfang og afgrænsning

Vaskehallen skal anvendes til at de-ice og vaske vogne og nye lokomotiver samt togsæt.
Udover vaskehallen kommer bygningen også til at indeholde lagerplads og teknikrum.

Vaskehallen skal bygges som en lukket vaskehal, og bygningskonstruktionen skal
designes og evt. udsmykkes, så den arkitektonisk passer ind med parkeringshusene ved
Næstved station.

Vaskehallen skal bygges som en lukket klimaskal med dimensionerne ca. 10 x 100m.
Hertil skal lægges sidebygning til teknik- og lagerrum på 5 x 70 m som placeres
integreret med vaskehallen. I teknik- og lagerrummene placeres bl.a. kompressor,
ventilationsanlæg, additiver til vask og de-ice.

Der skal i projektet tages højde for den kommende elektrificering, herunder forslag til,
hvordan projektering og udførelse af kørestrømsanlægget ved vaskehallen inkl. BPU
(potentialudligning) håndteres. Udgangspunkt for en vaskebetjening er at denne udføres
alene af lokomotivføreren på et elektrisk tog. Føreren indtaster på et betjeningspanel
uden for hallen det ønskede program og fremfører materiellet igennem de valgte
vaskeprocesser.

Vaskehallen projekteres ud fra den forudsætning, at der ikke skal udføres afrensning af
graffiti. Pladsforholdene på Næstved st. giver ikke mulighed for på et senere tidspunkt at
tilføje graffitiafrensning i forbindelse med vaskehallen, da det vil komme til at spærre for
kørslen ind i opstillingssporene.

Der er udarbejdet et tegningsmateriale i forbindelse med programfasen. Tegningsliste er
vedlagt som Bilag 1.2. Af hensyn til senere proces for godkendelse af projektets sporplan
og længdeprofil, er det udført efter Banedanmarks Standard for tegningshoved,
tegningsrammer etc. Øvrige tegninger udarbejdes efter DSBs standarder.

3.2 Aftaler

Der er på et møde med Næstved kommune den 22. september 2020  aftalt
kontaktpersoner, herunder hvem der er indgangsvinkel til kommunen i forhold til
miljøforhold og trafik- og vejmyndighed.

Placering af vaskehalllen

På mødet fremviste Jonas Harpsøe Halberg en oversigtsplan med en ny togvaskehal på
Næstved station. Det er DSB´s ønske at hallen placeres ud for og bedst muligt i skyggen
af parkeringshuset, syd for cykelbroen på Næstved station.

Jonas fremviste også en opstalt og perspektivtegning over vaskehallen, da Næstved
kommune tidligere har udtrykt ønsket, at en hal design- og udseendemæssigt gerne må
matche stilen fra de to parkeringshuse.
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Baggrunden for placeringen af hallen er af produktionsmæssige årsager. Den
eksisterende vaskehal kan ikke elektrificeres og ligger ikke optimalt ift. den fremtidige
trafikale afvikling, og det er derfor besluttet, at der skal gennemføres et projekt, som har
til formål at etablere en vaskehal i spor 44 i Næstved.

Der har i løbet af sommeren og efteråret 2019 været gennemført en række analyser,
som havde til formål at afdække muligheder, fordele og ulemper ved placering af
vaskehallen i forbindelse med det nye værksted i Næstved vs. Spor 44 på Næstved
station.

I den forbindelse er både Banedanmark og Næstved Kommune hørt, og i dialogen med
begge parter blev det klart, at både Næstved Kommune og Banedanmark gerne ser, at
vaskehallen placeres  på Næstved station

I forhold til den viste opstalt af vaskehallen på mødet d. 22.09.2020 blev der på Næstved
kommunes anmodning udarbejdet visualiseringer, set fra Grønvej som supplement til
opstalt der viser materialevalg og farver der matcher P-huset. Kommunens udfordring
kan være naboejendomme ved Grønvej, hvor nogle naboer i forbindelse med etablering
af P-huset var skeptiske for udsigt og skyggeindfald fra dette.

En placering af dele af vaskehallen sydligere end P-huset kan derfor medføre behov for
at kommunen skal udarbejde et nyt lokalplansforslag som skal i høring. Det kan
medvirke til en længere behandlingstid for en myndigheds- /byggetilladelse.

Den gældende kommuneplanen giver dog mulighed for banens aktiviteter som foregår
på et område defineret som teknisk anlæg i kommuneplanen.

3.2.1.1 Vejanlæg ved vaskehallen
Næstved kommune har tidligere været i dialog med Banedanmark om et vejforløb fra
broen Rampen, imellem P-huset og banearealet, under cykelbroen og med tilknytning til
Bækkevej.

Imidlertid vil vejforløbet bl.a. også passere DSB´s arealer, også hvor man ønsker
vaskehallen placeret. Der er derfor opmærksomhed på om der kan opnås tilstrækkelig
vejbredde til en dobbeltsporet vej mellem vaskehal og parkeringshus, uden at gå på
kompromis med sikkerheden for gående med adgang til P-hus og vaskehallens
teknikrum.
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En vejbredde skal minimum udgøre 7 m med fortov. I det videre planlægningsforløb
aftales det derfor at DSB:

· undersøger muligheder for at optimere en mulig vejbredde ved at reducere
teknikbygningernes bredde.

· forsøger at skabe mulighed for at varelevering til bygningen kan ske uden at
skulle parkere langs med teknikbygningerne

· Skaber mulighed for adgang til teknikbygningerne uden farlige situationer ved
udgang til vej

· Tegner et tværsnit hvor hallens placering optimeres mest nordligt, mod
baneterrænet og i henhold til gældende banenormer

At Næstved kommune:

· undersøger mulighed for at minimere udgang fra P-hus til vej mod hal mest
muligt ved at flytte hegnet

· Afklarer hvilke aftaler der reelt er indgået med Banedanmark.

DSB har i dialog med Banedanmark på et møde den 14.09.2020 undersøgt forskellige
muligheder for placeringen af vaskehallen. En placering af en vaskehal med spor 44 som
gennemkørende spor vil få store spormæssige konsekvenser, også for det elektrificerede
spor 43. Det var derfor DSB oplæg forud for mødet at placere vaskehallen umiddelbart
syd for cykelbroen, men således at både spor 43 og 44 kan benyttes.

Det var Banedanmarks forventning at anvende samme areal, men til fremtidig
anvendelse som B-spor. Af hensyn til DSB´s produktion og det fremtidige rangerflow fra
forsyningsanlæg til depotspor via vaskehallen blev det på mødet  aftalt, at den bedste
placering af vaskehallen er imellem P-huset og spor 44 mod cykelbroen, men sporfrit til
sporskifte114. Beliggenheden er samtidig i et område, der i kommuneplanen er udlagt til
tekniske anlæg. Banedanmark vil på ovennævnte baggrund anvende arealerne på den
anden side af vaskehallen (ved spor 22) som B-spor. Det blev på mødet aftalt, at der
udarbejdes et oplæg til mageskift af arealer i Næstved, imellem DSB og BDK.

Hans Schmidt og Flemming Jensen, DSB samt Rune Rosendahl fra Banedanmark plejer at
anvende Gottlieb Paludan og Ledende Landinspektør Mølbach til deres boskifte
forretninger.

Man ønsker imidlertid på baggrund af det eksisterende projekt Næ2020 i Næ at
behandle denne sag separat.
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Den fremtidige placering af vaskehal og Banedanmarks B-spor. Kommunens ønske er et
vejforløb mellem P-hus og vaskehal fra broen Rampen til Bækkevej (uden for billedet)

3.3 Naboprojekter og grænseflader

Udførelsesperiode for Ny Vaskehal i Næstved forventes er ikke endeligt fastlagt, men
bliver inden K23, ultimo 2022. Projektet ”Nye Klargøringsfaciliteter i Næstved og
tilpasninger i Nivå” anvender arealet til den nye vaskehal til materialeoplæg og
byggeplads. Klargøringsprojektet er udført senest 1. august 2021.

Femern-bælt projektet
Femern Bælt får brug for en række opstillingsspor under deres anlægsarbejde,
ligesom der vil være en trafik af sporombygningsmateriale til og fra
sporombygningerne langs Ringsted-Femern. Med henvisning til bodelingsaftalen antages det at
Banedanmark anvender B-sporene ved spor 22.

Banedanmarks
B-spor med
spor 22

Ny vaskehal
mellem de nyere
spor og P-huset
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Signalprogrammet
Signalprogrammet forventes ikke have indflydelse på nærværende projekt. Placeringen af vaskehallen er i
usikret område og indgår derfor ikke i stationens centralsikring.

Banedanmark (EPAS) har i 2020 etableret køreledningsanlæg i spor  41, 42 og 43 på
Næstved station. Anlægget bliver idriftsat i 2021.

Etablering af anlægget var på baggrund af en Change Request (ændringsanmodning) og
et Solution Proposal (løsningsforslag) der blev udarbejdet efter ønske fra DSB i
forbindelse med de nye klargøringsfaciliteter. På denne baggrund forudsættes det at
DSB kan indgå en tilsvarende aftale med Banedanmark. I næste fase anbefales at der
udarbejdes en grænsefladeaftalen til Banedanmark EP.

Der henvises til afsnit 3.2.1.2 vejanlæg. Projektet har ikke kendskab til kommunens
endelige beslutning eller en evt. udførelsesperiode for.

3.4 Funktionskrav

Vaskehallen udformes med en længde på 100 m og skal betjene elektrisk fremførte tog
af følgende litra:

- ER-togsæt, 1 eller 2 togsæt
- NT
- NC
- Dobbeltdækkerstammer med op til 6 vogne (ABs, B, Bk, Nyt lok)

Antallet af tog, der skal køre mellem Nivå og Næstved og forsynes og rengøres i
Næstved, bliver forventeligt ca. 10 togstammer dagligt.

3.5 Normgrundlag og TSI krav

Der henvises til Normgrundlagsliste.

3.6 Dispensationer og godkendelser

I nuværende fase er ikke kendskab til evt. dispensationsbehov, men alle dispensationer
fra gældende normkrav til den valgte tekniske løsning vil være indhentet ved afslutning
af projekteringsfasen, og inden udsendelse af udbudsmateriale.

Det er for dette projekt sandsynliggjort, at de planlagte aktiviteter vil føre til en ændring
af jernbaneinfrastrukturen samt, at denne ændring af jernbaneinfrastrukturen kan have
indflydelse på jernbanesikkerheden.

I CSM-regi skal programfaserapport og den foreløbige systemdefinition, med tilhørende
bilag, godkendes af Banedanmark ”Faglig ledelse”, og fremsendes til ”Kvalitet og
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Sikkerhed”, som efterfølgende skal godkende projektets argumentation for, at
ændringen er ikke signifikant og derfor udelukkende kræver en
ibrugtagningstilkendegivelse på den pågældende jernbanestrækning. Hvis projektet
derimod vurderes som signifikant, skal Trafikstyrelsen udstede en ibrugtagningstilladelse
(IBT) på baggrund af en assessors sikkerhedsvurderingsrapport (SVR).  Det skal forventes
at ændringen bliver vurderet signifikant. Det anbefales derfor at der umiddelbart efter
en godkendt programfaserapport bliver udarbejdet en foreløbig systemdefinition og
signifikansvurdering.

Systemændringen udføres i et område af stationen, hvor det forventes, at der kan
etableres sporspærring af hele området under udførelse. Området er beliggende i
sidespor i usikret område.

De sikringstekniske tiltag med elektriske sporskiftedrev forudsætter projektering efter
Banedanmarks projekteringsvejledning for ”El-ost”, men ikke en sikringsteknisk
ibrugtagningstilladelse.

Sporarbejderne skal godkendes på baggrund af en udfærdiget ibrugtagningsprotokol,
underskrevet af bl.a. Banedanmarks fagansvarlige for spor (GFS).

På ovennævnte baggrund vurderes det derfor nødvendigt med en IBT og efterfølgende
et tillæg og tillæg 2 til SVR.

3.6.1.1 Validering
Der skal ikke udføres 3. parts sikringsteknisk validering af sikringsarbejderne. En
geoteknisk validering vil være på baggrund af den geotekniske designrapport, der bliver
udarbejdet under detailprojekteringen.

3.6.1.2 Banedanmark - Faglig Ledelse
Med udgangspunkt i de omfattede fag og grænseflader i systemafgrænsningen, er
programfaserapporten kernedokumentet for granskning af projektet.

De tekniske projektejere og tekniske systemansvarlige i Banedanmark skal erklære, at de
ændringer, der fremgår af systemdefinitionen, er projekteret i henhold til det af
projektet definerede normgrundlag.

3.7 Projektspecifikt grundlag

Fra Banedanmarks Teknisk Dokumentation er modtaget følgende:

· Digitale strækningsplaner i dgn
· Datalister for spor og sikring
· Trafikalt grundlag
· Stærkstrømstegninger
· Afvandingsplaner samt afløbsplaner for bygninger
· Interne ledninger til kobber og lysleder

Udover ovennævnte grundlag anvendes ortofoto GeoDanmark Forår 2019 fra
Kortforsyningen som baggrundskort på tegninger.

Der er i forbindelse med udarbejdelse af programfaserapporten indhentet
ledningsoplysninger via det offentlige ledningsejerregister LER og på Banedanmarks
interne ledninger via Tekdok.
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Fra DSB er modtaget:

· Kravspecifikation, Forundersøgelsesrapport, ”Ny vaskehal ved Næstved station”
· Kravspecifikation KAC, Næstved, Tåstrup og Århus
· Teknisk beskrivelse af nyt vaskeanlæg i Næstved til vask af DSB´s udstyr til DSB´s

nuværende flåde og fremtidens tog.

Der er som grundlag for programfasen foretaget opmålinger for projektområdet ved
spor 44-49 inkl. befæstede læssearealer. Disse indeholder opmåling af spor, sporskifter,
teknik og terræn. Opmålinger er udført af Sweco i uge 37 2020.

Der er foretaget geotekniske undersøgelser i spor 40 til brug ved dimensionering af
fundamenter i detailfasen. Disse undersøgelser er udført af Sweco i uge 45 og 46 2020.

Der er udtaget jordprøver til fastlæggelse af forureningsgrad. Disse undersøgelser er
udført af Sweco i uge 45 2020.
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4 Projektbeskrivelse

4.1 Vaskehal

Vaskehallen er placeret på sporterrænet øst for perronerne på Næstved station. Langs
placeringen for vaskehallen findes et asfalteret område der vil bruges ved levering af
materialer. Der er indkørsel via Kornbakken mod nord og udkørsel mod syd til Grønvej.

Sidebygningen i vaskehallen er indrettet med teknik- og lagerrum til kemikalier, VVS, el,
ventilation og kompressor. Derudover er der værksteds- og arbejdspladsfaciliteter og
toilet. Der er en gang som giver adgang fra området med materialelevering og ind til
selve vaskehallen. De øvrig rum har ikke adgang til vaskehallen.

Vaskehallen har en udvendig bredde på 10 m og sidebygningens bredde er 5 m. Fra
facaden af sidebygningen er der ca. 6,3 m til foden af et 0,25-0,35 m højt stendige.
Samlet er der ca. 11 m mellem vaskehallen og det nærliggende parkeringshus.

Vaskehallen udformes så den arkitektonisk passer ind med parkeringshusene ved
Næstved station. Parkeringshusene er opført i beton og beklædt med cortenstål. Det
foreslås at vaskehallen udføres så den fremstår som en blanding af overfladebearbejdet
beton med riller og strækmetal cortenstål. På visualiseringen nedenfor ses de fremtidige
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forhold ved udsyn fra Grønvej. I baggrunden til venstre ses vaskehallen og til højre
parkeringshuset.

Billederne nedenfor viser vaskehallen set fra nordvest detaljeudsnit med de to typer
overflade som foreslås anvendt på vaskehallens facader.
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4.2 Geoteknik

Der er udført geotekniske boringer i området for vaskehallen. Resultaterne bekræfter
tidligere antagelse om, at det vil være nødvendigt at pælefundere den bærende
konstruktion. Det er fundet at området overvejende består af ikke bæredygtigt opfyld og
at bæredygtige lag først påtræffes i en dybde af ca. 6 m, med en enkelt undtagelse hvor
det ligger lidt højere. Der udføres egentlige pæleberegninger, som vil fastslå længde og
dybde forud for detailprojekteringen.

4.3 Konstruktioner

Vaskehallen udformes konstruktivt som en lang bygning, der består af en massiv
betonplade i taget og langsgående vægge som sandwichelementer.
Sandwichelementerne  skal indspændes i fundamentet, da der ikke er tværvægge i
hovedkonstruktionen.

I hver ende af bygningen udføres en port så toget kan køre igennem bygningen. Porten
skal udformes så den kan lukke uden at berøre køreledningen.

Under de langsgående vægge udføres fundamenter som skal pælefunderes med
rammede pæle.

Mellem fundamenterne i hovedbygning skal der i konstruktionen tages højde for
opsamling af vand/sæbe i en afløbsrende samt udføres understøtning af sporet.
Opsamling af vand i en vandrende er beskrevet i afsnit 4.4.3 ”Afløb og spildevand”
Eksempler på fast befæstelse af spor er beskrevet i afsnit 4.6 ”Spor”.

Ved siden af hovedbygningen er placeret en lavere servicebygning. Denne bygning
udføres ligeledes af betonelementer. Denne bygning forventes også pælefunderet.

Vaskehallen er placeret, så der nogle steder kun er 4 meter mellem konstruktionen og
spormidte i spor 44. I henhold til BN1-59-6 bliver påkørselslastkravet derved overholdt.
Hvis detailprojekteringen af bygningens fundament medfører at der ikke kan overholdes
en afstand på 4 m, skal der forventes udført en fenderkonstruktion, som hindrer
påkørsel af bygningen fra et afsporet tog eller alternativt en forstærkning af bygningen
over en kortere strækning.
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Tværsnitsskitse af konstruktive forhold.

4.4 Afløb i jorden

Næsted Forsyning (NF) har en fællesledning (fører regn- og spildevand) løbende på
DSB´s areal, som kommer til at ligge langs med og under den fremtidige vaskehal. NF har
oplyst at ledningen ikke kan omlægges, samt at ledningen skal strømpefores og evt.
forstærkes udvendigt. Det skal forventes at der afsættes tid i tidsplanen til dette.
Ovenstående udgifter afholdes i udgangspunktet af Næstved Forsyning.

Fundering der tager hensyn til fællesledningen og evt. opgravning omkring
fællesledningen medtages under nærværende projekt.

Nedføring fra taget på vaskehallen og på sidebygningen sluttes til regnvandsledninger
under bygningen og i vejarealet mellem vaskehallen og parkeringshuset. For enden af
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vaskehallen etableres vand opsamling i regnvandsledninger samt pumpebrønde med
trykledning til vaskeanlægget til genbrug af regnvand.

Alle ledninger udføres i PEH-rør.

Fra toilet og gulvafløb i sidebygningen føres separate ledninger ud af bygningen, hvor
der etableres en ledning mellem parkeringshuset og vaskehallen.

Ledningen føres til Næstveds Forsynings fællesledning for enden af den sydlige del af
vaskehallen.

I midten af vaskehallen etableres afløbsrende i hele vaskehallens længde. Afløbsrenden
etableres med en bredde på 300 mm og et fald på min 1:100 til afløb samt afdækning
med en 400 mm elefant rist, hvilende på indstøbt vinkeljernsramme. I bunden af
afløbsrenden etableres gulvafløb hvor afløbsledninger føres direkte ud af bygningen. Alt
stål leveres i rust- og syrefast kvalitet.

I vejen mellem parkeringshuset og vaskehallen etableres en afløbsledning fra gulvafløb i
vaskehallen til pumpebrønd for enden af vaskehallen.

Udenfor vaskehallen etables en betonplade (kar) til opsamling af overskydende
vaskevand der løber af toget på vej ud af vaskehallen. Afløb fra dette kar føres til
pumpebrønden.

Der etableres pumpebrønd med trykledning til vaskeanlægget i teknikrum til genbrug af
vaskevand. Fra pumpebrønden føres en trykledning til vaskeanlægget i teknikrum.
Overskydende vand afledes til Næsted Forsynings fællesledning.

Alle afløbsledninger udføres i svejst PEH.

Ledninger under vaskehallen udlignes til betondæk.

Udluftninger fra kloak føres over taget.

Afvanding af vejarealet: I forbindelse med etablering af afløbssystem til vaskehallen, skal
det forventes at noget af afvandingen i vejen skal omlægges/flyttes.

Vaskeleverandøren skal levere et princip flow, for spildevand, rensning af vand, brug af
regnvand med dimensionerende vandmængder mv.

4.5 Ventilation og VVS-installationer

Der etableres UV-System (afløbssystem med hævertvirkning), baseret på en vandret
vandfyldt rørføring i kombination med vakuumvirkning i rørsystemet, fra taget i
vaskehallen og fra tagene over teknikrummene. UV-systemet kondensisoleres og
afsluttes med Isogenopak. UV-systemet udføres i PEH-rør med svejste samlinger. UV-
systemet føres til kloak via faldstammer.

Der etableres rensestykker, så systemet kan renholdes.
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Der etableres ny stikledning til vaskehallen fra skel i Grønvej til teknikrum. Der monteres
forbrugsmåler, til registrering af vandforbrug på ejendomsniveau. Måler udleveres af
Forsyningsleverandør. Der afsættes afgrening på koldt brugsvandsinstallation til
forsyningen af vaskeanlægget. Der fremføres koldt brugsvand til alle teknikrum og til
vaskehallen.

I teknikrum etableres en spulehane samt nødbruser. I vaskehallen etableres der 2 stk.
nødbrusere. I toilet etableres wc og håndvask. I teknikrum etableres
varmtvandsbeholder til forsyning af håndvaske.

Der etableres  fjernvarmestik fra Grønvej til teknikbygning. I teknikbygning føres
fjernvarme frem til teknikrummet, hvor der etableres målerarrangement. Der etableres
varmecentral med fjernvarmeveksler til forsyning af ventilationsanlæg og radiatoranlæg.
I sidebygningen etableres radiatoranlæg til opvarmning af enkelt rum til 20 grader

Ovenstående figur 4.4.3.. Viser placering af vand og fjernvarmeforsyning til Vaskehallen.

Til vaskehallen etableres 2 stk. ventilationsanlæg placeret i hver sit teknikrum.

Anlægget etableres med varmegenvinding med væskekoblede batterier. Anlægget
dimensioneres med et luftskifte på 2 gange/h. Det forudsættes at der blæses ind med en
temperatur på mellem 10-15 grader.

Friskluftindtag og afkast føres gennem tag i teknikrum. Taghætter udføres i galvaniseret
udførelse. Luftindtag og afkast placeres med tilstrækkelig afstand for at undgå
kortslutning med luftindtag og luftafkast i henhold til gældende norm.

Indblæsning fremføres under loft i vaskehallen på begge sider at toget med
indblæsningsdyser.  Udsugning sker via rist i væggen fra teknikrum til vaskehallen.
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Ventilationsanlæggene styres via signal fra togvask, rumtemperatur og fugtighed i
vaskehal. Når der ikke foretages togvask, eller når rumtemperatur og fugtighed føler er
opfyldt kører ventilationsanlæggene på halv hastighed indtil der foretages togvask,
rumtemperatur bliver for lav eller fugtigheden bliver for høj.

På afgrening til sidebygningen etableres en zonevarmeflade, så indblæsning kan hæves i
forhold til indblæsningen i vaskehallen.

Vaskemaskinen indgår ikke i de arbejder som omfattes af denne programfaserapport.
Følgende leveres til vaskeanlægget under vvs-installationer:

· Koldbrugsvand afsluttet ventil i teknikum
· Trykledning fra regnvandsanlæg afsluttet med ventil i teknikrum
· Trykledning fra vaskevand afsluttet med ventil i teknikrum

Det er forudsat at vaskemaskineleverandøren leverer følgende:

· Reservoirtank for regnvand til brug vaskeanlæg
· Reservoirtank for vaskevand til genbrug i vaskeanlæg
· Rensningsanlæg for vaskevand til genbrug
· Trykluftanlæg
· Alle rørforbindelser til vaskeanlæg
· Dimensioneringsforudsætninger for vandforsyning, pumpebrønde mv. til

bygningens installationer.

4.6 El-arbejder

Arbejdet omhandler flg. hoveddele

- Strømforsyning til bygning og vaskeanlæg.
- Bygningselinstallationer (tavler, føringsveje, belysning og kraftinstallationer).
- Kraftinstallationer til el sporskiftevarme og stedbetjent styring.

Der henvises til grænsefladeskema for overblik over elinstallationer, samt hvem der
leverer og monterer hvad.

Følgende regler, normer etc. er gældende for elinstallationer:

· Stærkstrømsloven.
· DS_EN 50122-1
· DS_EN 50122-2
· DS_EN 50122-3
· BN2_83_4
· BN1-179-2, udførelse af el sporskiftevarme
· TM 82
· DS_EN 12464-2. Belysning ved indendørs arbejdspladser
· DS/HD 60364 serien.
· BPU-jording v. 3



Programfaserapport

NY VASKEHAL PÅ NÆSTVED STATION 22

· DS_EN 50162_2004 (1) Beskyttelse mod korrosion

· Bygherrestandard for elinstallationer hos DSB Ejendomme, vers.02 af
08.01.2018

Al elinstallation udføres i en tæthedsklasse svarende til brug i en vaskehal.

Krav til strømforsyning er forudsat på baggrund af andre lignende anlæg. Kravet skal
bekræftes af leverandøren til den valgte maskine. Der er som udgangspunkt antaget et
behov til bygning og vaskemaskine på ca. 165 KW/250A.

NKE-Elnet A/S har oplyst at strømforsyning kan fås fra deres transformerstation 170, Ny
Jernbanevej 2, 4700 Næstved. Stikledningskabel fremføres herfra i jord til hovedtavle i
bygningen.



Programfaserapport

NY VASKEHAL PÅ NÆSTVED STATION 23

Endeligt effektbehov fastlægges i detailprojektfasen når vaskemaskineleverandør er
kendt og har oplyst effektbehov og sikringsforhold.

I sidebygningens teknikrum opstilles bygningens hovedtavle der forsyner følgende el
tavler:

· Vaskemaskine leverandørens forsynings- og styringstavle for deres anlæg,
placeres i samme rum som hovedtavlen.

· El tavle med CTS-anlæg, placeres i samme rum som hovedtavlen.
Håndterer styrings- og alarmsignaler.

· El-tavle for ventilationsanlæg (tavle lev. af vent. entreprenør).
· Styretavler for pumpeanlæg (kloakentreprenør lev. tavle).
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Selve hovedtavlen indeholder måler, afgange til bygningens lys- og kraftinstallationer.

I bygningens siderum for VVS-, VENT- og el anlæg opsættes kabelstiger på væg mellem
el tavler og anlægsdele.

I vaskehallens langsgående vægge opsættes to sæt kabelstiger, en for bygningens
elinstallationer og en til brug for vaskemaskinens kraft- og styringsinstallationer.
Herudover udføres tværgående kabelstiger. Endelig størrelser på kabelstiger for
vaskemaskinekabler fastlægges når entreprenør er valgt.

Det er oplyst at anvendte vaskemidler har en karakter, hvor der kan bruges
varmgalvaniseret stål (brug af oxalsyre eller citronsyre). Det er kendt teknologi og
anvendt i vidt omfang i vaskeanlæg til tog, hvoraf nogen har været i drift siden 1996.

I vaskehal udføres belysningsanlæg opsat på loft langs spor og vægge iht. DS_EN 12464-
2. Belysning udføres rengøringsvenlige og med LED lyskilder for lang levetid. Lyset
tændes automatisk ved ankomst af tog og/eller personer. Udvendig etableres belysning
ved indgangsdøre til sidebygning og belysning over begge indkørselsporte.

Der påregnes at skulle udføres følgende kraftinstallationer til de nævnte bygningsdele:

Bygningen

Strømforsyning til automatiske porte ved 230V stikkontakter i vaskehal på væg indtil
sidebygning og i sidebygningens rum, herudover enkelte 3X400V stik til brug ved service
af anlæg.

Varmekabler indstøbt i gulv under indkørselsporte for sikring af portåbning i
vinterperioden.

VVS- og VENT anlæg

Til disse anlæg udføres der kabelinstallation til følgende.

· 2 stk. pumper til væskekoblede batterier.
· 1 stk. pumpe på fjernvarmecentral
· 2 stk. pumper til blandesløjfer på ventilationsanlæg
· 1 stk. brugsvand cirkulationspumpe.

            Ovenstående mellem 0,5 – 3 kw.

· 1 stk. højtryksanlæg. Ca. 3 kw.
· 10 stk. brandspjæld for vent. anlæg.
· Blandesløjfe til radiatoranlæg
· Blandesløjfe til zonevarmeflade.
· Strømforsyning til ventilationsanlægs el tavle, der leveres sammen med dette

anlæg. Interne elinstallationer mellem el tavle og anlægskomponenter udføres
under ventilationsarbejdet.
Anlægget kører hhv. ½ og 1/1 drift.
Dette anlæg forudsættes have en effekt på ca. 20 KW.

Kloak-anlæg



Programfaserapport

NY VASKEHAL PÅ NÆSTVED STATION 25

2 stk. regnvandspumper og 2 stk. spildevandspumper, effekt afhænger af vaskeanlæg.

Vaskemaskine

Der fremføres hovedkabel fra bygningens hovedtavle til vaskemaskineleverandørs
forsynings- og styretavle til vaskeanlæg.

Det forudsættes at vaskemaskineleverandøren leverer, opsætter, udfører elinstallation
og styring af alle vaskeanlæggets el komponenter, motorer og styringskomponenter,
herudover følgende.:

- Udvendig stander for valg af vask.
- Nødstop for vaskeanlæg på væg langs med hal.
- El tavle med PLC styring og programmering af forvaskeanlæg.
- Styringssignaler til port åbning/lukning, VVS-anlæg, VENT. anlæg.
- Alarmsignal til service entreprenør.
- Sikkerhedsafbrydere foran anlæggets pumper, ventiler og motorer.
- CEE-mærkning af hele vaskeanlægget.

Projektet berører sporskifterne 120 og 132. Disse udstyres med el sporskiftevarme og
elektrisk stedbetjening ”El-ost” fra betjeningsstandere ved sporskifterne. Betjeningen er
svarende til de andre sporskifter i Næ2020 og projekteres efter vejledningen
PN611Q4649.

Sporskifterne strømforsynes via System 2000 styretavle og tilgang til forsyningsnettet fra
vaskehallens hovedtavle og fremføres til ny styretavle for sporskiftevarme, idet det
forudsættes at sporskifter tilhører Banedanmark.

Arbejdet udføres iht. BN1-179-2, udførelse af el sporskiftevarme.

Ved hver af de to sporskifter opsættes 3 standere med betjeningstryk for sporskifte i
højder for såvel LOKO fører som personer i terræn. Tilsluttes til Banedanmarks
strømforsyning.

Komponenter til både sporskiftevarme og stedbetjening foreslås leveret af el
entreprenør.

Der medregnes en komplet beskyttelse og potentialudligning af vaskehallen såvel
indvendig som ledende dele/partier på bygningens yderside. Dette iht. Banedanmarks
retningslinjer herfor.

Der etableres er CTS-anlæg til styring og forsyning af varme og ventilation samt
kloakpumper. Dette indbygges i el-tavlen.



Programfaserapport

NY VASKEHAL PÅ NÆSTVED STATION 26

Vaskeanlæg skal have sin egen styretavle indbygget i vaskemaskineleverandørens el
tavle.

Alarmoverføring til servicefolk/DSB sker via CTS anlæg, der foreslås etableret og
programmeret under el-entreprisen og vedrører kun selve bygningsdelen samt enkelte
alarmer fra vaskemaskinens styretavle. Under dette anlæg skal entreprenøren
udarbejde/udføre dossier til CEE mærkning for VVS- og VENT anlæg, så det sikres at
anlæggene er CEE mærket.

CEE mærkning for togvaskemaskinen udføres af vaskemaskine leverandøren.

4.7 Spor

Spor 45, 40 og 49 optages fra sporskifte 119/120 (inkl.) frem til sporskifte 132 (ekskl.).
Inden optagning af spor skal sporskifterne 114, 125 og 129 tilstandsvurderes og det
bedste af dem anvendes som fremtidigt sporskifte 120.

I alt optages og bortskaffes følgende:

· 700 m spor med DSB45 skinner på træsveller
· 3 stk. sporskifter, bladtegning 6500
· 1 stk. forsat sporskifte, bladtegning 6650

Derudover optages og genindbygges 1 stk. sporskifte, bladtegning 6500.

Nyt spor bygges med 60E2 skinner. Udenfor vaskehallen er det på monoblok
betonsveller S99 Dmp. I vaskehallen anvendes fastbefæstet spor. Der bygges 205 m nyt
spor på betonsveller og 100 m fastbefæstet spor.

Ved overgang mellem DSB45 skinner og 60E2 skinner anvendes overgangssvejsninger.
Dette sker i alt 6 steder.

Det nye spor udenfor vaskehallen samt under sporskiftet der genindbygges, etableres
en sporkasse med 300 mm ballast og 100 mm underballast, i henhold til Krav fra BN1-6-
6 afsnit 12 Figur 12-4 for sidespor.

Sporet i vaskehallen udføres med fast befæstet spor, også kaldet slab track. Her er
skinnerne fastgjort med befæstelse til en betonplade i stedet for den traditionelle
opbygning med betonsveller og granitskærver. Ved denne opbygning kan der udføres en
drænrende midt mellem sporene til opsamling af vand. Der findes flere forskellige
systemer som en kommende entreprenør vil kunne vælge iblandt. Nedenfor er vist
eksempler fra to leverandører af slab track systemer.
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4.8 Jordarbejder

Der afgraves jordmængder inden for følgende områder:

· Under og omkring vaskehal op til 1,2 m, ca. 1900 m3
· Fjernelse sporkasse uden for vaskehal, ca. 1200 m3
· Fjernelse af jord ved borede pæle, 10 % af pælene, ca. 70 m3
· Fjernelse af jord ved ledninger og pumpebrønde, 200 m3
· Tillæg på 10% af jordmængde, ca. 330 m3

Samlet ca. 3700 m3 jord, skærver og grus skal håndteres.

Miljøundersøgelserne fra området viser at jorden overvejende er ren (klasse 0). Ud af 26
prøver er der to prøver i klasse 1, to prøver i klasse 2 og en prøve i klasse 3. Langt
størstedelen af jord kan derfor håndteres som ren jord.

4.9 Kørestrøm

Der henvises til afsnit 3.3.3 Køreledningsanlæg.

I projektet er angivet en foreløbig placering af kørestrømsmaster, og vaskehallen er
forberedt for etablering af kørestrøm hvad angår afstandskrav, BPU / potentialudligning
mm. Der skal sikres i kravspecifikationen til vaskemaskine at den respekterer krav fra
kørestrømsanlægget herunder at børster kan styres, så der ikke kommer vand på
køreledningerne.

4.10 Sikring og signal

For at opnå et bedre rangerflow og arbejdsmiljø, hvor lokomotivføreren ikke skal gå ud
af toget for manuelt at omstille sporskifter, etableres der elektrisk stedbetjening af
sporskifterne 120 og 132. Sporskifterne omstilles i dag manuelt og vil fremover være
adgangsgivende til spor 40 (vaskehallen) og 44 (uden kørestrøm).

Der er ikke planlagt SMUTO i løsningen med elektrisk stedbetjening, så det er stadig
lokomotivføreren, der skal kontrollere at sporskiftet er frit før omstilling.

Løsningen til elektrisk stedbetjening vil omfatte:

Ilægning af sporskiftedrev til sporskifte 120 og 132. Sporskiftedrev type DSB 20057
tænkes anvendt som drev til den elektriske stedbetjening.

Opstilling af 3 betjeningsstandere til hvert af sporskifterne 120 og 132. En stander har et
betjeningspanel både til personale på jord og til personale i lokomotiv.
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Sporskifter med manuel betjening bliver renset for sne og is med kost. Når sporskiftet
bliver bygget om til elektrisk betjening, skal det forsynes med sporskiftevarme for at
sikre, at sporskiftet kan gå i kontrol ved omstilling. Sporskifterne for 120 og 132 skal
derfor have indbygget sporskiftevarme.
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5 Arbejdsmiljø

5.1 Indledning

I denne fase er der overordnet taget stilling til arbejdsmiljøet i forbindelse med
udførelsen og driften af projektet.

Der er i den forbindelse taget stilling til hvilke dokumenter der skal udarbejdes og
detaljeres i denne og senere faser. Dokumenterne anvendes til at identificere og
planlægge aktiviteterne, og for at sikre, at arbejderne kan foregå sikkert i både
udførelsen og i den senere driftsfase.

Følgende dokumenter skal klargøres/ opstartes i projekteringsfasen:

· Plan for sikkerhed og sundhed (PSS)
· Bilag 1 (særligt farligt arbejde)
· Journalen (til fremtidig D&V)
· Arbejdsmiljøloggen

5.2 Nuværende situation

I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 om bygherrens pligter, skal DSB
sørge for, at der foretages arbejdsmiljøkoordinering både under projektering og
udførelse, når to eller flere arbejdsgivere forventes at være til stede på byggepladsen
samtidig. Arbejdsmiljøkoordineringen skal iværksættes senest i projekteringsfasen.

I henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 110, om projekterendes og rådgivers
pligter, skal den, der leverer et projekt til bygge- eller anlægsarbejde, som en del af
projektmaterialet levere en beskrivelse af bygningens eller anlæggets karakteristika
(konstruktion, udformning, foreskrevne materialer m.v.) i det omfang, det har betydning
for sikkerheden og sundheden ved arbejde med vedligeholdelse eller reparation af den
pågældende bygning eller anlæg. Beskrivelsen skal herunder indeholde en liste over de
særlige forhold, der skal iagttages i relation til sikkerheden og sundheden ved sådanne
fremtidige arbejder.

Som en del af programfasen har særlige arbejdsmiljørisici vedrørende udførelsesfasen
været vurderet på et generisk overordnet niveau.

I nedenstående afsnit er de overordnede problematikker beskrevet.

5.3 Problemstillinger

Projektets fagledere skal i projekteringsfasen for deres fag vurdere mulige
arbejdsmiljørisici. Dette gøres ved en specifik fareidentifikationsworkshop med
deltagelse af faglederne. Efterfølgende skal de identificerede arbejdsmiljørisici
risikovurderes og risikoreducerende tiltag skal inddrages i projekteringen til et
acceptabelt niveau opnås. Nedenstående oplistning af farer i udførelsesfasen og
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driftsfasen er ikke udtømmende men kan indgå som emner til
fareidentifikationsworkshoppen.

5.4 Udførelsesfasen

· Der skal vurderes farer i forbindelse med arbejder (jord- og sporarbejder) med
spor i drift.

· Der skal vurderes farer i forbindelse med arbejder, hvor der bruges maskiner,
samt ved arbejder, hvor der er trange forhold.

· Der skal vurderes farer for høreskader, hvor der er støjende arbejdsprocesser i
forbindelse med håndtering af skærver.

· Klar og tydelig adskillelse mellem arbejdskøretøjer og gående skal være i fokus
fra starten.

· Alle entreprenørens folk skal have bestået Banedanmarks kursus ”Pas På, på
banen”.

· Der skal vurderes fare for arbejde med præfabrikerede betonelementer eller
andre tunge elementer.

· Der skal vurderes fare for arbejder ved dybe udgravninger med fare for at blive
begravet.

· Der skal vurderes fare for arbejder med tunge elementer i højden.
· Der skal vurderes fare for arbejde med sundhedsskadelige kemikalier eller

biologiske stoffer og materialer.
· Der skal vurderes fare for arbejder med meget støv fra eksempelvis cement.
· Der skal vurderes komprimering (støv og vibrationer) og kontrol af

komprimering med isoptopsonde (radioaktiv kilde).
· Der skal vurderes fare for arbejder i nærheden af kraner i forbindelse med løft

og flyt af byrder.
· Der skal vurderes fare for arbejder i nærhed af veje i drift samt interimsveje.
· Der skal vurderes fare for arbejder i forbindelse med armeringsjern og risiko for

personskader ved opstrittende jern.
· Sikre ergonomiske optimale forhold i forbindelse med etablering af nye de

tekniske installationer i hallen.
· Der skal vurderes fare for arbejder i forbindelse med spændarmering.

5.5 Driftsfasen

· Der skal vurderes fare for arbejde med sundhedsskadelige kemikalier.
· Riste skal have den rette beskaffenhed for at hindre faldulykker.
· Dårlig kropsbelastning ved vedligeholdelse af anlægget.
· Der skal vurderes fare for at blive påkørt.

5.6 Forudsætninger

Det er en forudsætning for det efterfølgende arbejdsmiljøarbejde, at den lovpligtige
arbejdsmiljøkoordinering indarbejdes senest i projekteringsfasen. DSB udpeger en
arbejdsmiljøkoordinator for projekteringen og afklarer og fastlægger omfanget af
koordinatorens arbejde.
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5.7 Den videre proces

Arbejdsmiljøkoordinering for projekteringen igangsættes senest i projekteringsfasens
opstart.

Der skal i opstart af detailprojekteringen foretages en detaljerende risikohåndtering, og
yderligere kortlægning af særlige risici for hver anlægsaktivitet i tæt samarbejde med de
projekterende.

Der afholdes en fareidentifikationsworkshop, hvor projektets fagledere deltager samt
øvrige relevante parter i DSB, og hvor arbejdsmiljøkoordinatoren (P) er facilitator.

Alle særligt risikofyldte aktiviteter synliggøres og søges minimeret gennem
projekteringen, og resterende særligt farlige arbejder synliggøres i Plan for Sikkerhed og
Sundhed – PSS – som blandt andet omhandler særlige risici under udførelsen samt i
Journalen, som omhandler særlige forhold vedrørende sikkerhed og sundhed, der bør
tages hensyn til i forbindelse med eventuelle fremtidige reparations- og
vedligeholdelsesarbejder.

Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS) og Arbejdsmiljøjournal bør indgå som en del af
udbudsmaterialet.

Det anbefales, at omfanget af arbejdsmiljøkoordineringen under projekteringen afklares
inden næste fase påbegyndes, herunder krav til dokumentation, deltagelse på møder,
granskning af udbudsmateriale, deltagelse på overleveringsmøder, overlevering til
udførelsesorganisationen og arbejdsmiljøkoordinator for udførelsen. Der skal være
fokus på rollefordelingen mellem koordinator (P) og (B) i forhold til udbudsform og
eventuelt tidligt udbud til entreprenør.

Arbejdet med den lovpligtige journal skal ligeledes påbegyndes umiddelbart efter
opstart af detailprojekteringsfasen. Arbejdsmiljøjournalen skal ajourføres i
udførelsesfasen i nødvendigt omfang og overdrages til DSB ved projektets afslutning.

Byggepladsen for selve vaskehallen etableres med byggepladshegn imellem spor 44 og
spor 40. Hegnet videreføres helt til P-huset, så der etableres et lukket areal, hvortil der
kun er adgang via byggepladslåger. Byggepladsen kan karakteriseres som ”kravlegård”,
hvorfor der ikke er særlige jernbanesikkerhedsmæssige krav overfor entreprenører,
udelukkende i relation til arbejdsmiljøloven.

Lågerne etableres så der er adgang fra begge sider af byggepladsen, hvorved der undgås
bakkende lastbiler. Der vil ikke være gennemkørselmulighed eller offentlig adgang
bagved P-huset og sporarealet i byggeperioden.

De spormæssige aktiviteter, spor, sporskifter etc. håndteres i henhold til de gældende
jernbanesikkerhedsregler og den gældende jernbanesikkerhedsplan.

Velfærdsfaciliteter og skurvogne etableres indenfor byggepladshegnet på DSB´s
matrikel.

Byggepladsforhold detaljeres under detailprojekteringen, ligeledes som der skal indgås
dialog med Næstved kommune om adgangsforhold til stationen under byggeperioden.
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6 Miljø og myndighedsforhold

Anlægsarbejder på DSB´s og Banedanmarks arealer er at betragte som ”Tekniske
anlæg”, og er derfor ikke lokalplanspligtige. Der skal søges byggetilladelse hos Næstved
Kommune. Kommunen har oplyst at det sandsynligvis vil kræve en lokalplan ændring, da
bygningen vil være synlig for beboere langs Grønvej.

Projektet skal i udførelsen og i sin endelige udformning overholde myndighedernes krav.

Desuden vil det være nødvendigt at indhente tilladelse til tilslutning til eksisterende
spildevandsledning og der skal indhentes tilladelse til jordflytning. Der vil være andre
myndighedstilladelser som identificeres i forbindelse med udarbejdelse af
myndighedsprojektet.

Anlægsarbejderne udføres i dagtimerne. Vedrørende regler for støjende arbejder
henvises til kommunens hjemmeside for information.

Den normale sagsbehandlingstid for miljøforhold er 6 uger.

Der er ikke udarbejdet en myndighedsplan og jordhåndteringsplan. Dette udføres i
næste fase.

6.1 Jordforurening

I forbindelse med geoteknisk undersøgelse er der udtaget jord prøver til analyse.

I de 4 geotekniske boringer (SB01-04) er der udtaget prøver i dybderne 0,2 mut samt per
halve meter fra 0,5 til 2,0 mut. Derud over er der lavet en miljøboring (MB05) med
prøver per halve meter fra 0,5 til 3,0 mut. Miljøboringen ligger uden for bygningsarealer
og det forventes at spildevandsvandsbrønde mm. kommer til at ligge i dette område.
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Der er ikke fundet tegn på slagger i SB02, som er den boring der ligger ind mod det
område hvor der tidligere er påvist slagger.  Yderligere er det ikke fundet slagger i de
andre boringer. På baggrund af de udførte boringer vurderes det derfor, at der kun er en
lille risiko for at der findes slagger i jorden i forbindelse med byggeriet af vaskehallen.

Ud fra at der i 2 ud af 5 boringer (SB04 og MB05) er forurening med tung olie i det
øverste jordlag, vurderes det at der er risiko for, at der findes mindre områder med
olieforurening i de øverste jordlag fra dryp af smøreolier.

Forureningen der er konstateret er kl. 2-3, men jævnføre, at arealet er et gammelt
baneområde, er der risiko for kl. 4 jord pga. smøreolier i det øverste jordlag. At der er
fundet bly svarende til kl. 2-3 jord, i SB01, viser at der også er risiko for forurening med
tungmetaller.
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7 CSM

Nedenfor er de forventede risikostyringsaktiviteter beskrevet i forhold til faseforløbet.

7.1 Programfasen

I nærværende fase beskrives de CSM-aktiviteter som skal foregå i projekteringsfasen og
udførelsesfasen.

Det vurderes, at projektet er en ændring i eksisterende jernbaneinfrastruktur.

7.2 Detailprojekteringsfasen

I detailprojekteringsfasen opstartes den foreløbige systemdefinition

I den foreløbige systemdefinition beskrives projektet samt de tilstødende arbejder,
herunder en grænsefladebeskrivelse. Banedanmarks skabeloner og systematik benyttes.

Der foretages en signifikansvurdering, hvor der tages stilling til, om ændringen har
indflydelse på jernbanesikkerheden med baggrund i en fareidentifikations workshop
med alle relevante fag repræsenteret. Resultatet overdrages til Banedanmarks
myndighedskoordinator for kommentering inden overdragelse til Banedanmark Kvalitet
og Sikkerhed for godkendelse.

Hvis signifikansvurderingen vurderes at være ”ikke signifikant” håndteres den
sikkerhedsmæssige proces efter Banedanmarks sikkerhedsledelsessystem.

Afhængig af signifikansen skal der enten knyttes en assessor til projektet med henblik på
en ibrugtagningstilladelse udstedt af Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen, eller en
ibrugtagningstilkendegivelse via Banedanmark Kvalitet og Sikkerhed. Omfanget af
dokumenter, som der skal udarbejdes, er i store træk det samme:

· Signifikansvurdering
· Sikkerhedsplan/ Sikkerhedsdokumentation (Safety Case)
· Farelog

I detailprojekteringsfasen søges der ibrugtagningstilladelse eller
ibrugtagningstilkendegivelse.

Omkostninger til udførelse af eventuelle risikoreducerende tiltag behandles, vurderes og
videregives til anlægsbudgettet.

CSM-dokumenterne tilrettes i slutningen af fasen og fremsendes til SI-koordinatorerne i
Banedanmark med henblik på en kommentering samt efterfølgende opretning.
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Hvis projektet vurderes at være sikkerhedsmæssigt signifikant, foregår al
kommunikation mellem projektet og Assessor samt Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen via
Banedanmarks Myndighedskoordinator.

Ifald der tilkommer ændringer i projektet, vurderes det om der er farer forbundet med
ændringen med henblik på indarbejdelse og håndtering af eventuelle risikoreducerende
tiltag.

7.3 Udførelsesfasen

Under udførelsen følges der op på de risikoreducerende tiltag således at den planlagte
dokumentation herfor foreligger til brug for de videre CSM-aktiviteter.

I slutningen af udførelsesfasen, og som en del af CSM-processen, udarbejdes der Tillæg 1
og/eller Tillæg 2 med baggrund i en ibrugtagningstilladelse/ibrugtagningstilkendegivelse.
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8 Tidsplan

Udbuds- og udførelsestidsplan fremgår af bilag 1.4.

Tidsplanen tager udgangspunkt i aflevering og kommentering af programfaserapporten i
november - december 2020 af DSB, og endelig godkendelse af DSB / Banedanmark
ultimo januar 2021.

Projektet har følgende hovedmilepæle:

Jan. 2021: Godkendelse af programfaserapport, DSB og Banedanmark

Nov. 2020 – maj. 2021: Myndighedsprojekt (udarbejdelse og godkendelse)

Dec. 2020 – apr. 2023: CSM proces

Feb. 2021 – maj. 2021: Hovedprojekt og udbudsmateriale

Maj. 2021 – nov. 2021: Udbudsproces, Hovedentreprise 6 mdr.

Dec. 2021 – Jan. 2022: Overdragelse og mobilisering

Jan. 2022 – apr. 2023: Udførelse inkl. buffer

Der er væsentlige usikkerheder forbundet med tidsplanen, herunder forudsætninger
som skal afklares internt i DSB og med Banedanmark. Det drejer sig eksempelvis om:

Godkendelse af projektet hos Banedanmark og evt. længere behandlingstid hvis
projektet er signifikant

Længde af udbudsproces

Længde af udførelsesperiode
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9 Bilag


