BESKYTTELSE OG
POTENTIALUDLIGNING (BPU)
Ved elektrificerede jernbaner skal installationer og konstruktioner
være udformet således, at der ikke kan opstå farlige situationer for
udstyr og personer. Personsikkerhed er den vigtigste årsag til at
udføre et beskyttelses- og potentialudligningssystem.
Ved udbygning af eksisterende
jernbaner og ved elektrificering
samt i forbindelse med nye
jernbaner er det et lovkrav
at etablere beskyttelses- og
potentialudligningsområder (BPUområder). Yderligere skal man være
opmærksom på, om et projekt
bliver berørt, når det drejer sig
om projekter på stationsområder,
krydsende broer/tunneller, eller at
dele af projektet blot ligger nær
elektrificerede baneområder.
Formålet med potentialudligningen
er at beskytte mennesker og
udstyr mod farlige spændinger fra
kørestrømsanlæg samt beskytte
konstruktioner mod korrosion.
BPU-områderne etableres på
stationer, i depotområder, i
nærtliggende konstruktioner
så som broer, tunneller og
spunsvægge.

udføres i henhold til EU norm
DS/EN 50122, som i Danmark er
understøttet af ”SAB Jording og
potentialudligning af elektrificerede
baner”.

Projektforløb
Rambølls mange års erfaring inden
for banetekniske installationer og
konstruktioner gør, at vi under ét
kan løse den samlede opgave for
kunden. Dette gør, at kunden kun
behøver én rådgiver på opgaven.
Rambøll behandler hver opgave
ud fra de projektspecifikke
forhold og krav og sørger for, at
afgrænsningen af projektet sker på
en fornuftig og saglig baggrund,
således at projektet ikke omfatter
mere end nødvendigt.

Ydelser
Vores kompetencer inden for
beskyttelse og potentialudligning
(BPU) inkluderer:
• Besigtigelse
• Beslutningsnotat og
anlægsbudget
• Udbudsmateriale
• Entreprenørevaluering
• Projektledelse
• Myndighedsbehandling
• Byggeledelse
• Tilsyn
• Overdragelse til drift

BPU-området defineres ved
at identificere de genstande,
som skal potentialudlignes til ét
jordingssystem.

Rambøll har stor erfaring med at
løse opgaver inden for beskyttelse
og potentialudligning. Opgaverne
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Ved projektopstart gennemgås
eksisterende dokumentation, og der
foretages herefter en besigtigelse
på stedet med Rambølls erfarne
medarbejdere. Her identificeres
apteringsgenstande, konstruktioner
og installationer. Eltavler
gennemgås og eksisterende
systemjording afklares. Der
undersøges desuden for krydsende
ledninger ind og ud af BPUområdet fra andre operatører.
Med ovennævnte som grundlag
udarbejdes der et beslutningsnotat,
som indeholder nuværende
forhold, afgrænsning af BPUområde samt tiltag for etablering
af ét jordingssystem i forbindelse
med BPU-området. Sammen med
beslutningsnotatet udarbejdes et
anlægsbudget.

gennemføres effektivt og inden for
tid, økonomi og kvalitet. Med over
60 medarbejdere på baneområdet
alene i Danmark har vi ressourcerne
til at løse opgaverne – også hvis der
bliver behov for flere undervejs. Vi
er altid opdateret på regelværker i
både Danmark og EU.
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projekter
01 Bro på Hellerup station, 2012.
I forbindelse med tilslutning til
returskinne foretog Rambøll målinger
af gangbro for jordingsforbindelser.
Broen blev desuden gennemgået for
etablering med eget BPU-område.

Kunden får dermed et fagligt
velfunderet grundlag til at
træffe beslutning for det videre
projektforløb.

02 Syv broer på strækningen Fredericia
– Middelfart: Notat for opgradering af
syv broer på strækningen, så de lever
op til de nye krav for BPU-områder af

Baseret på kundens beslutninger
udarbejdes en projektbeskrivelse
og evt. udbudsmateriale. Når
tilbuddene evalueres, kan Rambøll
bidrage med faglig ekspertise
og kan være med i vurdering af
tilbudsgivers løsningsforslag,
prissætning og faglige
kompetencer. Kunden får dermed
det bedst mulige grundlag for at
vælge entreprenør.

broer.
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03 Tre stationer på strækningen
Esbjerg-Lunderskov i forbindelse med
elektrificering: Notat og anlægsbudget
for BPU-områder på Esbjerg, Bramming
og Holsted stationer som grundlag for
projektering af områderne.
04 Fire stationer på Ringsted-Femern
strækningen: Notat og anlægsbudget
for BPU-områder på Glumsø, Lundby,

Rambøll har stor erfaring
med projektledelse,
myndighedsbehandling samt
byggeledelse og tilsyn i forbindelse
med udførelsen.

Vordingborg og Næstved stationer som
grundlag for projektering af områderne.
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Multidisciplinær rådgivning
fra førende eksperter
Rambøll tilbyder multidisciplinær
viden og erfaring samlet ét sted.
På baneområdet omfatter vores
rådgivning en bred vifte af ydelser
og dækker samtlige projektfaser,
fra planlægning og analyser til
gennemførelse, opfølgning og drift.
Rambøll stiller altid med et
kompetent team af erfarne
eksperter, som sikrer, at opgaverne
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