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Instruks for arkivering af ibrugtagningsrapporter, inkl. bilag, i ProArc 

Den ibrugtagningsansvarlige (IBTA) afleverer ibrugtagningsrapporten, inkl. de bilag der er 
nævnt i rapportens bilagsliste, til arkivering i ProArc.  

Hvis afprøvningsdokumentationen* er en del af entreprenørenens eller rådgiverens ks-
dokumentation, så afleveres afprøvningsdokumentationen til Proarc af Projektet. I de 
tilfælde noteres afprøvningsdokumentationen i mangellisten, ikke bilagslisten. 

Rapporten og dens bilag inkl. afprøvningsdokumentation arkiveres i et bibliotek benævnt 
”Ibrugtagningsprotokoller” eller Ibrugtagningsrapporter” under anlægsdokumentation for 
det aktuelle anlæg. Typisk en lokalitet som en station eller en overkørsel. 

Rapporten og bilagene samt afprøvningsdokumentation afleveres i pdf-format. De sen-
des via email til tekdok@bane.dk. 
Det skal fremgå af e-mailen, at det er tale om en ibrugtagningsrapport og/eller bilag til 
en ibrugtagningsrapport, som ønskes arkiveret under anlægsdokumentationen for det 
pågældende anlæg. Det pågældende anlæg/lokalitet skal fremgå af e-mailens overskrift. 
 
Dokumenter som skal arkiveres i Proarc er minimum: 

• Ibrugtagningsrapporten 
• Udfyldt afprøvningsdokumentation 
• Ibrugtagningstilladelse eller ibrugtagningstilkendegivelse 
• TVE’er 
• Drejebog 
• Dispensationer, hvor de forfindes. 
• Signalkommissionsprotokoller, hvor de har været relevante. 
• Godkendte vejskitser til overkørsler, hvor de ligger til grund for en TVE for vej-

vendte forhold. 
 
Ibrugtagningsrapporten og dens bilag skal være indsendt til arkivering i ProArc senest 14 
dage efter ibrugtagningen, med mindre andet er aftalt med den Geografiske fagspecialist 
Sikring (GFS). 
 
Arkivering af dokumenter som bilag til ibrugtagningsrapporten, erstatter IKKE arkivering 
som i øvrigt er beskrevet i sikkerhedsledelsessystemet. 
 
Hvis rapporten og dens bilag omfatter flere anlæg/lokaliteter (f.eks. ved større sporom-
bygninger) arkiveres ibrugtagningsrapporten og alle dens bilag under anlægsdokumenta-
tionen for hver station, som er omfattet af rapporten. 
 
*Afprøvningsdokumentationen er som oftes en del af den ”KS” som Entreprenøren eller 
Rådgiveren alligevel skal scanne ind og aflevere til Projektet via en midlertidig ”Bygge-
Web”.  
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