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DS 21001 Ledelsessystem for jernbanesikkerhed - Infrastrukturarbejde - Krav 
 
 
Kære Entreprenør 
 
Banedanmark har bedt Dansk Standard om at stå for udviklingen af en ledelsesstandard for 
jernbanesikkerhed, herefter benævnt DS 21001. Ledelsesstandarden træder i stedet for den 
godkendelse af entreprenører, som vi gennemfører i dag iht. Retningslinjer for godkendelse af 
entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. DS 21001 udgives den 25. august 
2020, og du vil kunne fremsøge og købe standarden på Dansk Standards hjemmeside. 
 
Banedanmark stiller fremover krav om, at leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt 
indhold skal efterleve DS 21001. I en overgangsperiode vil Banedanmark fra sag til sag vurdere, 
hvordan kravet indfases.  
 
Ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold består af tre ydelsestyper: 
 

 Jernbanesikkerhedsmæssige ydelser 

Jævnfør afsnit 0.4.1 og 0.4.2 i DS 21001 

 

 Faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold 

Jævnfør afsnit 0.4.3 i DS 21001 

 

 Ydelse hvor der anvendes materiel – herunder skinnebårne køretøjer 

Jævnfør afsnit 0.4.4 i DS 21001 

 
Nedenfor kan du læse, hvad indførelse af DS 21001 kommer til at betyde for dig som leverandør. 
 
 
Krav om efterlevelse af DS 21001 
Banedanmark vil i udbud og kontrakter stille krav om, at leverandører og underleverandører af 
ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold skal have etableret et sikkerhedsledelsessystem, 
der efterlever DS 21001 for minimum den del af organisationen, der står for leverancen eller er 
berørt heraf. 
 
Som leverandør kan du dokumentere efterlevelse af DS 21001 på to måder, som er skitseret i model 
1 og model 2 nedenfor: 
 

 
 
 

https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Godkendelse-af-entreprenoerer-til-at-levere-sikkerhedsydelser
https://webshop.ds.dk/da-dk/forside
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Uanset om du dokumenterer efterlevelse af DS 21001 gennem model 1 eller model 2, skal du som 
leverandør dermed etablere og implementere et sikkerhedsledelsessystem, der efterlever DS 21001. 
 
Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at indgå samarbejde med Banedanmark om levering af de ovenfor 
omtalte ydelser, så vil Banedanmark allerede nu opfordre dig til at igangsætte de handlinger, der skal 
til for at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for at din virksomhed og dit ledelsessystem 
efterlever DS 21001.   
 
 
Godkendelse til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser udfases 
Leverandører, der før den 25. august 2020, har indgået kontrakt med Banedanmark om levering af 
jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og er godkendt efter gældende Retningslinjer for godkendelse af 
entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, kan opretholde og 
forny denne godkendelse i hele den oprindelige kontrakts gyldighedsperiode. Muligheden for 
godkendelse udfases i takt med, at kontrakter indgået før den 25. august 2020 udløber. 
 
Vi er i gang med at etablere en side på bane.dk, hvor I fra d. 25. august 2020 vil kunne finde den 
information, I måtte have behov for, ligesom vi sikrer, at der ligger en FAQ om DS 21001 på siden.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Claudia Maria Jørgensen 
Sektionschef, Kvalitet & Sikkerhed 
Banedanmark 
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