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Banedanmark har bedt Dansk Standard om at stå for udviklingen af en standard for
jernbanesikkerhed for entreprenører. Standarden skal træde i stedet for den godkendelse
af entreprenører, som Banedanmark gennemfører i dag iht. Retningslinjer for godkendelse
af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.
Dansk Standard er Danmark officielle standardiseringsorganisation, der udvikler og
udgiver standarder. Der vil i regi af Dansk Standard blive etableret et standardiseringsudvalg, hvori standarden vil blive udviklet. Dansk Standard vil have projektledelsen og
bl.a. facilitere møder i udvalget, mens Banedanmark vil bestride formandsposten for
standardiseringsudvalget.
Alle interesserede inviteres til at deltage i udviklingsarbejdet.
På et informations- og opstartsmøde vil standardens nærmere formål og indhold samt
projektets tidsplan blive præsenteret. Målene er bl.a. at formulere mere enkle og
målrettede krav end de krav, der eksisterer i dag, samt at standarden vil kunne dække
både SR-ydelser og faglige ydelser.
Informations- og opstartsmøde afholdes fredag den 16. august 2019, kl. 12.00 –
15.00 hos Dansk Standard. Tilmelding kan ske på mail til undertegnede senest
fredag den 9. august 2019.
Når standarden er udviklet og trådt i kraft, vil Banedanmark i kontrakter, i stedet for de
nuværende krav til jernbanesikkerhed henvise til, at man skal leve op til standarden.
Entreprenører kan så enten lade sig certificere af et uafhængigt certificeringsorgan, eller
de kan på anden måde vise overfor Banedanmark, at de lever op til standarden.
Omkostninger til certificering afholdes direkte af entreprenørerne. Certificeringen kan
således træde i stedet for Banedanmarks godkendelse af entreprenører til at levere
jernbanesikkerhedsmæssige ydelser.
Standarden for jernbanesikkerhed for entreprenører vil basere sig på eksisterende
ledelsesstandarder. Dette vil gøre integration med andre ledelsesstandarder lettere for
entreprenører, der i forvejen anvender for eksempel ISO 9001 (kvalitetsledelse), ISO
45001 (arbejdsmiljøledelse) eller ISO 14001 (miljøledelse).
Standarden sigter mod at være fuldt dækkende for de krav som
certificerede/sikkerhedsgodkendte jernbanevirksomheder og
infrastrukturforvaltere skal stille til entreprenører i henhold til bek.147. En
certificering efter standarden kan således bruges som generel

dokumentation for at man lever op til etablerede jernbanesikkerhedsmæssige standarder.
Standardiseringsudvalg
Banedanmark udpeger et antal egne repræsentanter til at deltage i Dansk Standards
standardiseringsudvalg og derudover inviteres andre interessenter som for eksempel
entreprenører, infrastrukturejere- og forvaltere, jernbanevirksomheder, Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen (Transportministeriet), certificeringsorganer og brancheforeninger til at
deltage.
Udvalgsmedlemmerne har til opgave at komme med faglige input i forbindelse med
udvikling af standard for jernbanesikkerhed for entreprenører. Som entreprenør har du
dermed mulighed for aktivt at være med til at skabe rammerne for fremtidens
entreprenørmarked og bidrage til etablering af en standard for jernbanesikkerhed, der
lever op til markedets behov.
Deltagelsen vil være gratis, da Banedanmark finansierer arbejdet.
Tidsperspektiv
Arbejdet med udvikling af en standard for jernbanesikkerhed for entreprenører forventes
igangsat efter sommerferien 2019. Det forventes, at der vil blive afholdt seks
udvalgsmøder med ca. 6 ugers mellemrum. Møderne har en varighed af en ½ til en hel
dag og afholdes som udgangspunkt hos Dansk Standard i København. Hvis det ønskes,
og kan øge deltagelsen på møderne, vil det blive gjort muligt at deltage via Skype.
Efter Banedanmarks og udvalgsmedlemmernes godkendelse, vil standarden for
jernbanesikkerhed for entreprenører blive sendt i offentlig høring. Der sigtes mod at
standarden, inkl. vilkårene for at blive certificeret efter standarden, udgives medio 2020.
Banedanmark og Dansk Standard ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde i
forbindelse med etablering af en standard for jernbanesikkerhed for entreprenører. Vi
opfordrer alle, der har interesse i at deltage i udviklingsarbejdet til at melde tilbage på mail
til undertegnede senest den 9. august 2019.
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