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Nye regler for dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat 

 

 

Regelsæt og dokumentationskrav i forbindelse med Banedanmarks dispensationsordninger 

 

Afslutning af den nuværende dispensationsordning 

Banedanmark afslutter den nuværende ordningen med dispensation fra kravet om eget sikkerheds-

certifikat d. 1. august 2020. 

 

For entreprenører, der er i proces med at opnå eget sikkerhedscertifikat hos Trafik-, Bygge- og 

Boligstyrelsen og har været på Banedanmarks dispensationsordning i mere end i alt et år kan der 

maksimalt opnås dispensationsforlængelse frem til d. 1. august 2020 

 

Ikrafttrædelse af en ny dispensationsordning 

Banedanmark indfører en ordning med dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat, der træder 

i kraft d. 3. februar 2020, og som gælder for entreprenører, der ikke tidligere har været på 

Banedanmarks dispensationsordning. 

 

Der kan opnås dispensation i op til 6 måneder fra kravet om eget sikkerhedscertifikat for 

entreprenører, der ansøger Banedanmark om dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat for 

første gang. 

 

Kriterier for at opnå dispensation 

 Entreprenørvirksomheden skal ved ansøgning om dispensation have indgået en aftale med 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om afholdelse af implementeringstilsyn og fremsende 

dokumentation herfor til Banedanmark i form af Styrelsens dagsorden for 

implementeringstilsynet 

 Entreprenørvirksomheder, der kan dokumentere forsinkelse i deres certificeringsforløb hos 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på grund af forhold udenfor deres kontrol, kan opnå 

dispensationsforlængelse én gang af maksimalt tre måneder varighed (forhold udenfor 

entreprenørernes kontrol kan være forsinkelse i sagsbehandlingen hos Styrelsen) 

 Den samlede dispensationsperiode kan ikke overstige maksimalt ni måneder 

 

Banedanmarks dokumentationskrav ifm. den nye dispensationsordning 

Entreprenørvirksomheder skal fremsende nedenstående fire dokumentationskrav for at Banedanmark 

kan sagsbehandle en ansøgning om dispensation fra kravet fra eget sikkerhedscertifikat: 

 Dokumentation for aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen om afholdelse af 

implementeringstilsyn og Styrelsens dagsorden for implementeringstilsynet 

 Dokumentation for forsikringsaftale iht. kravet om ansvarsforsikring eller erklæring fra 

assurandør. Forsikringsbeløbet udgør 437 mio. dkr. gældende for perioden d. 1. januar til 31. 

december 2020 (jf. Bekendtgørelse om ansvarsforsikring for jernbanevirksomheder og 

jernbaneinfrastrukturforvaltere). Beløbet er reguleret fra 427 mio. dkr. i 2019 

 Entreprenørens tids- og aktivitetsplan for det videre arbejde med opnåelse af 

sikkerhedscertifikat 
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 Referater eller anden form for dokumentation for afholdte eller kommende møder med Trafik-

, Bygge- og Boligstyrelsen 

 

Ved tildeling af dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat opstiller Banedanmark centrale 

punkter i entreprenørernes tids- og aktivitetsplaner, som entreprenørerne løbende skal fremsende 

dokumentation for overholdelse af til Banedanmark. 

 

Udløb af dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat 

Ved udløb af dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat gælder følgende: 

 

 En entreprenørvirksomhed, der ikke opnår eget sikkerhedscertifikat indenfor den maksimale 

dispensationsperiode, skal lade sig trække af en jernbanevirksomhed eller en entreprenør, der 

har eget sikkerhedscertifikat, frem til entreprenørvirksomheden opnår eget sikkerhedscertifikat 

 


