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Kære Entreprenør eller Leverandør 

 

 

Banedanmark er blevet kontaktet eller forvarslet af flere leverandører og entreprenører om potentielle 

leveringsvanskeligheder og forsinkelser på baggrund af den igangværende COVID-19 situation. 

 

Banedanmark er opmærksom på, at situationen kan have direkte samt afledte konsekvenser for 

Banedanmarks leverandører og entreprenører - herunder deres leverancer til Banedanmark.  

 

Arbejderne på- og leverancerne til Banedanmarks projekter er kritiske i forhold til at opretholde 

grundliggende samfundsmæssige funktioner. Arbejde og leverancer skal derfor forsætte som vanligt. 

Banedanmark accepterer ikke Corona som force majeure eller som argument for fristforlængelse. 

Nedenfor kan du læse om, hvordan Banedanmark generelt vil forholde sig til leveringsvanskeligheder 

og forsinkelser på baggrund af COVID-19. 

 

Forsinket eller umulig levering 

 

Banedanmark giver ikke en generel fritagelse for levering, udskydelse af tidsfrister eller lign. til alle 

entreprenører og leverandører på baggrund af COVID-19. 

 

Entreprenørers og leverandørers adgang til fritagelse for, eller udskydelse af, levering af varer, 

tjenesteydelser samt entreprenørydelser afhænger af det konkrete kontraktforhold mellem 

Banedanmark og entreprenøren eller leverandøren. 

 

Banedanmark vil derfor generelt opfordre entreprenører og leverandører, som oplever 

leveringsvanskeligheder eller forsinkelser om at: 

 

• Informere Banedanmark om vanskelighederne eller forsinkelsen hurtigst muligt 

 

• Følge proceduren i kontrakten for forsinkelse, forventet forsinkelse eller leveringsumulighed, 

hvis kontrakten indeholder sådanne procedurer 

 

• Iagttage sin tabsbegrænsnings- og loyalitetspligt og søge forsinkelsen og eventuelle yderligere 

omkostninger for Banedanmark minimeret mest muligt 

 

• Sikre dokumentation for at alle muligheder for rettidig kontraktmæssig levering er 

umuliggjorte. 
 

•  
Banedanmark følger og forholder sig til Sundhedsstyrelsens og Udenrigsministeriets anbefalinger og 

retningslinjer. Banedanmark opfordrer entreprenører og leverandører, som arbejder for Banedanmark 

om at følge retningslinjerne fra de relevante myndigheder i de lande, hvor entreprenøren eller 

leverandøren udfører arbejde.  
 

Med venlig hilsen 

 

Mads Peters 

Områdechef Indkøb 

 

Vedlagt bilag: 
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Bilag 1: Information om Banedanmarks forholdsregler i forbindelse med 

Corona-virus, COVID-19 

 
 

Baggrund 

Som infrastrukturforvalter for jernbanen i Danmark har Banedanmark et skærpet fokus i forhold til 

andre arbejdspladser. Banedanmark følger Sundhedsstyrelsens anbefalinger, men kan vælge at træffe 

særlige skærpede tiltag, hvis situationen kræver det. Banedanmark forventer, at Banedanmarks 

entreprenører og leverandører både følger myndighedernes henvisninger og anbefalinger, men også 

Banedanmarks eventuelle skærpede regler. Hvis Banedanmark iværksætter sit beredskab, kan dette 

have betydning for leverandører og entreprenører. 

 

Hvem gælder forholdsreglerne for? 

I situationer, hvor entreprenører og leverandører har medarbejdere, der i fysisk forstand arbejder 

direkte sammen med Banedanmarks medarbejdere, er det en anbefaling, at leverandører og 

entreprenører har samme forholdsregler som Banedanmark. For øvrige leverandører og entreprenører, 

der arbejder på Banedanmark adresser eller kommer ud til Banedanmarks infrastruktur, forventer 

Banedanmark at Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.  

 

Banedanmarks forholdsregler omfatter understøttelse af almindelige hygiejneregler samt hjemme-

karantæne i forbindelse med indrejse fra visse lande/områder. 

 

Banedanmarks forholdsregler er pr. 9. marts 2016:   

Forebyg smitte fra Corona virus – følg de almindelige hygiejneregler regler; 

 

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit 

• Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder 

• Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt 

• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen 

• Vær opmærksom, når du er på steder med tæt kontakt til mange mennesker 

 

Rejser 

Udover de almindelige hygiejneanbefalinger skal Sundhedsstyrelsens anbefaling om, at man skal blive 

hjemme i 2 uger efter udrejse fra et af de særlige risikoområder på Sundhedsstyrelsens liste, følges – 

også selvom man ikke har symptomer. Hvis Sundhedsstyrelsens liste ændres, hvilket den gør løbende, 

følger Banedanmarks forholdsregler denne. 

 

 


