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NYHEDSBREV 
JERNBANESIKKERHED, ARBEJDSMILJØ OG UDDANNELSER 

  

INDHOLD 
Banedanmark inviterer til entreprenørmøder i efteråret 2019 

Jernbanesikkerhedsplaner 

Ny sikkerhedssagsbehandler/undersøgelseskoordinator i Anlæg 

Henvendelser vedrørende godkendelse af entreprenører og eget 

sikkerhedscertifikat i sommerferieperioden 2019 
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Banedanmark afholder i år entreprenørmøder i 

oktober. Ligesom sidste år afholdes møderne i 

både København og Fredericia, så alle 

interesserede har mulighed for at deltage. 

København 

Entreprenørmødet i København afholdes tirsdag 

den 1. oktober 2019  

Fredericia 

Entreprenørmødet i Fredericia afholdes torsdag 

den 3. oktober 2019 

Banedanmark udsender invitation med 

yderligere information om blandt andet tema  

 

 

 

 

 

 

 

for entreprenørmøderne, tid, sted, tilmelding og 

dagsorden til entreprenørerne via mail efter 

sommerferien. 

Tilmelding 

Har du lyst til at tilmelde dig 

entreprenørmøderne allerede nu, bedes du 

sende en mail med navn på deltager, 

virksomhed og i hvilken by du ønsker at deltage 

til kogs-entrepr@bane.dk.  

 

Deadline for tilmelding er  

torsdag den 12. september 2019 

Banedanmark inviterer til 

entreprenørmøder i efteråret 2019 

 

Banedanmark afholder i år entreprenørmøder i oktober. Ligesom sidste år afholdes møderne i både 

København og Fredericia, så alle interesserede har mulighed for at deltage. 

 

København 

Entreprenørmødet i København afholdes tirsdag den 1. oktober 2019  

 

Fredericia 

Entreprenørmødet i Fredericia afholdes torsdag den 3. oktober 2019 

 

Banedanmark udsender invitation med yderligere information om blandt andet tema for 

entreprenørmøderne, tid, sted, tilmelding og dagsorden til entreprenørerne via mail efter 

sommerferien. 

 

Har du lyst til at tilmelde dig entreprenørmøderne allerede nu, bedes du sende en mail med navn på 

deltager, virksomhed og i hvilken by du ønsker at deltage til kogs-entrepr@bane.dk.  

 

Deadline for tilmelding er torsdag den 12. september 2019 

 

 Her følger nyhedsbrevet omhandlende Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og 

Uddannelser. God læselyst! 

mailto:kogs-entrepr@bane.dk
mailto:kogs-entrepr@bane.dk
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  Jernbanesikkerhedsplaner 
 

Ændringer i forhold til jernbanesikkerhedsplaner 
Husk at sende jernbanesikkerhedsplaner mv. til fornyelse, når der f.eks. kommer nye strækninger 

med kørestrøm, nyt signalsystem, regelændringer og andet, der kan have betydning for 

jernbanesikkerheden. 

 

Er der fejl i min jernbanesikkerhedsplan? 

Hvis du som SR arbejdsleder/Jernbanearbejdsleder/Sporspærringsleder konstaterer fejl og mangler i 

en jernbanesikkerhedsplan, skal du kontakte udfærdiger af planen straks, således at det kan blive 

rettet. 

 

Ny sikkerhedssagsbehandler/ 

undersøgelseskoordinator i Anlæg 

Pr. 1. juni 2019 er Allan Yde ansat til at varetage  

sikkerhedssagsbehandlinger (SafetyNet) for Anlæg. 

 

Allan Yde 

Sikkerhedssagsbehandler 

Banedanmark 

Anlæg, Risikoledelser og Jernbanesikkerhed 

Lumbyesvej 34 

7000 Fredericia 

M: +45 4027 3559 

ady@bane.dk 

www.bane.dk 

 

mailto:ady@bane.dk
http://www.bane.dk/
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For de entreprenører, hvis skriftlige godkendelse 

udløber i sommerferieperioden, vil Banedanmark 

sørge for, at der foretages en administrativ 

forlængelse af godkendelsen. Der udarbejdes 

ikke noget nyt godkendelsesbevis. Mail ved-

rørende forlængelse er dokumentation for 

forlængelsen. Forudsætningen for at en for-

længelse kan foretages er imidlertid, at 

entreprenøren har fremsendt en ansøgning om 

godkendelse med tilhørende dokumentation 

inden 4 uger før udløb af entreprenørens 

gældende godkendelse. Læg her mærke til, at 

sommerferien strækker sig over 5 uger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når en entreprenør, som er ny ansøger, skal 

søge om godkendelse til at levere jernbane-

sikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, 

skal entreprenøren sende ansøgning til 

Banedanmark senest 12 uger før entreprenøren 

skal anvende godkendelsen. Sagsbehandlings-

tiden er situationsbestemt og sagsbehandlings-

tiden kan i visse tilfælde vare længere end 12 

uger. En hurtig sagsbehandling forudsætter, at 

entreprenøren fremsender relevant og 

fyldestgørende dokumentation, der nøje er 

afstemt med de minimumskrav, der er listet op i 

den læsevejledning som Banedanmark har 

udarbejdet til de gældende retningslinjer 

version 2.3. Læs mere om retningslinjerne og 

læsevejledningen på Banedanmarks 

hjemmeside. 

 
 

 

 

Alle henvendelser vedrørende godkendelse af 

entreprenører, der leverer eller ønsker at levere 

jernbanesikkerhedsmæssige ydelser, sendes til 

kogs-entrepr@bane.dk. Det er ligeledes den 

mailadresse man anvender til henvendelser 

vedrørende entreprenører på eget sikkerheds-

certifikat. 

Henvendelser vedrørende godkendelse af 

entreprenører og eget sikkerhedscertifikat 

i sommerferieperioden 2019 

 I forbindelse med afholdelse af sommerferie i Kvalitet og Sikkerhed er der i 

perioden fra og med uge 27 til og med uge 31 (1. juli 2019 – 4. august 

2019) ingen sagsbehandling i forbindelse med godkendelse af 

entreprenører til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til 

Banedanmark og ved henvendelser vedrørende entreprenører på eget 

sikkerhedscertifikat 

 

 

https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Godkendelse-af-entreprenoerer-til-at-levere-sikkerhedsydelser
mailto:kogs-entrepr@bane.dk
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Redaktør: Rikke Lund Pedersen, projektleder 

Kvalitet & Sikkerhed, Ledelsessystem 

kogs-entrepr@bane.dk 

Banedanmark vil gerne have dine input  
Banedanmark ønsker løbende at holde entreprenører og 

andre interesserede opdateret med relevante temaer 

indenfor jernbanesikkerhed. Vi vil gerne give dig mulig-

heden for at komme med input til temaer til fremtidige 

entreprenørmøder. Derfor er du velkommen til at sende 

input til temaer til Banedanmarks entreprenørpostkasse  

på kogs-entrepr@bane.dk. I mailen må du gerne uddybe, 

hvorfor temaet bør tages op på et entreprenørmøde. 

 

mailto:kogs-entrepr@bane.dk
mailto:kogs-entrepr@bane.dk

