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Dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat 

 

Endnu en jernbaneentreprenør har opnået eget sikkerhedscertifikat 

NR. 24 | FEBRUAR 2020 

 



 

 

         

 Side 2 | 4 

 

 

 

 

 

 

 

Banedanmark stillede fra 1. januar 2018 krav om, at alle entreprenører, der fremfører trækkraftenheder 

uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat. 

 

Kørsel til arbejde, der allerede er indgået kontrakt om før 1. april 2017, kan fortsat foregå på 

Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse i henhold til Banedanmarks overgangsordning. Derudover er der 

mulighed for at søge om dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat for virksomheder, der har 

søgt om certifikat og er i proces med at erhverve sig eget certifikat hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

 

Banedanmark indførte nye regler for dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat d. 3. februar 

2020. Nedenfor kan du læse om afslutning af den nuværende dispensationsordning og ikrafttrædelse af 

en ny dispensationsordning for kravet om eget sikkerhedscertifikat. Den nye dispensationsordning 

indebærer, at man først kan søge, når man er godt på vej til at få eget sikkerhedscertifikat, hvilket er en 

ændring i forhold til den nuværende ordning. Formålet er at sikre, at dispensationsordningen kun kan 

gælde i en overgangsperiode.  

 

Afslutning af den nuværende dispensationsordning 

Banedanmark afslutter den nuværende ordning 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 ny dispensationsordning 

Banedanmark indførte en ny ordning med dispensation fra kravet om eget sikkerhedscertifikat, der 

trådte 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 

 Her følger nyhedsbrevet omhandlende Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og 

Uddannelser. God læselyst! 

Dispensation fra kravet om eget 

sikkerhedscertifikat 
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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 om 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 

 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strukton Rail A/S har nu også opnået eget sikkerhedscertifikat hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Banedanmark ønsker i den forbindelse Strukton Rail A/S tillykke med sikkerhedscertifikatet. Strukton Rail 

A/S kan nu fremføre materiel på eget ansvar på jernbanen. 

 

Endnu en jernbaneentreprenør har 

opnået eget sikkerhedscertifikat 
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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. 
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