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Banedanmark har afholdt entreprenør-

møde i juni 

 

Banedanmark har afholdt entreprenørmøde via Skype d. 16. juni 2020. Tema for entreprenørmødet 

mellem entreprenører og Banedanmark var ledelsesstandard for jernbanesikkerhed ifm. 

infrastrukturarbejde og hvad Banedanmark finder i forbindelse med tilsyn med arbejde i spor. 

 

På mødet blev entreprenørerne præsenteret for følgende oplæg: 

 

 Dansk Standard gav status på arbejdet med udvikling af ledelsesstandard for jernbanesikkerhed 

og fortalte om certificeringsprocessen i relation til at blive certificeret efter ledelsesstandarden 

 

 Banedanmark fortalte om forskellige adgange til at blive leverandør af ydelser med 

jernbanesikkerhedsmæssigt indhold efter udgivelse af ledelsesstandard for jernbanesikkerhed 

 

 Derudover gav Banedanmark en gennemgang af, hvad der er fundet i forbindelse med tilsyn med 

arbejde, som foregår i forbindelse med trafikeret nabospor 

 

 Her følger nyhedsbrevet omhandlende Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og 

Uddannelser. God læselyst! 

Banedanmark afholdt entreprenørmøde i 

juni 
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Som noget nyt på entreprenørmødet var der en opsamlende spørgerunde til temaet ledelsesstandard for 

jernbanesikkerhed, hvor entreprenører havde mulighed for at stille spørgsmål til et spørgepanel 

bestående af medarbejdere fra Dansk Standard, Force Certification, Bureau Veritas, DNV GL Business 

Assurance A/S, Tüv Süd Danmark ApS og Banedanmark.  

 

For Banedanmark er de halvårlige entreprenørmøder en rigtig positiv oplevelse, da møderne åbner op for 

gode og konstruktive dialoger mellem entreprenørerne og Banedanmark. Det sætter Banedanmark stor 

pris på. Ligesom Banedanmark også sætter pris på det store fremmøde til entreprenørmødet.  

 

Dagsorden og PowerPoint præsentation fra entreprenørmødet kan findes på Banedanmarks hjemmeside.  

 

 

Endnu en jernbaneentreprenør har opnået 

eget sikkerhedscertifikat 

Banedanmark stillede fra d. 1. januar 2018 krav om, at alle entreprenører, der fremfører trækkraft-

enheder uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat. 

 

C Rail Safety ApS har nu opnået eget sikkerhedscertifikat hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. 

Banedanmark ønsker i den forbindelse C Rail Safety ApS tillykke med sikkerhedscertifikatet. C Rail Safety 

ApS kan nu fremføre materiel på eget ansvar på jernbanen. 

 

 

 

Henvendelser til entreprenørpostkassen i 

sommerferien 

Det vil i hele sommerferieperioden være muligt at sende mails til Banedanmark vedrørende godkendelse 

af entreprenører til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og eget sikkerhedscertifikat på kogs-

entrepr@bane.dk. 

 

Der vil blive kvitteret for de fremsendte mails vedrørende godkendelse af entreprenører til at levere 

jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Sagsbehandlingen vil i perioden fra mandag d. 20. juli 2020 til 

mandag d. 3. august 2020 dog foregå i begrænset omfang og længere svartider vil derfor forekomme. 

 

Der vil i perioden fra mandag d. 13. juli 2020 til mandag d. 27. juli 2020 ikke blive kvitteret for 

fremsendte mails vedrørende eget sikkerhedscertifikat og der vil hellere ikke være sagsbehandling i 

denne periode. 
 

 

https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Godkendelse-af-entreprenoerer-til-at-levere-sikkerhedsydelser/Materiale-fra-Banedanmarks-entreprenoermoeder
mailto:kogs-entrepr@bane.dk
mailto:kogs-entrepr@bane.dk


 

 

         

 Side 4 | 4 

 

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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