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DS 21001 Ledelsessystem for jernbanesikkerhed - 

Infrastrukturarbejde – Krav 
 

Banedanmark har bedt Dansk Standard om at stå for udviklingen af en ledelsesstandard for 

jernbanesikkerhed, herefter benævnt DS 21001. Ledelsesstandarden træder i stedet for den godkendelse 

af entreprenører, som vi gennemfører i dag iht. Retningslinjer for godkendelse af entreprenører, der 

leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. DS 21001 udgives den 25. august 2020, og du vil kunne 

fremsøge og købe standarden på Dansk Standards hjemmeside. 

 

Banedanmark stiller fremover krav om, at leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt 

indhold skal efterleve DS 21001. I en overgangsperiode vil Banedanmark fra sag til sag vurdere, hvordan 

kravet indfases.  

 

Ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold består af tre ydelsestyper: 

 

 Jernbanesikkerhedsmæssige ydelser 

Jævnfør afsnit 0.4.1 og 0.4.2 i DS 21001 

 

 Faglige ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold 

Jævnfør afsnit 0.4.3 i DS 21001 

 

 Ydelse hvor der anvendes materiel – herunder skinnebårne køretøjer 

Jævnfør afsnit 0.4.4 i DS 21001 

 

 

 Her følger nyhedsbrevet omhandlende Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og 

Uddannelser. God læselyst! 

https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Godkendelse-af-entreprenoerer-til-at-levere-sikkerhedsydelser
https://webshop.ds.dk/da-dk/forside
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Krav om efterlevelse af DS 21001 

Banedanmark vil i udbud og kontrakter stille krav om, at leverandører og underleverandører af ydelser 

med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold skal have etableret et sikkerhedsledelsessystem, der efterlever 

DS 21001 for minimum den del af organisationen, der står for leverancen eller er berørt heraf. 

 

Som leverandør kan du dokumentere efterlevelse af DS 21001 på to måder, som er skitseret i model 1 og 

model 2 nedenfor: 

 

 

 

Uanset om du dokumenterer efterlevelse af DS 21001 gennem model 1 eller model 2, skal du som 

leverandør dermed etablere og implementere et sikkerhedsledelsessystem, der efterlever DS 21001. 

 

Hvis du nu eller i fremtiden ønsker at indgå samarbejde med Banedanmark om levering af de ovenfor 

omtalte ydelser, så vil Banedanmark allerede nu opfordre dig til at igangsætte de handlinger, der skal til 

for at tilvejebringe den nødvendige dokumentation for at din virksomhed og dit ledelsessystem efterlever 

DS 21001. 

 

Godkendelse til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser udfases 

Leverandører, der før den 25. august 2020, har indgået kontrakt med Banedanmark om levering af 

jernbanesikkerhedsmæssige ydelser og er godkendt efter gældende Retningslinjer for godkendelse af 

entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark, kan opretholde og forny 

denne godkendelse i hele den oprindelige kontrakts gyldighedsperiode. Muligheden for godkendelse 

udfases i takt med, at kontrakter indgået før den 25. august 2020 udløber. 

  

https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Godkendelse-af-entreprenoerer-til-at-levere-sikkerhedsydelser/
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Ny informationsside og FAQ om DS 21001 på 

Banedanmarks hjemmeside 
 

På Banedanmarks hjemmeside har vi oprettet en ny informationsside om ledelsesstandard for 

jernbanesikkerhed (DS 21001). Her kan du læse mere om blandt andet udgivelse af ledelsesstandarden 

den 25. august 2020, Banedanmarks krav om efterlevelse af DS 21001, mulighed for at blive leverandør 

af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold og finde en oversigt over ydelsestyper og ydelses-

kategorier. 

 

Du kan også læse om hjælp til at blive certificeret efter DS 21001 og baggrunden for at udvikle en 

ledelsesstandard for jernbanesikkerhed. 

 

På hjemmesiden er det også muligt at tilgå en FAQ om DS 21001, hvor du kan finde svar på ofte stillede 

spørgsmål om ledelsesstandarden og dens betydning for at kunne levere ydelser med jernbanesikker-

hedsmæssigt indhold til Banedanmark. 

 

Banedanmark offentliggør informationsside og FAQ om DS 2100 den 25. august 2020.

 

Yderligere spørgsmål 
 

Har du yderligere spørgsmål vedrørende Ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 21001), som du 

ikke kan finde svar på via vores nye informationsside og FAQ om DS 21001 på Banedanmarks 

hjemmeside, kan henvendelse rettes til kogs-entrepr@bane.dk.  

 

Vi gør opmærksom på, at spørgsmål om certificering efter DS 21001 skal rettes til certificeringsorganer, 

der er akkrediteret efter DS/EN ISO 9001:2015 med relevante NACE-koder tilknyttet, eller din eventuelle 

rådgiver. Endvidere gøres opmærksom på at andre forhold vedr. udgivelse og køb af DS 21001 skal 

rettes til Dansk Standard, der er ejer af ledelsesstandarden. 

https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Standard-for-jernbanesikkerhed-for-entreprenoerer
https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Standard-for-jernbanesikkerhed-for-entreprenoerer/Har-du-spoergsmaal_
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
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