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Kære kollega og samarbejdspartner
I dette ydelseskatalog har vi en lavet en beskrivelse af 
vores udstyr med tekst og billeder, så det er nemt at 
danne sig et overblik over hvilket materiel og kompe-
tencer Beredskab Banedanmark råder over. Kataloget 
indeholder således informationer om vores beredskab, 
som kan være relevant for andre afdelinger i Bane-
danmark, men også for andre såsom de Kommunale 
Beredskaber, Politiet, Vejdirektoratet m.fl. 

Vores kernekompetencer knytter sig naturligvis an til 
opgaver i og omkring jernbanen. Vi løser dog også 
andre opgaver og vores assistance uden for banen har 
vist sig at være værdifuld mange gange. 

Ved akutte ulykker/opgaver skal Beredskab Bane-
danmark rekvireres via Driftscenter Danmark hos 
Banedanmark: 33125750

På hverdage mellem kl. 07.00 og 19.00 kan vi ved 
udkald afgå fra vores beredskabsstation i Glostrup 
omgående.    På alle andre tidspunkter kan vi afgå 

indenfor maksimalt 1 time. Alle vores køretøjer har 
udrykningstilladelse. 

Assistance til beredskaber og øvrige myndigheder er 
vederlagsfri når der er tale om akutte samfunds-kri-
tiske situationer. Beredskab Banedanmark vil i ud-
gangspunktet yde assistance, indtil opgaverne over-
går fra den akutte fase, til at være en mere almindelig 
entreprenør opgave.

Skulle fx en indsatsledelse på et uheldssted ønske at 
Beredskab Banedanmark forsætter en opgave også 
efter den akutte indsats, vil der tages betaling for dette 
efter gældende satser.

Hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om hvorvidt vi har 
de rette kompetencer eller materiel til en opgave, skal 
du være velkommen til at kontakte vores holdleder på 
telefon 33260340. Her vil du kunne få råd og vej-
led-ning, og det kan klarlægges om vi er de rigtige til 
at hjælpe dig med din opgave.  
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Beredskabskran B3
Beskrivelse samt fakta

Beredskabskran B3:
Denne kran er et 2-vejskøretøj. Det betyder, at den kan 
bruges på almindelig vej og på jernbanen.
Kranens løfteevne uden Flyjib er 63 tons på 3,65 meter 
og 17,2 tons på 15 meter. 
Kranens løfteevne med Flyjib er 14,5 tons på 13 meter 
og 2870 kg på 25,3 meter

Eksempler på, hvad kranen kan bruges til:
•   Løfteopgaver af byrder/materiel til gavn for genåb-

ning af infrastrukturen.
•   Sporsætning af tog.
•  Kranen kan frakobles og sporsættes, derefter er den 

selvkørende med egen motorenhed for transport og 
kranarbejde på jernbanen.

•  Redningsopgaver på vej, væltede lastbiler, fastklemte 
osv.

Hvilken type udstyr medbringer den:
•  Kranen er en EFFER 300 TM. knækarmskran, som kan 

monteres med Flyjib.
• Spillet på kranen kan løfte 2830 kg.
•  På kranen medbringes løftegrej som sjækler, stropper 

og kæder. Yderligere udstyr kan medbringes fra eget 
lager ved behov.

•  Desuden medføres jordingskabel til brug ved spor-
sætning under strømførende køreledninger.

•  Kranen medbringer også et hydraulisk styret løfteåg til 
togløft eller andre opgaver, hvor dette kan bruges.

Data:
Længde 21 m, bredde 3,00 m, højde 4,00 m. Vogntogs-
vægt 89 t.

Krandel spor-
sat og klar til 
transport via 
skinnerne.
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Beredskabskran B1 og B2
Beskrivelse samt fakta

Beredskabskran B1-B2:
Disse kraner er 2-vejskøretøjer. Det betyder at de kan 
bruges på almindelig vej og på jernbanen.
Kranen har et udlæg på maksimalt 12,5 meter hvor den 
løfter 18 tons og ved et udlæg på 5,6 meter kan den 
løfte 40 tons.
Kranen kan ved hjælp af støttebenene flytte sig side-
læns tættere på eller længere væk fra et emne.

Hvilken type opgaver løser de:
•  Løfteopgaver af byrder/materiel til gavn for genåb-

ning af infrastrukturen
•  Sporsætning af jernbanemateriel
•  Løfteopgaver, hvor kun jernbanekørende kraner kan 

komme frem
•  Redningsopgaver væltede træer, påkørte ting m.v.
•  Løfteopgaver ved akut reparation på jernbane mate-

riel
•  Redningsopgaver på vej, væltede lastbiler, fastklemte 

osv.

Hvilken type udstyr medbringer de:
•  Køretøjerne er opbygget med 275 TM. knækarmskra-

ner med en rækkevidde på 12,5 m.
•  På selve kranbilen medbringes lettere løfteudstyr som 

stropper, sjækler, kæder m.v. Yderligere udstyr kan 
medbringes fra eget laget ved behov.

•  Desuden medføres jordingskabel til brug ved spor-
sætning under strømførende køreledninger.

•  De kan medbringe en påhængsvogn med special 
løfteåg, forstærkede støttebensplader og andet udstyr 
til bjergningsformål, f.eks. mobile donkrafte med en 
løftekapacitet på 340 tons og opklodsningsmaterialer. 
Lettere lysmateriel og generator.

•  Påhængsvognene kan ikke fremføres på skinner.

Data:
Kranbilernes længde 13,5 m, bredde 3m, højde 4m. 
Vægt: 53,9 t
Længde m. påhængsvogn 22 m, bredde 3 m, højde 4 
m. Vogntogsvægt: ca. 72 t
Løftekapacitet er mellem 18 og 40 tons.
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Beredskabskøretøj B13
Beskrivelse samt fakta

Beredskabskøretøj B13: 
Dette er et 2-vejskøretøj. Det betyder at det kan bruges 
på den almindelig vej og på jernbanen.

Eksempel på hvad dette køretøj kan bruges til:
•  Løft af togmateriel ved afsporing, reparation m.v.
•  Løft af genstande ved hjælp af donkrafte
•  Sikkerhedsopklodsning i forbindelse med arbejde 

under tog osv.
•  Fjernelse og evt. fældning af træer, der er til gene for 

togtrafikken

Hvilken type udstyr medbringer dette køretøj:
•  4 størrelser af mobile donkrafte til løft af tog og andre 

objekter.
•  Løftekapacitet: Samlet omkring 700 tons
•  Opklodsningsmateriel for understøtning/aflastning.
•  Derudover almindeligt håndværktøj samt special-

værktøj/udstyr til arbejde på jernbanemateriel.

Data: 
Længde 12 m, bredde 2,5 m, højde 3,7 m. Totalvægt 32 t.
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Beredskabskøretøj B14
Beskrivelse samt fakta

Beredskabskøretøj B14:
Dette er et 2-vejskøretøj. Det betyder at det kan bruges 
på den almindelig vej og på jernbanen.

Eksempel på hvad dette køretøj kan bruges til:
•  Løft af togmateriel ved afsporing, reparation m.v.
•  Løft af genstande ved hjælp af donkrafte
•  Sikkerhedsopklodsning i forbindelse med arbejde 

under tog osv.
•  Fjernelse og evt. fældning af træer til gene for togtra-

fikken

Hvilken type udstyr medbringer dette køretøj:
•  4 størrelser af mobile donkrafte til løft af tog og andre 

objekter.
•  Løftekapacitetsskema: Samlet omkring 700 tons
•  Opklodsningsmateriel for understøtning/aflastning.
•  Derudover almindeligt håndværktøj samt special-

værktøj/udstyr til arbejde på jernbanemateriel.

Data: 
Længde 10 m, bredde 2,5 m, højde 3,6 m. Totalvægt 16 t.
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Beredskabskøretøj B21
Beskrivelse samt fakta

Beredskabskøretøj B21: 
Almindelig personbil, som er bygget op som bered-
skabsvogn

Eksempel på hvad dette køretøj kan bruges til:
•  Løft af tog og evt. andre genstande
•  Personredning ved person under tog
•  Assistance til redningsberedskabet ved personpåkørs-

ler
•  Sikkerhedsopklodsning ved løft m.v.

Hvilken type udstyr medbringer dette køretøj:
•  2 stk. mobile donkrafte med en samlet løftekapacitet 

på 100 tons.
•  Kan på få minutter løfte et tog, en lastbil eller andet 

omkring 10 cm.
•  Materialer for opklodsning og understøtning/aflast-

ning.
•  Sikkerhedsopklodsning ved løft eller omstilling til nyt 

løft for yderligere højde.
•  Derudover almindeligt værktøj samt specialværktøj/

udstyr til arbejde på jernbanemateriel.
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Skovudstyr
Beskrivelse samt fakta

I alt råder Beredskab Banedanmark over 10 medarbejdere, 
som alle er uddannet i træfældning ved Skovskolen.
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Sikkerhedsopklodsningsudstyr
Beskrivelse samt fakta

I Beredskab Banedanmark har vi en større mængde af 
bøgetræsklodser på vores køretøjer, og disse bruges til 
opklodsning af donkrafte, bjærgningsudstyr, tog samt 
diverse sikkerhedsopklodsninger med mere.

Ud over indholdet i køretøjerne, så ligger der en endnu 
større mængde bøgetræsklodser på vores lager, som 
kan rekvireres i helt særlige tilfælde. Klodserne er utro-
ligt stærke og den største donkraft, som vi bruger, har 
en løftekapacitet på intet mindre end 100 tons, hvilket 
klodserne kan holde til.
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