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12.10.2017 

 

Kære entreprenørvirksomhed 

 

Som I ved stiller Banedanmark fra 1. januar 2018 krav om, at alle entreprenører, der fremfører 

trækkraftenheder uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat. Vi har drøftet emnet på 

en række møder med entreprenører i løbet af året. Der er blandt andet blevet stillet spørgsmål til 

mulighederne for dispensation. Jeg skriver nu til jeg for at sikre, at alle får den samme information. 

 

Der kan efter konkret vurdering gives dispensation i en kortere periode fra kravet om eget 

sikkerhedscertifikat, hvis en virksomhed har ansøgt om eget certifikat og ansøgningen er i proces hos 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. I vurderingen af en dispensationsansøgning vil vi lægge vægt på, at 

virksomheden kan dokumentere, at den er så langt i processen, at det er sandsynligt, at den opnår 

certifikat inden for den tidsperiode der søges dispensation til. Ansøgning om dispensation vedlagt 

dokumentation for ansøgning og tidsplan for det videre arbejde sendes til Kogs-entrepr@bane.dk. 

  

Kravene til virksomheder, der på eget ansvar fremfører trækkraftenheder i forbindelse med arbejde for 

en infrastrukturforvalter, er angivet i bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017. Det er dog i 2017 

fortsat muligt at lade sig certificere efter de tidligere regler fastsat i bekendtgørelse nr. 626 af 15. juni 

2012. Begge bekendtgørelser kan findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside - 

www.tbst.dk.   

 

Banedanmark indfører en overgangsordning, der giver mulighed for, at kørsel til arbejde, der allerede 

er indgået kontrakt om, fortsat kan foregå på Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse - også efter 1. 

januar 2018. Det gælder dog kun kørsel relateret til disse kontrakter og kun indtil den specifikke 

kontrakts udløb. De nærmere rammer for overgangsbestemmelserne findes på Banedanmarks 

hjemmeside.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Martin Harrow 

Områdechef 

Banedanmark 

 

mailto:Kogs-entrepr@bane.dk
http://www.tbst.dk/
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Certificering-af-entreprenoerer
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Certificering-af-entreprenoerer

