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Dagsorden 

15.30-15.35 Velkomst 

 Ved: Martin Harrow, Områdechef, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark 

 
15.35-16.00 Overskridelse af fritrumsprofil og krøjestop 

I 2020 skete en ulykke, hvor en del af en maskine svingede ind i fritrumsprofilet i et 
trafikeret spor. På Banedanmarks infrastruktur anvendes forskellige maskiner, hvor dele 

kan svinge ind i et trafikeret nabospor, hvis ikke teknikken er i orden, procedurerne er på 
plads, og personalet er uddannet og instrueret. Det er afgørende, at vi kan stole på at de 
anordninger, der skal sikre, at dele af en maskine ikke svinger ind i et trafikeret nabospor 

fungerer og er korrekt vedligeholdt. Det er også vigtigt, at de relevante procedurer er på 
plads. Vi ved, at også dygtige og samvittighedsfulde medarbejdere begår fejl, så hvis hele 

sikkerheden hviler på at en handling gøres rigtigt, opfordres til at der lægges en kontrol 

ind, således der er to sæt øjne på. Det er afgørende, at personalet har den fornødne 

uddannelse i at betjene de tekniske anordninger, får en fyldestgørende instruktion og har 
den nødvendige sikkerhedsbevidsthed. 

Banedanmark orienterer om stigning i antallet af fejl fundet ved sikkerhedstilsyn i forhold 

til brug af krøjestop og sikring mod nabospor. Endvidere orienteres om gældende regler 

indenfor området, og Banedanmark vil tage kontakt på ledelsesniveau i alle de tilfælde, 

hvor der findes manglende sikring mod nabospor, bede om redegørelser for de fejl som 

identificeres og i gentagelsestilfælde sanktionere 

Ved: Niels Hansen, Sektionschef/Risk Manager, Hændelser & Analyser, Banedanmark 
 

 
 

 

Dagsorden for Banedanmarks 

entreprenørmøde 

 
Tid & Sted 

Torsdag den 6. maj 2021, kl. 15.30-16.45 

 

Entreprenørmødet afholdes online via Skype grundet den nuværende situation med Coronavirus 

(COVID-19). Ved tilmelding til entreprenørmødet får deltagere tilsendt et Skype-link og information 

om, hvordan entreprenørmødet tilgås via Skype-linket 

 

Tema 

Tema for entreprenørmødet mellem entreprenører og Banedanmark er overskridelse af fritrumsprofil og 

krøjestop, ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 21001) samt sikker færden og arbejde i og ved spor 
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Tilmelding 
 
Tilmelding til entreprenørmødet skal ske senest fredag den 30. april 2021 

via kogs-entrepr@bane.dk. 

 

Ved tilmelding skal oplyses navn på deltager og virksomhed. 

 

 
 

 
16.00-16.15 Bagkant ift. efterlevelse af ledelsesstandard for jernbanesikkerhed (DS 21001) 

Banedanmark bad i 2019 Dansk Standard om at stå for udviklingen af en ledelsesstandard 
for jernbanesikkerhed (DS 21001). Ledelsesstandarden blev udgivet d. 25. august 2020 og 

træder i stedet for den godkendelse af entreprenører, som Banedanmark hidtil har 
gennemført iht. Retningslinjer for godkendelse af entreprenører der leverer jernbane-

sikkerhedsmæssige ydelser. Banedanmark stiller dermed krav om i udbud og kontrakter, at 

leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold skal efterleve DS 21001. 
Banedanmark orienterer om, at der efter den 31. december 2021 ikke er nogen relevante 

arbejder, der udføres uden at dokumentation for efterlevelse af DS 21001 er anerkendt af 
Banedanmark 

Ved: Rikke Lund Pedersen, Projektleder, Banedanmark & Allan Weirgang Larsen, Lead  
Auditor, Banedanmark 

 

16.15-16.45 Sikker færden og arbejde i og ved spor 

DSB og Banedanmark har gennem årene registreret mange nærved påkørsler og desværre 

også påkørsler. Der viser sig en stigning i registreringerne af disse hændelser. DSB og 

Banedanmark har et fælles ønske om, at der bliver sat fokus på medarbejdernes færden og 

arbejde i og ved spor. Med støtte fra Branchearbejdsmiljøudvalget for Transport og Engros, 

har DSB og Banedanmark fået udarbejdet to videoer, der fremvises på entreprenørmødet. 

Den ene video henvender sig til virksomheder og deres medarbejdere, hvis opgaver fordrer 

”færdsel i og ved spor”. Den anden video henvender sig til virksomheder og deres 

medarbejdere, som har ”arbejde i og ved spor” 

Ved: Jimmy Gørtz, Sikkerhedsleder, HR Udvikling, Arbejdsmiljø, Banedanmark 
 
Tidspunkter er inklusiv dialog. 

 
 

Ordstyrer 

Martin Harrow, Områdechef, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark. 
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