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Her følger juni måneds nyhedsbrev omhandlende 
Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og Uddannelser. 

God læselyst og god sommer til jer alle!  
 

 

 

Banedanmark auditerer arbejdsmiljøet  

Som noget nyt er Banedanmark begyndt at auditere 

arbejdsmiljøkoordineringen på vores projekter. Det gør vi for at sikre, at 

koordineringen lever op til vores interne procedurer og til 

arbejdsmiljøloven (Bekendtgørelse 117 om bygherrens pligter). 
 

For at sikre et højt niveau i vores arbejdsmiljøaudits har Banedanmark 

ansat en auditor, som også er uddannet arbejdsmiljøkoordinator. Målet er, 

at vores audits er værdiskabende. Gennem dialogbaserede audits med 

fokus på vidensdeling vil vi skabe forbedringer af arbejdsmiljøet på vores 

projekter.  
 
 

Hvad betyder det for dig?  
 

Du vil forhåbentlig opleve, at vores audits bidrager til god 

arbejdsmiljøkoordinering i projektet. Hvis du har ansatte, der arbejder 

som arbejdsmiljøkoordinatorer på vegne af Banedanmark, bliver 

koordinatorerne indkaldt til at deltage i vores arbejdsmiljøaudits og 

eventuelt i opfølgningen på forbedringsforslag og afvigelser.  
 
 

Hvad kommer der til at ske? 
 

Banedanmark har i maj 2017 gennemført de første to audits, som begge 

er gået godt. Der er ikke givet afvigelser men en række 

forbedringsforslag. De næste fem audits er planlagt og gennemføres i 3. 

kvartal 2017. Når vi har gennemført et større antal audits, vil vi informere 

om de tendenser, vi ser. 
 

 

 

Kørelæreruddannelsen udbydes med start i efteråret 2017  

Banedanmark afholder i november og december måned 2017 

kørelæreruddannelsen. Før uddannelsesstart vil der være to 

udvælgelsesdage pr. kandidat – den første dag er d. 8. november 2017, 

og den anden dag vil være enten d. 16. eller 17. november 2017. Begge 

udvælgelsesdage foregår i Fredericia. Selve kørelæreruddannelsen 

afholdes fra d. 20. november-13. december 2017.  
 

Uddannelsen samt udvælgelsesdagene er nærmere beskrevet i 

Retningslinjerne for Banedanmarks Kørelæreruddannelse, som findes på 

Banedanmarks hjemmeside under siderne vedrørende Uddannelse  

Undervisere. Tilmelding til uddannelsen sker på mail til lvns@bane.dk. 

Nr. 3/Juni 2017 

Nyhedsbrev om Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø 
og Uddannelser 

https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/bekendtgorelser/b/bygherrens-pligter
http://www.bane.dk/visForside.asp?artikelID=4268
mailto:lvns@bane.dk
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Kursus for entreprenører, der leverer ydelser med 

jernbanesikkerhedsmæssigt indhold 

Banedanmark har afholdt tre kurser for entreprenører, der leverer ydelser 

med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Set fra vores perspektiv har det 

været nogle rigtig gode kurser. Vi har oplevet stort engagement, lyst til 

videndeling og en god kritisk sans fra de deltagende entreprenører, hvilket 

vi sætter meget pris på. Vi har taget mange interessante input med os 

hjem, og vi kan se i evalueringerne, at også de deltagende virksomheder 

oplever at få noget med sig. Tak til alle deltagerne.  
 

Vi sætter gerne flere kurser i kalenderen efter sommerferien, og vi 

opfordrer derfor til, at I kontakter os, såfremt kurset har jeres interesse. 

Skriv meget gerne til os på leverandoer-kontakt@bane.dk. 
 

Kurset henvender sig til den jernbanesikkerhedsansvarlige hos 

entreprenører, der ønsker at blive godkendt efter de nye retningslinjer. 

Kurset gennemgår kravene i de nye retningslinjer og giver den fornødne 

viden og indsigt, som vil danne grundlag for, at entreprenører kan blive 

godkendt. Kurset er gratis og frivilligt at deltage i.  
 

 

 

Invitation til dialogmøde om arbejdsmiljø og jernbane-

sikkerhed i september 2017 

Som entreprenør hos Banedanmark inviteres du til dialogmøde om 

arbejdsmiljø og jernbanesikkerhed. På mødet vil Banedanmark orientere 

om aktuelle emner inden for arbejdsmiljø- og jernbanesikkerhed. Samtidig 

vil vi meget gerne høre jeres synspunkter og idéer samt drøfte vores 

samarbejde. 
 

Mødet holdes torsdag d. 7. september 2017 kl. 14.30-17.30 hos 

Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø.  
 

Hvis du har forslag til konkrete emner på mødet, modtager vi dem gerne 

på nyhedsbrev@bane.dk. Mere information om tilmelding til mødet følger i 

det næste nyhedsbrev men reserver gerne allerede nu datoen i 

kalenderen.  
 

 

 

Indstilling til prøve i infrastrukturkendskab 

Vi skal venligst gøre opmærksom på, at når I har en medarbejder, som 

skal indstilles til prøve i infrastrukturkendskab, skal I huske at reservere 

en tid til selve prøven i Banedanmarks Kursusportal. Selvom kørelæreren 

indsender jeres medarbejders indstilling, skal vi modtage oplysninger om 

den reserverede prøvedato fra jer som virksomhed og bestiller af prøven. 

Ved bestilling af prøvetid skal I derfor sende følgende oplysninger til 

certifikat@bane.dk:  
 

 Navn på medarbejder der indstilles 

 Dato for prøve 

 Hvilke strækninger der skal testes til prøven på den enkelte dato 

Det er vigtigt, at vi på forhånd orienteres om hvilke strækninger/stationer, 

der reserveres prøvetid til, da vi skal afstemme dette med censor og 

eksaminator til den pågældende dag. Dette gælder også, hvis I reserverer 

flere datoer i Kursusportalen til den samme kursist. 

Godkendelse af entreprenører 

i sommerferieperioden 
 

 

I forbindelse med sommerferie-

afholdelse i Kvalitet og Sikkerhed 

er der i perioden 10.-28. juli 2017 

ingen sagsbehandling i forbindelse 

med godkendelse af entreprenører 

til at levere sikkerhedsmæssige 

ydelser  
 

I sommerferieperioden anbefaler vi 

desuden, at entreprenører, der 

ønsker ny eller fornyelse af 

godkendelse, fremsender 

ansøgningsskema med relevante 

bilag i god tid, da 

sagsbehandlingstiden i ferie-

perioden kan være længere end 

normalt. Så for at være sikker på 

at ansøgningen godkendes 

rettidigt, er det således en god idé 

at være i god tid.  
 

Bemærk at ansøgning om 

godkendelser altid skal være 

Banedanmark i hænde senest fire 

uger før godkendelsen udløber 

samt at sagsbehandling foregår på 

hverdage kl. 08.00-16.00. 

mailto:leverandoer-kontakt@bane.dk
mailto:nyhedsbrev@bane.dk
http://vedligehold.bane.dk/
mailto:certifikat@bane.dk
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Plakater skal øge sikkerheden på sporene og forbedre 

arbejdsmiljøet 

Banedanmark og DSB har de seneste år registreret mange 

nærvedpåkørsler af medarbejdere. Hovedparten af nærvedpåkørslerne 

skyldes manglende vagtpost eller manglende opmærksomhed fra 

medarbejderne, som arbejder i eller i nærheden af spor. Desuden handler 

mange af registreringerne om medarbejderes begrænsede synlighed, når 

de arbejder i sporet. De mange nærvedpåkørsler er bekymrende. Først og 

fremmest for sikkerheden for medarbejderne i sporet men også på grund 

af den psykiske belastning af lokomotivførerne, der oplever en 

nærvedpåkørsel. Udover nærvedpåkørslerne kan vi konstatere, at der sker 

mange snuble- og faldulykker i forbindelse med arbejde og færden i og 

ved spor.  
 

For at øge sikkerheden og forbedre arbejdsmiljøet har Banedanmark 

udarbejdet en række plakater, som formidler otte vigtige budskaber: 
 

1. Giv tegn 

2. Vær synlig 

3. Se dig for, når du passerer sporet 

4. Husk vagt 

5. Overhold sikkerhedsafstanden 

6. Pas på dine kolleger 

7. Ryd op efter dig 

8. Kend din jernbanesikkerhedsplan 

Plakaterne bliver distribueret til Banedanmarks egne arbejdspladser, og vi 

vil bede jer hænge plakaterne op og drøfte dem med jeres medarbejdere. 

Det er vigtigt, at vi når ud til alle, og det kan vi kun i samarbejde med jer. 

Plakaterne kan rekvireres ved at skrive til nyhedsbrev@bane.dk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banedanmarks Uddannelses-

center holder sommerferie 
 

 

Banedanmarks Uddannelsescenter 

holder sommerferie fra d. 1. juli-1. 

august 2017. Det betyder, at 

væsentligt færre medarbejdere i 

kursusadministrationen vil være på 

arbejde, hvilket kan have 

betydning for svartiden på mails.  

En venlig reminder 
 
 

Vi vil minde jer om, at det fra 2. 

halvår 2017 ikke længere er gratis 

for SR arbejdsleder 2 at tage 

FKI/SKI Spor/Sikring samt 

Rangerleder og SR arbejdsleder 1 

at tage klargøringskurset. Det 

skyldes som oplyst i et tidligere 

nyhedsbrev fra oktober 2016, at 

ordningen med de gratis kurser var 

gældende i 1. halvår 2017 for at 

sikre, at de medarbejdere, der ikke 

havde de pågældende 

kompetencer, kunne opnå dem 

uden beregning i forbindelse med 

omstrukturering af sikkerheds-

uddannelserne.  

 

mailto:nyhedsbrev@bane.dk
http://www.bane.dk/db/filarkiv/21259/Nyhedsbrev%20med%20information%20vedr%F8rende%20Banedanmarks%20sikkerhedsuddannelser%20-%20Oktober%202016.pdf
http://www.bane.dk/db/filarkiv/21259/Nyhedsbrev%20med%20information%20vedr%F8rende%20Banedanmarks%20sikkerhedsuddannelser%20-%20Oktober%202016.pdf
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Ny Plan for Sikkerhed og Sundhed til små og mellemstore 

byggepladser 

Banedanmark har udviklet et nyt paradigme for Plan for Sikkerhed og 

Sundhed (PSS) til små og mellemstore byggepladser. Der er taget godt 

imod den nye PSS i Banedanmark, fordi den overholder alle lovkrav og 

samtidig er overskuelig og nem at arbejde med. Den kan printes på en 

A3-side og udfyldes direkte på byggepladsen såvel som på kontoret. 
 

PSS’en er i første omgang udviklet til Banedanmarks interne brug. I 

kommende kontrakter bliver det også et krav for vores entreprenører at 

benytte PSS’en på små og melleTil nyhedsbrev sommer IImstore 

byggepladser, hvis der er to eller flere arbejdsgivere på byggepladsen 

samtidigt, og der udføres særligt farligt arbejde.  
 

Er du entreprenør på et af Banedanmarks eksisterende projekter, er der 

ikke krav om brug af PSS’en. Hvis du alligevel ønsker at se og eventuelt 

benytte PSS’en, kan du rekvirere den via Banedanmarks projektleder på 

den enkelte projekt eller via et arbejdsmiljøkoordinatortilsyn. 
 

Med det nye paradigme for en PSS for små og mellemstore byggepladser 

har Banedanmark nu et samlet koncept for PSS, idet vi også har et 

paradigme for PSS til store byggepladser. Banedanmarks koncept for PSS 

består således af: 
 

 Paradigme for PSS til store byggepladser 

 Paradigme for PSS til små og mellemstore byggepladser, hvor 

der udføres særligt farligt arbejde 

Paradigmet for PSS til store byggepladser kan rekvireres via 

Banedanmarks arbejdsmiljøkoordinatortilsyn. Der er ikke krav om brug af 

denne PSS med mindre dette er aftalt i kontrakten. 
 

 

 

Udrulning af elektroniske legitimationskort 

Banedanmark begynder henover sommeren udrulningen af de nye 

elektroniske legitimationskort (E-card), som erstatter det nuværende 

legitimationskort. I forbindelse med udrulningen vil medarbejdere derfor 

modtage den nye type legitimationskort enten når der ansøges om nyt 

kort eller ved den løbende udstedelse af det elektroniske kort til alle 

kortholdere. For medarbejdere, som modtager det elektroniske kort som 

et led i den løbende udstedelse, vil begge korttyper være gældende i en 

længere overgangsperiode. Alle medarbejdere forventes at have fået det 

nye elektroniske legitimationskort med udgangen af 2017.  
 

Det elektroniske legitimationskort ligner det nuværende legitimationskort 

men har en unik QR-kode, hvor SR-arbejdslederen kan kontrollere en 

medarbejders kompetencer i en database ved hjælp af en app. Dette gør 

blandt andet, at der ikke skal ansøges om et nyt kort, hver gang en 

medarbejder fx tilegner sig en ny kompetence eller gennemfører EUSR.  
 

Vi vil løbende holde jer orienteret om udrulningen af det elektroniske 

legitimationskort på mail og via dette nyhedsbrev. Når udrulningen 

påbegyndes, vil du pr. mail modtage mere information om formål, 

anvendelse, overgangsperiode og anden nyttig information vedrørende det 

elektroniske legitimationskort.   

 

Nyhedsbrevet er tilbage i 

august! 
 

Nyhedsbrevet holder sommerferie i 

juli måned men er tilbage med 

flere nyheder om jernbane-

sikkerhed, arbejdsmiljø og 

uddannelser i august.  
 

Udstedelse af legitimations-

kort 
 

 

Som flere af jer desværre har 

oplevet, har vi svært ved at 

overholde sagsbehandlingstiden på 

legitimationskort på fire uger. Den 

primære årsag er tekniske 

problemer med vores kortprintere 

– tekniske problemer som bliver 

ved med at vende tilbage, selvom 

vi har teknikere på sagen. Vi har 

sat alle sejl ind og i slutningen af 

næste uge (uge 25) regner vi med 

igen at være nede på en 

sagsbehandlingstid på fire uger. Vi 

har igangsat flere initiativer, der 

skal sikre, at vi fremover holder 

den lovede sagsbehandlingstid.  

 


