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Nyhedsbrevet omhandlende Jernbanesikkerhed, 
Arbejdsmiljø og Uddannelser er tilbage efter 

sommerferien – god læselyst!  
 
 

 

 

Kursus for entreprenører der leverer ydelser med 

jernbanesikkerhedsmæssigt indhold 

Som det fremgår af nyhedsbrevet fra juni, har Banedanmark afholdt tre 

kurser for entreprenører, der leverer ydelser med 

jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Vi oplevede et stort engagement 

blandt de deltagende jernbanesikkerhedsansvarlige, og viden blev delt 

samtidig med, at der var plads til en konstruktiv dialog. Alt i alt fik 

Banedanmark rigtig gode tilbagemeldinger fra deltagerne i forbindelse 

med evaluering af kurset. 
 

På opfordring fra jer afholder vi i oktober to kurser mere, datoerne er: 
 

 Torsdag d. 12. oktober 2017 i Fredericia 

 Mandag d. 30. oktober 2017 i København  
 

Kurset hedder SR/OR godkendelseskrav, og tilmelding foregår via 

Banedanmarks Kursusportal.  
 

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.  
 

Ved spørgsmål til kurset kan der rettes henvendelse til kogs-

entrepr@bane.dk. 
 

 

 

 

Kørelæreruddannelsen udbydes i slutningen af året  

Banedanmark afholder i november og december 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. Tilmelding til uddannelsen sker på mail til 

lvns@bane.dk senest d. 15. september 2017. 
 

Nr. 4/August 2017 

Nyhedsbrev om Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø 
og Uddannelser 

Gratis klargøringskursus  
 
 

I foråret har Banedanmark 

desværre kun haft mulighed for 

at udbyde fire gratis 

klargøringskurser i Ringsted. Til 

gengæld har der været udbudt 

mange kurser i Fredericia. Vi har 

nu valgt at udbyde endnu et 

kursus i Ringsted, kurset kan fra i 

dag d. 9. august 2017 bookes i 

Banedanmarks Kursusportal. 

Bemærk at dette bliver sidste 

gratis kursus i klargøring, som 

Banedanmark udbyder. 

https://vedligehold.bane.dk/irj/portal
mailto:kogs-entrepr@bane.dk
mailto:kogs-entrepr@bane.dk
https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Uddannelse/Undervisere
mailto:lvns@bane.dk
https://vedligehold.bane.dk/irj/portal
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Status på E-card  

Vi er nu i gang med implementeringen af E-card og har påbegyndt den 

løbende udsendelse af E-card til de medarbejdere, der fra og med d. 1. 

august 2017 har gennemført Pas på, på banen. Vi forventer fortsat at 

kunne påbegynde udrulningen af E-card til de øvrige medarbejdere, der 

har de gamle legitimationskort fra begyndelsen af september. På 

Banedanmarks hjemmeside kan man finde mere information om E-card 

samt svar på de mest almindelige spørgsmål, der måtte være om kortet.  
 

Arbejdsledere og SR-koordinatorer har automatisk fået oprettet en 

brugeradgang til at scanne E-cards. Er der andre funktioner med behov 

for at kunne scanne E-cards, er det muligt at få oprettet en brugeradgang 

– send blot en mail til bdkuddannelser@bane.dk med et par linjer om, 

hvem der skal have adgang samt hvorfor personen har brug for en 

brugeradgang, så tildeler Banedanmark adgangen. 
 

 

 

 

Invitation til dialogmøde i september 2017 

Som entreprenør hos Banedanmark inviteres du til møde om arbejdsmiljø 

og jernbanesikkerhed. Mødet finder sted torsdag d. 7. september 2017 kl. 

15.00-17.30 hos Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø.  
 

Dagsordenen for mødet er: 
 

 Sikker færdsel i/ved spor 

 Samarbejde med Arbejdstilsynet  

 Samarbejde med arbejdsmiljøkoordinator 

 Regler for arbejde i arbejdsspor 

 Jernbanesikkerhedsmæssige hændelser 

 Audits af entreprenører 

 Banedanmarks nye hjemmeside 
 

På mødet vil Banedanmark orientere om disse emner og efterfølgende 

opfordre til dialog herom. Efter mødet serveres lidt let mad og drikke. 
 

Tilmelding foregår via mail til nyhedsbrev@bane.dk senest d. 28. august 

2017.  
 

 

 

 

Præcisering af målgruppen for FKI/SKI-kurser 

Der har været lidt uklarhed om målgruppen for FKI/SKI-kurserne, hvorfor 

vi her kommer med en præcisering: 
 

FKI/SKI kursus for kørestrøms fagfolk 

Kurset er et opfølgningskursus og obligatorisk for kørestrøms fagfolk, der 

har været på KØK kurser. Kurset er et årligt heldagskursus med prøve. 
  
FKI/SKI kursus for spor/sikring 

Kurset er et obligatorisk kursus for spor og sikringsteknisk personale, der 

kan komme ud for at lave indgreb i potentialudligningsforbinder og 

returstrømskredsløb. Kurset afholdes som et fire timers kursus hvert 

andet år med prøve.  
 

Der er ikke krav om, at andre faggrupper, der arbejder i nærheden af 

anlægget, skal på kursus men kan tilmelde sig frivilligt for at få en 

grundviden. 

Send gerne ansøgning om 

godkendelse af 

entreprenører i god tid 
 
 

I forbindelse med overgang til 

nye retningslinjer vedrørende 

godkendelse til at levere 

jernbanesikkerhedsmæssige 

ydelser er der mange 

entreprenører, der har søgt om 

godkendelse efter de nye 

retningslinjer. Banedanmark ser 

naturligvis meget positivt på den 

store interesse. 
 

Vi vil gerne supportere alle 

ansøgere bedst muligt. I denne 

sammenhæng skal der være 

plads til en ordentlig dialog, hvor 

der er tid til sparring om 

entreprenørens procedurer og 

dokumenter til ledelse og styring 

af jernbanesikkerheden. Vi vil 

derfor opfordre alle entreprenører 

til at sende deres ansøgning i god 

tid. Ansøgning om godkendelser 

skal være Banedanmark i hænde 

senest fire uger før godkendelsen 

udløber, men vi ser meget gerne, 

at ansøgning med de tilhørende 

bilag sendes noget før fristen på 

de fire uger.  

 

https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Uddannelse/E_card
mailto:bdkuddannelser@bane.dk
http://www.bane.dk/
mailto:nyhedsbrev@bane.dk

