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Velkommen til marts måneds nyhedsbrev omhandlende 

Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og Uddannelser – god 

læselyst!  

 

Aflysning af kurser i tilfælde af konflikt  

Flere faglige organisationer og arbejdsgiverne har varslet konflikt mod 

Banedanmark. På den baggrund har Banedanmark vurderet, at en række 

af Banedanmarks udbudte kurser kan blive ramt af konflikten, og 

Banedanmark i strejke og lockout-perioden kan blive forhindret i at afholde 

kurserne.    

 

Hvis strejken bliver en realitet, vil Banedanmark udsende nærmere 

information til virksomhedernes kursuskontaktpersoner om hvilke nærmere 

kurser, der vil blive berørt. I Banedanmarks Kursusportal vil det fra tirsdag 

d. 27. marts 2018 fremgå hvilke kurser, der vil blive aflyst i tilfælde af, at 

strejken starter d. 4. april 2018. Samme information vil være at finde på 

Banedanmarks hjemmeside. 

 

Det er Banedanmarks interesse, at afholdelse af kurser efter endt konflikt 

foregår med mindst gene for kursisterne. Vi opfordrer derfor kursister og 

kursuskontaktpersoner til ved tvivlsspørgsmål at kontakte vores 

uddannelsessektion på bdkuddannelser@bane.dk eller telefonnummer 

61923625 eller 61923590. 
 

 

Banedanmark inviterer til entreprenørmøder i Fredericia og 

København 

Banedanmark afholder entreprenørmøder i Fredericia og København i april 

2018. Temaet for møderne er Entreprenører på eget sikkerhedscertifikat.  

 

Mødet i Fredericia afholdes mandag d. 23. april 2018 kl. 15.30-17.30 hos 

Banedanmark, Lumbyesvej 34, 7000 Fredericia.  

 

Mødet i København afholdes tirsdag d. 24. april 2018 kl. 15.30-17.30 hos 

Banedanmark, Vasbygade 10, 2450 København SV.  

 

Til begge møder vil der blive serveret let mad og drikke, og der vil kl. 17.30-

18.30 være mulighed for at netværke med de øvrige mødedeltagere.  

 

Invitation med yderligere information og dagsorden sendes til 

entreprenører via mail hurtigst muligt. Man kan dog allerede nu tilmelde sig 

møderne ved at sende en mail med virksomhedsnavn og navn på deltagere 

til kogs-entrepr@bane.dk. Tilmelding skal ske senest d. 9. april 2018.  

Nr. 9 – Marts 2018 
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og Uddannelser 

https://vedligehold.bane.dk/irj/portal
https://www.bane.dk/
mailto:bdkuddannelser@bane.dk
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Præcisering af målgruppe for EUSR Hastighedsnedsættelser  

Banedanmarks uddannelsessektion har på det seneste fået flere 

henvendelser, hvor der spørges til, hvornår man senest skal tage EUSR 

Hastighedsnedsættelser efter reglerne blev ændret pr. 1. januar 2017.  

 

Hastighedsnedsættelser, som før d. 1. januar 2017 var en del af SR1- 

arbejdsleder, er i dag et selvstændigt kursus på seks dage. Langt de fleste 

SR1-arbejdsledere kan ikke opretholde kompetencen for 

hastighedsnedsættelser, da de ofte ikke bruger den i deres arbejde. Derfor 

er der oprettet et selvstændigt modul for de medarbejdere, der arbejder 

med hastighedsnedsættelser og derved bruger kompetencen.  

 

For de SR1-arbejdsledere, som ønsker at bibeholde deres kompetence i 

hastighedsnedsættelse, som har taget SR1-arbejdsleder grunduddannelsen 

før d. 1. januar 2017, og som endnu ikke har været på EUSR-

hastighedsnedsættelse, gør vi opmærksom på, at EUSR-

hastighedsnedsættelse skal være taget inden d. 30. september 2018. 

 

SR1-arbejdsledere, som har bestået SR1-arbejdsleder grunduddannelsen 

før d. 1. januar 2017, og som ikke har deltaget på et EUSR-

hastighedsnedsættelse inden d. 30. september 2018, kan fremover kun 

opnå kompetencen hastighedsnedsættelse ved at deltage på et 

grundkursus heri. 
 

 

 
 
 

 

Vi minder om, at kørelæreruddannelsen udbydes i foråret  

Vi vil minde jer om, at Banedanmark i april, maj og juni 2018 afholder 

kørelæreruddannelsen. Før uddannelsesstart vil der være to 

udvælgelsesdage pr. kandidat – den første dag er d. 23. april 2018, og den 

anden dag vil være enten d. 3. eller 4. maj 2018. Begge udvælgelsesdage 

foregår i Fredericia. Selve kørelæreruddannelsen afholdes fra d. 28. maj-

14. juni 2018.  

 

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. 1. april 2018.  

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

https://www.bane.dk/Leverandoer/Krav/Uddannelse/Undervisere
mailto:lvns@bane.dk

