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Rapportering af arbejdsmiljødata fra eksterne 

entreprenører 
I Banedanmark ønsker vi at undgå arbejdsulykker og at fremme et godt og sikkert arbejdsmiljø i 

forbindelse med vores bygge-og anlægsopgaver. Fra januar 2023 starter Banedanmark derfor med at 

udrulle et nyt indrapporteringssystem, hvor eksterne entreprenører skal registrere centrale 

arbejdsmiljødata relateret til Banedanmark, så som arbejdsulykker og reaktioner fra Arbejdstilsynet.  

 

Ved systematisk at indsamle arbejdsmiljødata fra vores anlægs- og vedligeholdelsesaktiviteter vil det 

være muligt at iværksætte forebyggende tiltag på tværs af Banedanmarks mange anlægsaktiviteter i 

jernbaneinfrastrukturen og hermed mindske antallet af arbejdsulykker. Samtidigt giver det mulighed for 

at følge op de steder, hvor der viser sig at være problemer med sikkerheden.   

 

 

Hvilke data skal indrapporteres? 

Nedenfor ses en tabel med de data, som fremover skal indrapporteres. 

Rapportering Beskrivelse Frist 

Arbejdsmiljømånedsrapportering Månedlig opsummering: 

- Ulykker 

- Besøg/reaktioner fra 

Arbejdstilsynet 

- Aktivitetsbestemte timer 

Senest d. 10. i den 

efterfølgende måned 

Arbejdsulykker - Ulykker med og uden fravær 

- Hændelsestype 

- Skadetype 

- Årsag 

Senest 5 dage efter ulykken 

Arbejdstilsynets besøg og påbud 

 

 

- Antal besøg fra arbejdstilsynet  

- Antal reaktioner (påbud, 

vejledninger, årsag mv.) 

Senest 5 dage efter 

modtaget 

reaktion/besøgsrapport 

 

Hvordan skal data indrapporteres? 

 

Data skal indrapporteres direkte i Banedanmarks eksterne hændelsessystem, SafetyNet.  

Som ekstern entreprenør skal man oprettes som bruger, hvorefter man selv skal indrapportere 

elektronisk. I vil blive kontaktet af jeres kontaktperson hos Banedanmark med henblik på oprettelse som 

bruger i SafetyNet. Man oprettes som bruger ved at udfylde en udleveret blanket fra ens Banedanmark 

kontaktperson. 

 

Hvis denne ikke er modtaget, kan man skrive til: Arbejdsmiljorapportering@BANE.dk 

  

For yderligere spørgsmål eller hjælp til indrapportering: 

Arbejdsmiljorapportering@BANE.dk 

 
Her følger nyhedsbrevet omhandlende Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og 

Uddannelser. God læselyst! 

mailto:Arbejdsmiljorapportering@BANE.dk
mailto:Arbejdsmiljorapportering@BANE.dk


 

 

         

 Side 3 | 4 

Når en leverandør har opnået DS 21001 certifikat, skal certifikatet efterfølgende anerkendes af 

Banedanmark, før der må udføres arbejde på Banedanmarks infrastruktur.  

 

Certifikatet skal indsendes til entreprenørpostkassen på kogs-entrepr@bane.dk sammen med et 

oplysningsskema, der findes på Banedanmark hjemmeside. Oplysningsskemaet sikrer, at 

Banedanmark får registreret relevante oplysninger om virksomheden. 

 

 

 
 

Flere leverandører har opnået DS 21001 certifikat 
 

Banedanmark bad i 2019 Dansk Standard om at stå for udviklingen af en ledelsesstandard for  

jernbanesikkerhed. 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 jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Banedanmark stiller  

dermed krav om i udbud og kontrakter, at leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt  

indhold skal efterleve DS 21001. Se Banedanmarks hjemmeside for mere information om DS 21001. 

 

Flere leverandører har opnået DS 21001 certifikat hos akkrediterede certificeringsorganer. Banedanmark  

ønsker i den forbindelse AB-ELCO A/S, Dimension Service og Vossloh Rail Services Scandinavia AB 

tillykke med DS 21001 certifikaterne. 

 

 

 
 

 

 
 

https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Standard-for-jernbanesikkerhed-for-entreprenoerer/
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Banedanmark vil gerne have dine input  
Banedanmark ønsker løbende at holde entreprenører og 

andre interesserede opdateret med relevante temaer 

indenfor jernbanesikkerhed. Vi vil gerne give dig mulig-

heden for at komme med input til temaer til fremtidige 

entreprenørmøder. Derfor er du velkommen til at sende 

input til temaer til Banedanmarks entreprenørpostkasse  

på kogs-entrepr@bane.dk. I mailen må du gerne uddybe, 

hvorfor temaet bør tages op på et entreprenørmøde. 

 

mailto:kogs-entrepr@bane.dk

