22. december 2017

Kære Entreprenør
Som I ved stiller Banedanmark fra 1. januar 2018 krav om, at alle entreprenører, der fremfører
trækkraftenheder uden for sporspærringer, skal have eget sikkerhedscertifikat.
Banedanmark gør derfor endnu engang opmærksom på, at det fra 1. januar 2018 således ikke længere
vil være muligt at køre på Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse. Kørsel til arbejde, der allerede er
indgået kontrakt om før 1. april 2017, kan fortsat foregå på Banedanmarks sikkerhedsgodkendelse i
henhold til Banedanmarks overgangsordning. De nærmere rammer for overgangsbestemmelserne
findes på Banedanmarks hjemmeside. Derudover er der mulighed for at søge om dispensation fra
kravet om eget sikkerhedscertifikat for virksomheder, der har søgt om certifikat og er i proces med at
erhverve sig eget certifikat hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. Vær endvidere opmærksom på, at
kravet om certificering kun er relateret til kørsel uden for sporspærringer og ikke omfatter
tovejskøretøjer.
Kravene til virksomheder, der på eget ansvar fremfører trækkraftenheder i forbindelse med arbejde for
en infrastrukturforvalter, er angivet i bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017. Denne findes på
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside www.tbst.dk.
Fra 1. januar 2018 indfører Banedanmark kontrol med om kørsel uden for sporspærringer er hjemlet.
De entreprenører, der har eget sikkerhedscertifikat eller dispensation fra kravet om eget
sikkerhedscertifikat skal ikke foretage sig yderligere. Først i det nye år vil Banedanmark kontakte de
entreprenører, der er omfattet af overgangsordningen i forhold til, hvordan de kan dokumentere at
deres kørsel er hjemlet.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen er myndighed for udstedelse af certifikater, og spørgsmål om,
hvordan man opnår certifikatet, rettes derfor hertil på tilsyn@tbst.dk. Specifikke spørgsmål om
Banedanmarks krav om eget sikkerhedscertifikat og generelle henvendelser vedr. arbejde for
Banedanmark kan rettes til entreprenoer-kontrakt@bane.dk.
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