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Her følger efterårets Nyhedsbrev omhandlende 

Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og Uddannelser. God 

læselyst! 

  

 

Banedanmark afholdte i november 2018 

entreprenørmøder i København og Fredericia 
 

Banedanmark afholdte entreprenørmøder i København og Fredericia d. 20. 

og 22. november 2018. Temaerne for entreprenørmøderne var Godkendelse 

af entreprenører der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til 

Banedanmark og Projekteringsansvaret for arbejdsmiljø under et projekts 

udførelse. 

 

På møderne blev entreprenørerne præsenteret for følgende oplæg fra 

Banedanmark og Arbejdstilsynet: 

 

 Ændret praksis ved tildeling af godkendelser til at levere jernbane-

sikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark og administrative 

forlængelser 

 

 Opdatering af Retningslinjer for godkendelse af entreprenører der 

leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark og 

Læsevejledning 

 

 Audit 

 

 Hændelser 

 

 Projekteringsansvaret for arbejdsmiljø under et projekts udførelse 

 

Entreprenørerne havde på møderne mulighed for at stille spørgsmål til 

oplæggene og indgå i dialog med Banedanmark. For Banedanmark er 

entreprenørmøderne en rigtig positiv oplevelse, da møderne åbner op for 

gode og konstruktive dialoger mellem entreprenørerne og Banedanmark. 

Det sætter Banedanmark pris på. Ligesom Banedanmark også sætter pris på 

det store fremmøde. 

 

Møderne blev afsluttet med, at entreprenørerne havde mulighed for at 

netværke med hinanden. 

 

PowerPoint præsentationer og dagsordner fra entreprenørmøderne i 

København og Fredericia kan findes på Banedanmarks hjemmeside fra primo 

december 2018. 

 
 

 

Nr. 13 – November 2018 

Nyhedsbrev om Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø 

og Uddannelser 

https://www.bane.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Godkendelse-af-entreprenoerer-til-at-levere-sikkerhedsydelser/Materiale-fra-Banedanmarks-entreprenoermoeder
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Banedanmark indtager nyt domicil på Kalvebod Brygge 
 

 
I 17 år har Banedanmark haft sit hovedkontor på Amerika Plads på Østerbro 

i København, som førhen var Nordisk Fjers hovedkontor. I midten af 

november 2018 flyttede Banedanmark ind i et nybygget domicil på Kalvebod 

Brygge i København sammen med fire andre styrelser. 

Fremover vil Banedanmarks hovedkontor være samlet med Vejdirektoratet, 

Bygningsstyrelsen, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Energistyrelsen. 

Banedanmarks medarbejdere kommer til at sidde i de to tårne (C og D), 

som vender ud mod vejen og Fisketorvet. 

Over to weekender flyttede 1.200 Banedanmark ansatte fra Østerbro til 

Kalvebod Brygge. Dermed vil de også være tættere på nogle af deres andre 

kollegaer fra Banedanmark. Den nærmeste nabo er Trafiktårn Øst, hvor dele 

af Banedanmarks trafikdivision sidder. Heriblandt dem, der styrer trafikken 

på S-tog og om nogle få år også dem, der styrer fjernbanen i det østlige 

Danmark. Ligeledes vil afstanden til Banedanmarks tekniske medarbejdere i 

Vasbygade blive væsentligt reduceret. 

 

Derudover er der planlagt et nyt domicil i Ringsted, hvor 350 Banedanmark 

ansatte skal arbejde. Det står færdig i år 2020. 

 

Banedanmarks nye adresse pr. 26. november 2018 er: 

 

Carsten Niebuhrs Gade 43 

1577 København V 

 

 

Banedanmarks whistleblowerordning 

Den 1. januar 2018 gik Banedanmarks whistleblowerordning i luften. Her 

kan leverandører og entreprenører indmelde ulovlige eller kritisable forhold 

med forbindelse til Banedanmark. Indmeldingen går direkte videre til 

Kammeradvokaten, som vurderer sagerne. 

Indmeldingerne skal handle om forhold i Banedanmark eller vedrøre 

Banedanmarks leverandører eller entreprenører. Ligesom leverandører eller 

entreprenører, som har en samarbejdsrelation til Banedanmark, kan bruge 

ordningen. I whistleblowersystemet kan du indberette alvorlige, grove og 

ulovlige forhold som for eksempel bestikkelse, afpresning, underslæb, 

tyveri, dokumentfalsk, regnskabsmanipulation mv. 

Du finder link til systemet på Banedanmarks hjemmeside under Kontakt. 

Linket tager dig direkte ind i et eksternt sagssystem, og alle sager går 

videre til Kammeradvokaten, som vurderer indmeldingen. Hvis Kammer-

advokaten mener, at der er grund til at gå videre med sagen, står 

Kammeradvokaten for den videre undersøgelse af sagen. 

Uheld, tæt-ved-hændelser eller forhold, som kan føre til uheld på jernbanen, 

skal som udgangspunkt altid anmeldes via ”Indberet sikkerhedshændelse”. 

 

 

Ny funktion i kursusportalen 

 

Der er kommet en ny funktion på 

kursusportalen under fanebladet 

status på kvalifikationer. 

Funktionen gør det muligt at sende 

en notifikation om afskedigelse af 

medarbejder i portalen. Du kan finde 

yderligere hjælp i kursusportalen 

under Brugervejledninger, 

”Banedanmarks kursuskatalog” på 

side 35.   

 

Herudover er der ændret i 

udsendelsen af notifikationer, hvor 

vi har haft en tekniske fejl. Fejlen er 

rettet, således at alle notifikationer 

omkring vedligehold af kompetencer 

vil blive sendt til samtlige 

kursuskontaktpersoner i den 

pågældende virksomhed. 

https://www.bane.dk/Kontakt/Whistleblowerordning
https://www.bane.dk/Leverandoer/Indberet-sikkerhedshaendelse
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Bortskaffelse af jernbanesveller 

I Banedanmarks kontrakter med sine eksterne entreprenører, stiller vi krav 

om, at entreprenøren bortskaffer affald, herunder jernbanesveller, i henhold 

til gældende regler, dvs. i henhold til affaldsbekendtgørelsen og 

Banedanmarks generelle arbejdsbeskrivelser (GAB1).  

 

Banedanmark er gennem sin whistleblowerordning blevet gjort opmærksom 

på et Facebook-opslag, hvor en privatperson sælger udtjente jernbane-

sveller til privat brug. Det fremgår ikke af opslaget, hvordan vedkommende 

er kommet i besiddelse af jernbanesvellerne, ligesom det ikke fremgår, om 

svellerne stammer fra Banedanmarks eller andres jernbaneinfrastruktur. 

 

Uanset dette og da Banedanmark ikke selv videresælger jernbanesveller til 

tredjepart, skal Banedanmark for god ordens skyld benytte lejligheden til at 

indskærpe overfor sine entreprenører, at gældende regelsæt skal følges i 

forbindelse med bortskaffelse og eventuelt videresalg af jernbanesveller.  

 

Spørgsmål til ovenstående kan rettes til Banedanmarks Direktions-

sekretariats e-postkasse: dir-sek@bane.dk.  

 

 

Bestilling af licensnummer til undervisningskørsel 

 

Banedanmark udsteder særskilte licensnumre til kørsel i forbindelse med 

vedligehold af lokomotivførerkompetencer (infrastruktur-kendskab og litra-

kendskab) for entreprenører på dispensation fra kravet om eget 

sikkerhedscertifikat. Betingelsen for licensnumre til undervisningskørsel er, 

at lokomotivførerkompetencerne vedligeholdes i relation til arbejde 

entreprenøren med rimelighed kan henføre til Banedanmark. 

 

Entreprenører, der har behov for licensnumre til undervisningskørsel, skal 

sende en mail til Banedanmark på kogs-entrepr@bane.dk med oplysning 

om, i hvilke måneder undervisningskørslen skal foregå. Mailen skal 

fremsendes til Banedanmark senest 2 uger før undervisningskørslen skal 

foregå. Det er muligt for entreprenører at bestille licensnumre til 

undervisningskørsel for op til 3 måneder ad gangen. 

 

Banedanmark udsender licensnumre til undervisningskørsel til entreprenører 

via mail senest 5 hverdage inden hver månedsskift. 

 

Spørgsmål vedrørende licensnumre til undervisningskørsel rettes til kogs-

entrepr@bane.dk. 
  

 

                                                

 

1 GAB Miljø Anlæg (Generel 

arbejdsbeskrivelse for miljøforhold 

i projekter udført for Banedanmark 

Anlæg), samt GAB Miljø 

Vedligehold (Generel 

arbejdsbeskrivelse for miljøforhold 

ved vedligeholdelses- og 

reparationsarbejder på 

Banedanmarks infrastruktur). 
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