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Sikkerhedscertificering af entreprenører
Virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel på uden for spærret
spor i forbindelse med arbejde på og ved infrastrukturen, skal være i
besiddelse af et sikkerhedscertifikat udstedt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Krav til entreprenører, der vil opnå sikkerhedscertifikat
Kravene til virksomheder, der på eget ansvar udfører kørsel i forbindelse med arbejde på og ved infrastruktur, er angivet i bekendtgørelse nr. 147 af 30. januar 2017. Kravene består af krav om opnåelse
af sikkerhedscertifikat og krav om en gyldig ansvarsforsikring i henhold til bekendtgørelse nr. 1461 af 15. december 2009 med senere
ændringer. Forsikringsbeløbet reguleres hvert år i en bekendtgørelse,
den gældende er nr. 1125 af 9. oktober 2017. Forsikringsbeløbet er
for 2018 kr. 418.000.000.
Selve sikkerhedscertifikatet udstedes efter de samme krav, som andre
aktører på jernbanen skal opfylde (fx jernbanevirksomheder og jernbaneinfrastrukturforvaltere). Kravene til selve sikkerhedsledelsessystemet er angivet i bilag 1 til bekendtgørelsen nr. 147 med senere
ændringer.
Sikkerhedscertificeringen omfatter alene det, der vedrører kørslen på
eget ansvar. Der gives altså ikke en godkendelse, der fritager en infrastrukturforvalter eller andre, der arbejdes for, for ansvaret for selve
arbejdets sikkerhedsmæssige/faglige udførelse. Ved kørsel her menes
kørsel uden for spærret spor. I sporspærringer er man ”uden for jernbanelovens område”, og derfor er der ikke krav om sikkerhedscertificering, hvis der udelukkende er tale om kørsel og arbejde i spærret
spor.
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Betingelser for udstedelse af sikkerhedscertifikat
Trafik-, Bolig- og Byggestyrelsen har udarbejdet en vejledning i sikkerhedsledelse med retningslinjer for hvordan kravene til et sikkerhedsledelsessystem kan opfyldes.
For at en entreprenør kan få godkendt sit sikkerhedsledelsessystem
skal systemet opfylde de samme krav, som stilles til infrastrukturforvaltere og jernbanevirksomheder (og andre, der kører på jernbanenettet). Men systemet skal altid tilpasses virksomheden, dens aktiviteter og størrelse. Kravene er blandt andet, at der findes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

En formuleret sikkerhedspolitik
Formulerede sikkerhedsmål
Metoder og procedurer for risikovurdering
En risikoprofil indeholdende identificerede risici
Formulerede procedurer, der sikrer at disse risici imødegås
(eller begrænses)
Formulerede procedurer, der sikrer at gældende krav i lovgivning efterleves
Formulerede kompetencer og opgaver for personalet
En funktion med ansvar for arbejdet med sikkerhedsledelsessystemet
Procedurer i tilfælde af hændelser eller andre sikkerhedsmæssige forhold
Fungerende dokumentstyring
Udarbejdelse af en årlig sikkerhedsrapport
Procedure omkring køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold

Virksomheden skal tillige kunne dokumentere overholdelse af internationale og nationale sikkerhedskrav for:
•
•
•
•
•

Virksomhedens sikkerhedsregler
Egne personalegrupper, herunder certificering af lokomotivførere
Leverandørers personale
Rullende materiel
Vedligeholdelse af rullende materiel, teknisk udstyr og anlæg

For at opnå sikkerhedscertifikat, skal sikkerhedsledelsessystemet
sikre, at der er klare rutiner for uddannelse og certificering af medarbejdere. Der skal f.eks. være egne rutiner for udstedelse af lokomotivførercertifikater og sikring af, at krævet efteruddannelse gennemføres. Også andre medarbejdere, der ”deltager i kørslen”, skal sikres
rette kompetencer. De krav, der gælder omkring egne medarbejdere,
gælder også for medarbejdere, der er hyret fra underleverandører.
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Desuden skal det til enhver tid kunne dokumenteres, at benyttede køretøjer er godkendte og vedligeholdt efter forskrifterne.
For yderligere information henvises til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Når en entreprenør søger om sikkerhedscertifikat skal ansøgningsskemaet, som findes på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside,
benyttes. Derudover skal fremsendes dokumentation for forsikringsforhold. Dette kan gøres ved at benytte attesten, der ligeledes findes
på hjemmesiden.

Gebyr for udstedelse og afgift
For udstedelse af sikkerhedscertifikat opkræves et gebyr til dækning
af omkostningerne i forbindelse med behandlingen af sikkerhedscertifikatet. Gebyrets størrelse fastsættes i bekendtgørelse nr. 1216 af 6.
november 2017. Indehavere af sikkerhedscertifikater betaler desuden
en årlig afgift. Denne fremgår ligeledes af bekendtgørelsen.
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