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Kommissorium

Branchepanel for bybane- og jernbanesikkerhed
Der er et bredt ønske om, at jernbaner og bybaner skal stå for en
stadig større andel af gods- og passagertransporten. Således investeres der massivt i udbygning og opgradering af eksisterende baner
og etablering af nye baner. Disse investeringer skal ses i lyset af, at
banernes måske største udfordring er, at de er meget dyre samtidig
med, at der tale om komplekse tekniske og operative systemer, som
gør ændringer og nybyggerier vanskelige og tidskrævende.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen vil i sin regel-, godkendelses- og
tilsynsindsats understøtte virksomhedernes mulighed for tilbyde passagerer, godstransport og samfund effektive transportløsninger med
en høj grad af sikkerhed
Det kræver et tæt samarbejde mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og branchen.
Branchepanel for bybane- og jernbanesikkerhed skal bidrage til dette
ved at:


Drøfte erfaringer knyttet til godkendelser, tilsyn og sikkerhedsledelse, herunder identificere behov for- og give input til
justeringer af regler, praksis og kommunikation.



Bistå styrelsen ved prioriteringen af mærkesager i det fælleseuropæiske regelarbejde, og fremme styrelsens mulighed for
at reagere hurtigt, hvis EU-regler udfordrer Danmarks interesser og/eller er for dyre og besværlige i forhold til nytteværdien.
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Branchepanelets drøftelser vil hovedsageligt være af overordnet karakter. Ved behov kan panelet nedsætte ekspertbaserede arbejdsgrupper for afklaring af specifikke faglige og/eller tekniske problemstillinger.
Branchepanelet forventes at mødes 2-3 gange årligt.
Deltagere
Branchepanelet sammensættes af 1-2 repræsentanter fra henholdsvis:
• Banedanmark
• DSB
• Anden virksomhed inden for passagertransport
• Virksomhed inden for godstransport
• Privatbanerne
• Metroselskabet
• Letbaner
• Rådgivervirksomheder
• Leverandørvirksomheder
• Entreprenørvirksomheder
• Dansk Jernbaneforbund
• CSM-RA assessorer
Repræsentanterne udpeges af styrelsen efter dialog mellem styrelsen og relevante brancheorganisationer. Repræsentanterne forventes at deltage i arbejdet i 2 år.
Repræsentationen kan efter samråd med Branchepanelet og brancheorganisationer ændres i takt med branchens udvikling.
Branchepanelet kan ad hoc invitere yderligere aktører til møder,
hvor det er relevant, fx ved drøftelse af eller orientering om planer
for udvikling af baner, miljø- og klimaforhold, forsikringsforhold, security el.lign.
Branchepanelet sekretariatsbetjenes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
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