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Indledning
Generelt
Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.1 kan ses under ”Lovstof”
på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside.
Bekendtgørelsens krav er udformet som funktionskrav, som er krav der beskriver, hvad der skal opnås (målet), og ikke hvordan det skal gøres.
Formålet med at anvende funktionskrav er, at give veterantogsorganisationerne der ønsker at køre på enten jernbanenettet eller veteranbane m.m., frihed og råderum til at optimere måden hvorpå målet opnås.

Formål
Veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m. fastsætter betingelserne
for drift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane.
Vejledningen er ikke bindende, men har til formål at hjælpe veterantogsorganisationerne med hvordan reglerne vedrørende krav til personer, der har en
sikkerhedsmæssige opgave ift. kørsel med veterantog på veteranbane m.m.,
skal forstås.
Vejledningen folder kravene i bekendtgørelsen ud med uddybende forklaringer
til bestemmelserne.

Vejledningens struktur
Vejledningen er opbygget som en gennemgang af de relevante paragraffer i
bekendtgørelsen. Efter gengivelse af de enkelte paragraffers tekst, uddybes
disse med forslag og anvisninger til, hvordan kravene konkret kan opfyldes.
Vejledningen er bygget op på følgende måde:
”Paragraf overskrift” – paragrafs overskrift (fed tekst)
”Paragraf” – gengivelse af bestemmelsen (grøn boks)
”Om paragraffen” – hvordan bestemmelsen skal forstås (ingen boks)

1

Bekendtgørelse nr. 25 af 11. januar 2018 om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel
med veterantog på veteranbane m.m.
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Krav til funktioner med sikkerhedsmæssigt
indhold
§ 8. Veterantogsorganisationen skal identificere de funktioner, der har et sikkerhedsmæssigt indhold.
Stk. 2. Veterantogsorganisationen skal sikre, at de pågældende personer er fysisk
og psykisk egnede, jf. bilag 3, til at udføre deres opgaver med et sikkerhedsmæssigt indhold.
Stk. 3. Det skal sikres og dokumenteres, at de personer, som udfører opgaver med
sikkerhedsmæssigt indhold, har de nødvendige kompetencer til udførelsen af opgaven. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen kan ved tilsyn bede om, at vedkommende
fremviser legitimation og forlange eftersendelse af dokumentation for kompetencer.

Det er nødvendigt, at veterantogsorganisationen i sin dokumentation for sikkerhedsstyring får fastlagt hvilke funktioner der har et sikkerhedsmæssigt
indhold. Det kan være veterantogslokomotivfører, personer der deltager i
klargøring af veterantogskøretøjer, personer der udfører sikkerhedsopgaver i
veterantoget under kørslen m.v.
Når veterantogsorganisationen har fastlagt de pågældende funktioner, skal
det sikres, at behovet for uddannelse og træning bliver identificeret, samt
sikre at der forefindes uddannelser og procedurer for funktioner med sikkerhedsmæssigt indhold.
Det er nødvendigt at det sikres og dokumenteres, at de personer der udfører
opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, har de nødvendige kompetencer, og
at de løbende bliver efteruddannet efter behov.
De personer der udfører sikkerhedsmæssige opgaver, skal ved tilsyn kunne
identificere sig ved at fremvise legitimation. Styrelsen kan forlange, at der efterfølgende fremsendes dokumentation for deres kompetencer, herunder uddannelse.
Opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold omfatter bl.a.:
1) Ansvar for arbejde i og ved spor uden sporspærring, herunder opsyn med andre, der arbejder i og ved spor med og uden sporspærring,
2) Klargøring af tog, herunder sammenkobling af veterantogskøretøjer og deltagelse i rangering,
3) Sikkerhedsopgaver i tog, og
4) Deltagelse i den sikkerhedsmæssige afvikling af toggangen.

Krav til helbred
Af veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m., følger det af bilag 3, at
veterantogsorganisationen skal sikre, at de personer der udfører opgaver med
et sikkerhedsmæssigt indhold har en sådan helbredstilstand, at de kan udføre
opgaverne uden fare for sikkerheden. Dette vil altid være en vurderingssag,
og det er derfor vigtigt, at der i de enkelte tilfælde foretages en vurdering, for
at sikre at vedkommende ikke har helbredsproblemer eller er under medicinsk
behandling, som vil påvirke sikkerheden.
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Det er således op til veterantogsorganisationerne at sikre, håndtering af helbredsvurderinger ved at fastsætte interne krav til de personer der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold og sikre at disse overholdes. Kravene i
bilag 3 er minimumskrav, og det er derfor op til veterantogsorganisationerne
selv at fastsætte hvordan dette sikres i deres organisation igennem dokumentation for sikkerhedsstyring.
Herunder finder du bilag 3 til veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.
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Bilag 3
Krav til helbred for personer der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt
indhold
Dette bilag gælder jf. § 8, stk. 2 for de personer, der udfører opgaver for veterantogsorganisationen med
sikkerhedsmæssigt indhold. Den sikkerhedsansvarlige skal sikre, at de pågældende personer som minimum lever op til nedenstående. Ved opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold menes f.eks. veterantogslokomotivfører, personer der deltager i klargøring af veterantogskøretøjer, personer der udfører sikkerhedsopgaver i veterantoget mv.
Personer, der udfører opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, skal informere veterantogsorganisationen
om sin helbredstilstand, såfremt vedkommende er vidende om eller under udredning for en sygdom, som
gør at denne person ikke er fysisk eller psykisk egnet.
Hvis der er tvivl om, hvorvidt vedkommende fortsat kan udføre opgaverne uden fare for sikkerheden, må
vedkommende ikke udføre opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold indtil forholdene er undersøgt nærmere eller der foreligger en endelig vurdering fra læge.

Generelle helbredskrav:
Der skal foreligge fysisk og psykisk sikkerhed for at opgaverne kan udføres på en sådan måde, at det
ikke indebærer en fare for sikkerheden. Personen må ikke have helbredsproblemer eller være under medicinsk behandling, der kan forårsage:
1) pludselig bevidstløshed,
2) nedsat opmærksomhed eller koncentration,
3) nedsat balance- eller koncentrationsevne, eller
4) betydelig begrænsning af bevægelsesevnen.

Krav til synsevnen:
Synet skal være tilstrækkelig til, at sikkerhedsmæssig information kan opfattes uden vanskelighed.
Brug af briller eller kontaktlinser er tilladt.

Krav til hørelsen:
Hørelsen skal være tilstrækkelig til, at personen kan føre en telefonsamtale samt høre alarmtoner og radiobudskaber.
Brug af høreapparat er tilladt.

Rusmidler og andre medikamenter:
Personen må ikke udføre opgaver med sikkerhedsmæssigt indhold, når den pågældende:
1) har indtaget alkohol i et sådant omfang, at den pågældende er ude af stand til at udføre opgaven
på fuldt betryggende måde,
2) har en alkoholkoncentration i blodet på 0,20 promille eller derover,
3) har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer, herunder euforiserende stoffer i et sådant omfang, at
den pågældende er ude af stand til at udføre opgaven på fuldt betryggende måde,
4) har indtaget bevidsthedspåvirkende stoffer i henhold til en lovlig recept, hvis indtagelsen ikke er
sket i overensstemmelse med anvisningerne på recepten og den pågældende er ude af stand til at
udføre opgaven på betryggende måde, eller
5) på grund af sygdom, svækkelse, overanstrengelse eller mangel på søvn eller lignende årsager befinder sig i en sådan tilstand, at den pågældende er ude af stand til at udføre opgaven på betryggende måde.

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
veteranbaner@tbst.dk
www.tbst.dk
Vejledning

