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Forord
Generelt
Veteranbanebekendtgørelserne 1 kan ses under ”Lovstof” på Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsens (fremadrettet styrelsen) 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 drive egen bane, smalsporsbane eller veteransporveje samt kørsel
på disse og jernbanenettet, frihed og råderum til at optimere måden hvorpå
målet opnås.
Formål
Veteranbanebekendtgørelserne fastsætter betingelserne for drift af veteranbane m.m. og kørsel på jernbanenettet og veteranbane m.m.
Vejledningen er ikke bindende, men har til formål at hjælpe veterantogsorganisationerne og den tilsynsførende til at forstå hvordan reglerne vedrørende
kompetencer, udpegning, uafhængighed, opgaver og pligter en tilsynsførende
skal opfylde.
Vejledningen folder kravene i bekendtgørelserne ud med uddybende forklaringer til bestemmelserne.
Vejledningens struktur
Vejledningen er bygget op, så den beskriver kompetencekrav, udpegningsproces og opgaver for den tilsynsførende, så både den tilsynsførende og veterantogsorganisationen kan se hvad det betyder at der skal udpeges en tilsynsførende.

1
Bekendtgørelse nr. 24 af 11. januar 2018 om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet (veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet) og bekendtgørelse nr. 25 af 11. januar 2018 om ikke erhvervsmæssig jernbanedrift af veteranbane og kørsel med veterantog på veteranbane m.m. (veteranbanebekendtgørelsen for egne baner m.m.).
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Styrelsen kan udpege tilsynsførende i de tilfælde, hvor det vurderes at der er
behov for ekstra tilsyn ud over dem som styrelsen selv forestår.
Styrelsen har vurderet, at det ikke skal være et obligatorisk krav, at veterantogsorganisationerne skal have en tilsynsførende tilknyttet, men kun ved behov. Dette betyder, at veterantogsorganisationerne kan benytte de tidligere
tilsynsførende som sparringspartnere eller rådgivere, da disse efter udløbet af
deres aftale ikke vil være styrelsens forlængede arm.
Nedenfor vil krav, regler og ansvar blive beskrevet nærmere.

Krav og ansvar
Styrelsen kan udpege en eller flere fagligt kompetente personer som tilsynsførende. Udpegningen kan ske på baggrund af en indstilling fra den veterantogsorganisation, der skal have foretaget ekstra tilsyn.
Udpegningen af en tilsynsførende kan som udgangspunkt ske for følgende
fagområder:
•
•
•
•

infrastruktur
køretøjer
trafiksikkerhed
personales uddannelses- og helbredsmæssige forhold

Den tilsynsførende agerer på vegne af styrelsen, og skal straks kontakte styrelsen, når der konstateres forhold, som ikke er acceptable. Den tilsynsførende refererer derfor til styrelsen og foretager al korrespondance med den
sikkerhedsansvarlige eller sikrer at den sikkerhedsansvarlige orienteres.
Efter hvert tilsyn skal den tilsynsførende udarbejde en tilsynsrapport med de
forhold der er observeret under tilsynet. Denne rapport skal udleveres til den
sikkerhedsansvarlige og en genpart skal sendes til styrelsen. Hvis der er tale
om forhold, som den tilsynsførende vurderer er sikkerhedsmæssigt uforsvarlig, skal den tilsynsførende straks kontakte styrelsen herom, med en begrundelse for hvorfor styrelsen eventuelt skal foretage en vurdering af hvorvidt
der skal udfærdiges en afgørelse med sanktioner.
Herudover skal den tilsynsførende løbende holde styrelsen underrettet om
verserende sager, særligt ved forhold der har sikkerhedsmæssig betydning.
Ved tvivlsspørgsmål forelægges det for styrelsen.
Eventuelle udgifter i forbindelse med tilsyn afregnes direkte mellem den tilsynsførende og den pågældende veterantogsorganisation.

Forudsætninger og kompetencer for at blive udpeget som tilsynsførende

Den tilsynsførende udfører sit tilsyn på vegne af styrelsen, og skal derfor
være uvildig ift. den veterantogsorganisation, som vedkommende er udpeget
som tilsynsførende for. Det betyder, at den tilsynsførende ikke må være medlem af veterantogsorganisationen eller involveret i drift e. lign hos veterantogsorganisationen samt rådgiver.
Den tilsynsførende skal have følgende forudsætninger og kompetencer:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Viden om lovgivning på jernbaneområdet herunder bekendtgørelser og
andet lovstof og forvaltningsmæssige krav, vedtægter mv.
Overblik over veterantogsorganisationen og deres dokumentation for
sikkerhedsstyring for det pågældende område
Erfaring indenfor jernbaneområdet enten ved et længerevarende tilhørsforhold til en veteranbane, en jernbanevirksomhed eller en infrastrukturforvalter
Erfaring med planlægning og gennemførelse af tilsyn og opfølgning på
tilsyn
Kunne formidle sikkerhedsmæssige budskaber til den sikkerhedsansvarlige i skrift og tale
Kunne træffe sikkerhedsmæssige afgørelser ved fundne afvigelser eller
i samarbejde med styrelsen fastlægge eventuelle sanktioner ved sikkerhedsbrister
Kunne kommunikere sikkerhedsspørgsmål med styrelsen, så styrelsen
kan træffe en velbegrundet afgørelse om eventuelle sanktioner
Besidder tilstrækkelige personlige og pædagogiske egenskaber.
Erfaring i udarbejdelse af skriftlige rapporter.

Ved styrelsens udpegning af den tilsynsførende, modtager denne en ”aftale
om tilsyn” i henhold til veteranbanebekendtgørelserne, der også indeholder
”legitimation for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens tilsynsførende”

Den tilsynsførendes tilsyn
Den tilsynsførende har til opgave at føre tilsyn med, at de opgaver, som påhviler veterantogsorganisationens sikkerhedsansvarlige, er udført tilfredsstillende indenfor det område, som den tilsynsførende er udpeget til at føre tilsyn
med.
Den tilsynsførende skal bl.a. føre tilsyn med, at jernbanelovgivningens krav er
opfyldt, og at veterantogsorganisationen har holdt sig ajour med opdateringer
samt overholdt krav i jernbanelovgivningen, tekniske og driftsmæssige standarder og andre normative krav.
Veterantogsorganisationen skal i den forbindelse stille al relevant dokumentation herfor til rådighed for den tilsynsførende.
Hvis der køres på jernbanenettet, skal den tilsynsførende være opmærksom
på, at der foruden veteranbanebekendtgørelserne også gælder jernbaneloven,
herunder krav til godkendelse af køretøjer og særlige uddannelses- og helbredsmæssige krav til personale m.v.
Den tilsynsførende skal ved tilsyn, alt efter hvilket område vedkommende er
udpeget som tilsynsførende for, bl.a.:
1. undersøge, om veterantogsorganisationen anvender personer, der besidder de nødvendige faglige og helbredsmæssige kvalifikationer,
2. undersøge, om veterantogsorganisationen er kvalificeret til at drive
ikke erhvervsmæssig jernbanedrift efter jernbanelovens § 40, på en
sikkerhedsmæssig forsvarlig måde, og
3. undersøge om veterantogsorganisationen har fået godkendt veterantogskøretøjer eller veteranbane af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
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Ad 1) Tilsyn med personers faglige og helbredsmæssige kvalifikationer
Den tilsynsførende skal føre tilsyn med, at det personale – for hver enkelt persons
vedkommende - der inden for hver sit område er beskæftiget med betjening eller som
er internt ansvarlig for f.eks. ombygning, vedligehold og reparation m.v. af infrastruktur eller materiel, har de fornødne kvalifikationer hertil.
Den sikkerhedsansvarlige har ansvaret for, at veteranbanebekendtgørelsernes krav til
personer er opfyldt, og den tilsynsførende skal føre tilsyn med, at disse krav er opfyldt.
Ad 2) tilsyn med den faglige kvalifikation og sikkerhedsstyringen
Den tilsynsførende skal føre tilsyn med, at de opgaver, som den sikkerhedsansvarlige
har ansvaret for, er udført på tilfredsstillende vis.
Den tilsynsførende skal bl.a. føre tilsyn med, at:
•

der er dokumentation for, at der er en af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
godkendt sikkerhedsansvarlig for veterantogsorganisationen,

•

driften er sikker, dvs. den/de tilsynsførende skal indenfor sit faglige tilsynsområde sikre, at sikkerhedsindretninger m.v. er tilstede og vedligeholdt i overensstemmelse med veterantogsorganisationens internt fastsatte regler,

•

der er fastsat sikkerhedsregler for driften, personer, veterantogskøretøjer- og
baner, samt at disse krav er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og
at de overholdes. Den tilsynsførende skal derved sikre, at regler og instrukser
indenfor deres tilsynsområde er i overensstemmelse med regler godkendt af
styrelsen, og at disse overholdes,

•

regler i jernbanelovgivningen er identificeret og overholdt, samt at der eksempelvis er procedurer, der sikrer, at eksisterende og nye krav i lovgivningen bliver identificeret og efterlevet og implementeret i veterantogsorganisationens
sikkerhedsstyring,

•

der er fastlagt opgaver, ansvar m.v. i relation til jernbanesikkerhedsarbejdet, i
praksis kunne det eksempelvis være procedurer, instruktioner, kontrolskemaer
m.v.,

•

den sikkerhedsansvarlige planlægger sikkerhedsarbejdet, f.eks. i form af, at
der er udarbejdet overvågnings- og vedligeholdelsesplaner,

•

køb af ydelser med et sikkerhedsmæssigt indhold er fastsat i skriftlige aftaler,
og

•

der er udarbejdet handlings-, beredskabs- og informationsplaner med henblik
på ekstraordinære situationer.

Ad 3) tilsyn med godkendelse af veterantogskøretøjer eller veteranbane
Den tilsynsførende skal føre tilsyn med, at veterantogskøretøjer og/eller veteranbane
er godkendt af styrelsen.
Det betyder, at den tilsynsførende skal føre tilsyn med, at veterantogsorganisationen
har fået godkendt ændringer m.v. af infrastrukturen eller materiellet, før disse er taget
i brug.
Den tilsynsførende skal føre tilsyn med, at de veterantogskøretøjer, der kører på jernbanenettet opfylder Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens gældende regler om godkendelse af disse køretøjer, herunder at køretøjet har en ibrugtagningstilladelse og er registreret i NVR.

Afrapportering
Den tilsynsførende skal fremsende en årlig tilsynsrapport, der beskriver, hvad der er
ført tilsyn med samt konklusionerne herpå, til både den sikkerhedsansvarlige og styrelsen. Rapporten skal beskrive forholdene omkring tilsynet. Af rapporten kan følgende
oplysninger fremgå:
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•

Veterantogsorganisationens kontaktoplysninger

•

Dato for tilsynet/tilsynene

•

En beskrivelse af hvordan veterantogsorganisationen opfylder reglerne i veteranbanebekendtgørelserne og den resterende jernbanelovgivning m.v.

Tilbagekaldelse af udpegning som tilsynsførende
Styrelsen kan i særlig tilfælde, hvor den udpegede tilsynsførende ikke udfører
sin opgave tilfredsstillende, dvs. ikke formår at efterleve kravene i bekendtgørelsen, vælge midlertidigt at suspendere dennes tilladelse.
Ved alvorlige tilfælde kan styrelsen vælge at tilbagekalde tilladelsen.
Både ved midlertidig suspension og ved tilbagekaldelse af retten til at virke
som tilsynsførende vil den pågældende blive partshørt.
Hvis der er tale om, at den tilsynsførende ikke har udført sit hverv som tilsynsførende ved ikke at have ført tilsyn eller det vurderes fra styrelsens side
at den tilsynsførende ikke har udført sine tilsyn tilstrækkeligt vil styrelsen
kunne gøre brug af disse sanktioner.

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

