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Indhold

Så er det atter tid til et nyhedsbrev fra Banedanmark med
information vedrørende sikkerhedsuddannelserne - god læselyst!

 Nye retningslinjer for
udstedelse af licenser
og certifikater
 Efteruddannelse i litra –
nu kan der vælges
mellem mundtlig og
skriftlig prøve
 Ny struktur for
infrastrukturuddannelser og
informationsmøder
herom

Nye retningslinjer for udstedelse af licenser og
certifikater
Fra d. 1. september 2016 træder nye retningslinjer for udstedelse af
licenser

og

certifikater

i

kraft.

Den

væsentligste

ændring

er,

at

infrastrukturkompetencer fremover vil have gyldighedsperiode på tre år
og ikke kun på ét år, som tilfældet er i dag. Certifikatet skal stadig fornys,
når en lokomotivfører får en ny kompetence påskrevet sit certifikat eller
når en kompetence udløber. Ændringen vil forhåbentlig medføre et fald i
antallet af gange en lokomotivfører skal have udstedt et nyt certifikat.

Ved fornyelse af en kompetence skal det fortsat dokumenteres, at
lokomotivføreren efterlever retningslinjerne på området. Skal en ny
kompetence påskrives certifikatet, skal der ikke længere medsendes
dokumentation for allerede påskrevet kompetencer.
Selvom infrastrukturkompetencers gyldighedsperiode på certifikatet bliver
treårig, er kompetencen kun gyldig så længe en lokomotivfører efterlever
retningslinjer for vedligehold af den pågældende kompetence.

Når en lokomotivfører næste gang skal have fornyet sit certifikat,
eksempelvis

i

forbindelse

med

efteruddannelse

i

litra,

vil

infrastrukturkompetencerne blive forlænget med tre år. En lokomotivfører
har således mulighed for at få samme udløbsdato for infrastruktur- og
litrakompetencer på sit certifikat. Vi anbefaler derfor, at en lokomotivfører
afprøves i alle de litratyper, som han har på sit certifikat på samme tid
også selvom en eller flere af litrakompetencerne først udløber om flere
måneder.

Dette

forudsætter

selvfølgelig,

at

den

nødvendige

dokumentation fremsendes.

1

Husk at tjekke udløb af
litrakompetencer
Som nævnt i sidste nyhedsbrev
udløber

mange

litra-

kompetencer med udgangen af
oktober.

Det

betyder,

at

Efteruddannelse i litra – nu kan der vælges
mellem mundtlig og skriftlig prøve
Fra d. 1. september 2016 er der mulighed for, at efteruddannelse i litra
for lokomotivfører afsluttes med en skriftlig prøve i stedet for en mundtlig
prøve. Den skriftlige prøve muliggør en mere fleksibel tilrettelæggelse af
prøverne, da afholdelse ikke er afhængig af, at en censor er til stede.

mange skal til prøve i den

En lokomotivfører kan afprøves i flere litratyper på samme dag, da

kommende tid. For at være

lokomotivføreren udvælger de litratyper, som han/hun skal afprøves i.

sikker på at Banedanmark kan

Banedanmark vurderer, at der skal afsættes ca. 45 minutter til hver

stille med en censor på den

prøve. Når en lokomotivfører er færdig med den ene prøve, kan han gå

ønskede

direkte videre til den næste prøve. Han behøver ikke vente til de 45

prøvedato,

modtage
censor
inden

skal

forespørgslen
minimum

den

på

fire

ønskede

vi

uger
dato.

minutter er gået. Lokomotivføreren kan således tage prøverne i det tempo
han ønsker.

Forespørgslen skal sendes til

Prøven vil, ligesom EUSR-prøven for lokomotivførere, være elektronisk og

Banedanmark

afholdes i Aalborg, Fredericia, København og Ringsted. Datoer for

på

mail

til

bdkuddannelser@bane.dk eller

afholdelse af skriftlige prøver i litra vil være at finde i Banedanmarks

bookes

Kursuskatalog fra d. 1. september 2016.

i

Kursusportal.

Banedanmarks

Der vil stadig være mulighed for at afslutte efteruddannelse i litra med
en mundtlig prøve.

Ny struktur for infrastrukturuddannelser og
informationsmøder herom
I forbindelse med udbuddet af infrastrukturuddannelser 2017 vil vi gerne
invitere til et informationsmøde vedrørende de ændringer og tiltag, som er
foretaget i forhold til enkelte uddannelser. Informationsmøderne er både
for sikkerhedschefer og kursuskontaktpersoner.
Informationsmøderne afholdes på følgende datoer:


Torsdag d. 29. september 2016 kl. 09.30-10.30
Banedanmark, Amerika Plads 15, 2100 København Ø

hos



Mandag d. 3. oktober 2016 kl. 13.00-14.00 Banedanmark,
Amerika Plads 15, 2100 København Ø

 Tirsdag d. 4. oktober 2016 kl. 10.00-11.00 og kl. 11.00-12.00 i
Trafiktårn Vest, Banegårdsvej 1, 7000 Fredericia
På møderne vil Banedanmark præsentere de ændringer og tiltag, som er
foretaget i forbindelse med kursusudbuddet 2017. Vi vil også informere
skriftligt

om

ændringerne

og

de

nye

tiltag

i

et

nyhedsbrev,

på

hjemmesiden og i Banedanmarks Kursuskatalog. Informationen vil være
tilgængelig fra d. 1. oktober 2016, når tilmelding til kurser og uddannelser
i 2017 åbner. Har man ikke mulighed for at deltage på én af ovenstående
datoer,

kan

man

således

holde

sig

orienteret

via

den

skriftlige

kommunikation.
Tilmelding til møderne er nødvendig og foregår via mail til
ckan@bane.dk fra d. 1. september 2016.
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