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Flere leverandører har opnået DS 21001 certifikat 
 

Banedanmark bad i 2019 Dansk Standard om at stå for udviklingen af en ledelsesstandard for 

jernbanesikkerhed. Ledelsesstandarden blev udgivet d. 25. august 2020 og træder i stedet for den 

godkendelse af entreprenører, som Banedanmark hidtil har gennemført iht. Retningslinjer for 

godkendelse af entreprenører, der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Banedanmark stiller 

dermed krav om i udbud og kontrakter, at leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt 

indhold skal efterleve DS 21001. Se Banedanmarks hjemmeside for mere information om DS 21001. 

 

Flere leverandører har opnået DS 21001 certifikat hos akkrediterede certificeringsorganer. Banedanmark 

ønsker i den forbindelse Baneservice ApS, Langøe ApS, CK Baneteknik v/Carsten Kryger, J.S. Konsult 

v/John Salomonsen, Torbens Montage og Byg, SR Sikkerhed ApS, BOBS v/Johnny Olsen, Combiforst 

v/Henrik Kold Tolstrup, ST Rail v/Svend Thomsen, KEBOK ApS, Hygind Elteknik ApS og SMEDS A/S tillykke 

med DS 21001 certifikaterne. 

 

Siden udgivelse af DS 21001 har 30 større og mindre virksomheder opnået DS 21001 certifikater og fået 

dem anerkendt af Banedanmark. Banedanmark modtager fortsat løbende nye DS 21001 certifikater og 

forventer at anerkende flere af disse i den kommende tid. Banedanmark er meget positivt stemt over 

modtagelsen af DS 21001 i markedet og den seneste udvikling, og samtidig ser Banedanmark frem til, at 

endnu flere leverandører tager standarden til sig. 

 
Her følger nyhedsbrevet omhandlende Jernbanesikkerhed, Arbejdsmiljø og 

Uddannelser. God læselyst! 

https://www.banedanmark.dk/da/Leverandoer/Krav/Godkendelse-og-Certificering/Standard-for-jernbanesikkerhed-for-entreprenoerer/
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Henvendelser i entreprenørpostkassen i juleferien 
 

Fra og med onsdag d. 22. december 2021 til og med søndag d. 2. januar 2022 er der ingen sags-

behandling i forbindelse med henvendelser i entreprenørpostkassen (e-mail: kogs-entrepr@BANE.dk) 

vedrørende anerkendelse af dokumentation for efterlevelse af DS 21001 og godkendelse af entreprenører 

til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark. 

 

 

 

 

 

Glædelig jul og godt nytår 
 

Vi vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for samarbejdet i det forgangne år og ønske alle en 

glædelig jul og godt nytår! 

 

 

mailto:kogs-entrepr@BANE.dk
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Redaktør: Rikke Lund Pedersen, projektleder 

Kvalitet & Sikkerhed, Trafikal Sikkerhed 

kogs-entrepr@bane.dk 

Banedanmark vil gerne have dine input  
Banedanmark ønsker løbende at holde entreprenører og 

andre interesserede opdateret med relevante temaer 

indenfor jernbanesikkerhed. Vi vil gerne give dig mulig-

heden for at komme med input til temaer til fremtidige 

entreprenørmøder. Derfor er du velkommen til at sende 

input til temaer til Banedanmarks entreprenørpostkasse  

på kogs-entrepr@bane.dk. I mailen må du gerne uddybe, 

hvorfor temaet bør tages op på et entreprenørmøde. 
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