
Dagsorden for entreprenørmøde i København 

 

Dato 20. november 2018 
Tid Kl. 15.30-17.45 
Sted Banedanmark 

Vasbygade 10 
2450 København SV 
Møderum: Kantinen 

 
 
 
 
 

 

Tema 
Temaerne for entreprenørmøderne mellem entreprenører og Banedanmark er Projekterings-
ansvaret for arbejdsmiljø under et projekts udførelse og Godkendelse af entreprenører der leverer 
jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark. 
 
 
Dagsorden 

15.30-15.35 Velkomst 
 Ved: Martin Harrow, Områdechef, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark 
 
15.35-16.20 Projekteringsansvaret for arbejdsmiljø under et projekts udførelse 

Når entreprenøren bliver projekterende. Besøg af Arbejdstilsynet, der holder oplæg 
om entreprenøren som projekterende. Der vil være lejlighed til dialog med 
Arbejdstilsynet og Banedanmark om forståelse og forventninger. 
Ved: Kell Guldager, Arbejdstilsynet og Berit Helene Vangborg, Arbejdsmiljørådgiver, 
HR Forretningsudvikling, Banedanmark 

 
16.20-16.30 Pause 
 
16.30-16.45 Ændret praksis ved tildeling af godkendelser til at levere jernbanesikkerheds-

mæssige ydelser til Banedanmark og administrative forlængelser 
Banedanmark forlænger godkendelsesperioden fra 12 måneder til 36 måneder og 
administrative forlængelser fra 4 måneder til 12 måneder. 
Ved: Merethe Elberg Bork, Lead auditor, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark 

 
16.45-17.00 Opdatering af Retningslinjer for godkendelse af entreprenører der leverer 

jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark og Læsevejledning 
Status på ændringer til Retningslinjer for godkendelse af entreprenører der leverer 
jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark (version 2.3) og Læsevejledning. 
Ved: Merethe Elberg Bork, Lead auditor, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark 

 
17.00-17.15 Audit 

Banedanmark udtager entreprenører til audit for at sikre, at entreprenører der er 
godkendt til at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser til Banedanmark efterlever 
gældende Retningslinjer. 
Ved: Kirsten Have, Lead auditor, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark 

 
 
 
 



17.15-17.30 CSM risikoledelse 
Entreprenørens rolle i forhold til indhentning af dokumentation for opfyldelse af de af 
projektet identificerede sikkerhedskrav (sikkerhedsbærende dokumentation). Der vil 
være en overordnet introduktion til hvad sikkerhedsbærende dokumentation er og 
hvorfor indhentning af denne er af betydning for Banedanmarks tilladelse til at 
opretholde driften på den nyligt ibrugtagne infrastruktur. Herunder krav til 
entreprenøren om at dokumentere udførselsmæssige ændringer i metode/omfang i 
forhold til det planlagte. 
Ved: Anne Storm, Sektionschef Risikoledelse, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark 

 
17.30-17.45 Hændelser 

Banedanmarks forventninger til sagsbehandling af hændelser. Kommunikationen med 
de sikkerhedsansvarlige hos entreprenørerne og Banedanmarks ansvar bl.a. i forhold 
til sanktioner. 
Ved: Niels Hansen, Sektionschef Hændelser & Analyser, Kvalitet & Sikkerhed, 
Banedanmark 
 

Tidspunkter er inklusiv dialog og spørgsmål. 
 
 
Ordstyrer 

Martin Harrow, Områdechef, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark. 
 
 
Flere oplysninger 

Der serveres sandwiches og drikke til entreprenørmøderne. 
Fra kl. 17.45-18.30 er der mulighed for netværk. 
 


