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Dagsorden 

15.30-15.35 Velkomst 

 Ved: Martin Harrow, Områdechef for Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark 

 

15.35-15.55 Ny proces for hændelseshåndtering i Banedanmark 

Banedanmark besluttede i februar 2021 at samle undersøgelseskompetencerne i Kvalitet 

& Sikkerhed. Formålet med at samle undersøgelseskompetencer var, og er stadig, at opnå 

bedre jernbanesikkerhed ved at fokusere på at lave færre, men bedre undersøgelser af de 

sikkerhedsmæssige hændelser, som Banedanmark kan lære af og dermed nedbringe antallet 

af sikkerhedsmæssige hændelser i fremtiden. I den forbindelse ønsker vi at tydeliggøre 

forløbene for hændelseshåndtering, samt ansvars- og opgavefordelingen efter den nye 

sammenlægning af undersøgelseskompetencer. Oplægget vil fokusere på, formålet med at 

lave denne ændring, hvordan den nye måde at håndtere hændelser ser ud sammenlignet 

med den gamle, samt hvordan ansvaret og opgaverne er fordelt mellem entreprenør-

virksomhederne og Banedanmark afhængig af hændelsens karakter. 

Dagsorden for Banedanmarks 

entreprenørmøde 

 
Tid & Sted 

Fredericia                    København 

9. november kl. 15.30-17.30                     11. november kl. 15.30-17.30  

 

Banedanmark                      Banedanmark 

Lumbyesvej 34                      Carsten Niebuhrs Gade 43 

7000 Fredericia                     1577 København V 

Mødesal: FA Kløver A & B                     Mødesal: Den store mødesal ved Receptionen 

 

Der er også mulighed for at deltage i entreprenørmøderne online via Teams. 

 

Ved tilmelding bedes du oplyse navn på deltager og virksomhed. Endvidere skal det oplyses, om du ønsker 

at deltage i entreprenørmødet i Fredericia, København eller via Teams. Ved tilmelding til entreprenør-

mødet via Teams får deltagere tilsendt et link til Teams med information om, hvordan entreprenørmødet 

tilgås via linket. Grundet den nuværende situation med Coronavirus (COVID-19) tages forbehold for at 

entreprenørmøderne kan ændres til afholdelse udelukkende via Teams.  

 

Tema 

Tema for entreprenørmøderne mellem entreprenører og Banedanmark er ny proces for hændelses-

håndtering i Banedanmark, arbejdskøretøjer og køretøjer på ERTMS udrullede strækninger, ansvars-

fordeling mellem entreprenørvirksomheder når der samarbejdes i større projekter med mange aktører og 

status på implementering af DS 21001 i markedet. 
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Tilmelding 
 

Tilmelding til entreprenørmøderne skal ske senest fredag den 29. oktober 2021 via 

kogs-entrepr@bane.dk. 

 

Ved tilmelding skal oplyses navn på deltager og virksomhed. Endvidere skal det oplyses, 

om du ønsker at deltage i entreprenørmødet i Fredericia, København eller via Teams. 

Ved: Martin Harrow, Områdechef for Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark, & Niels Hansen, 

Sektionschef for Hændelser, Banedanmark 

 

15.55-16.25 Arbejdskøretøjer og køretøjer på ERTMS udrullede strækninger 

Banedanmark orienterer om definition på et tog og køretøj, forskellen i forhold til hvordan 

det kører på jernbanen, kørsel ind i og ud af en sporspærring/rangerområde med tog, ansvar 

og metoder, kørsel fra logistiksted til arbejdssted med køretøjer, hvordan det sker og hvem 

har ansvaret. 

Ved: Johnny Kristiansen, Teamleder Trafikstyring Signalprogram, Banedanmark, & Lasse 

Thisted Sachs, Teamleder Trafikstyring Signalprogram, Banedanmark 

 

16.25-16.40 Pause med sandwiches og drikke 

 

16.40-17.10 Ansvarsfordeling mellem entreprenørvirksomheder når der samarbejdes i større 

projekter med mange aktører 

Banedanmark orienterer om ansvarsfordeling mellem entreprenørvirksomheder, når der 

samarbejdes i større projekter med mange aktører 

Ved: Niels Hansen, Sektionschef for Hændelser, Banedanmark 

 

17.10-17.30 Status på implementering af DS 21001 i markedet 

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

for jernbanesikkerhed (DS 21001). 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 jernbane-

sikkerhedsmæssige ydelser. Banedanmark stiller dermed krav om i udbud og kontrakter, at 

leverandører af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold skal efterleve DS 21001. 

Banedanmark orienterer om status på implementering af DS 21001 i markedet, i hvilke 

typer og i hvor mange udbud/kontrakter Banedanmark har indarbejdet krav om efterlevelse 

af DS 21001 samt anerkendelse af leverandørers dokumentation for krav om efterlevelse 

af DS 21001. 

Ved: Allan Weirgang Larsen, Ledelsessystemspecialist, Banedanmark, & Lasse Jørgensen, 

Ledelsessystemspecialist, Banedanmark 

 

Tidspunkter er inklusiv dialog. 

 

 

Ordstyrer 

Martin Harrow, Områdechef, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark. 

 

 

Yderligere information 

Der serveres sandwiches og drikke til entreprenørmøderne. Fra kl. 17.30-18.30 er der mulighed for netværk. 
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