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SR/OR Godkendelseskrav 

Retningslinjer for at blive godkendt til at levere  

jernbanesikkerhedsmæssige ydelser –  

30-10-2017 Ved Merethe Bork, Allan W. Larsen og Lauge K. Philipsen 
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Dagens læringsmål 

1. Forstår og kan redegøre for de stillede krav i retningslinjerne 

2. Med egne ord kan forklare formålet og værdien af at lede og 

styre jernbanesikkerheden gennem skriftlige procedurer 

3. Kan opstille en procedure med versionsstyring 

4. Har forståelse for kompetencestyring 

5. Med egne ord kan redegøre for krav til hændelseshåndtering 

6. Forstår proceduren for at blive godkendt af Banedanmark til 

at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser 

Målet er, at du: 
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Dagsorden 

o Velkommen 

o Procedurer – krav og formål 

o Gennemgang  af krav i retningslinjer (V2) 

o Om den Jernbanesikkerhedsansvarlige (JBSA) 

o Adgang og formidling af sikkerhedsmeddelelser 

o Organisationsdiagram og medarbejderliste  

o Kompetencestyring 

o Udfyldelse af jernbanesikkerhedsplaner og -instrukser 
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Dagsorden 

o Velkommen 

o Procedurer – krav og formål 

o Gennemgang  af krav i retningslinjer (V2) 

o Frokost 

o Gennemgang af krav i retningslinjer (V2) - fortsat 

o Undersøgelse af hændelser 

o Tilsyn med medarbejdere 

o Brug af underentreprenører 

o Årlig evaluering 

o Krav til lokomotivførere  

o Styring og vedligeholdelse af rullende materiel 
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Dagsorden 

o Velkommen 

o Procedurer – krav og formål 

o Gennemgang  af krav i retningslinjer (V2) 

o Frokost 

o Gennemgang af krav i retningslinjer (V2) - fortsat 

o Godkendelsesproces 

o Perspektivering næste opdatering af retningslinjerne (V3) 

o Afrunding 
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Behovet for nye retningslinjer - version 2 

– Banedanmark ønsker generelt et skærpet fokus på systematik og 

dokumentation i måden vi arbejder med sikkerhed på  

 

– Revision ultimo 2016 med fokus på at tydeliggøre krav om 

systematisk og dokumenteret styring og ledelse af 

sikkerhedsarbejdet med reference til bekendtgørelse 13 om 

sikkerhedsgodkendelse af jernbaneinfrastrukturforvaltere   

 

– Overgangsperiode – efter den 30. juni, kan man ikke godkendes 

efter version 1 længere!  
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Version 1 vs. Version 2 

– Overordnet er mængden af krav de samme 

 

– Indholdet er justeret og præciseret – eksempelvis er  

o OR-ydelser med i version 2 

o Skærpet krav til dokumentstyring og dokumentation generelt  

o Skærpet krav til kompetencestyring med årlige 

kompetencevurdering og dokumentation for kompetencer 

o  ’Sikkerhedsansvarlig’ er ændret til 

’Jernbanesikkerhedsansvarlig’ (JBSA) 
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Introduktion 

Bordet rundt 

 

- Navn 

- Firma 

- Forventninger 

https://fr.fotolia.com/tag/vectoriel
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Procedure – formål og krav 
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Læringsmål 

 

– Kan med egne ord forklare formålet og værdien af at lede og 

styre jernbanesikkerheden gennem skriftlige procedurer 

 

– Kan opstille en procedure med versionsstyring 

 

Procedure – formål og krav 
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Procedure – Formål og værdi 

Formålet med procedure er at: 

– Sikre ensretning 

– Sikre udførsel i en bestemt rækkefølge 

– Sikre viden om ansvar 

– Sikre nødvendig dokumentation 

– Sikre løbende forbedringer  
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Procedure – Formål og værdi 

Hvis du arbejder godt med dine procedurer får du: 

Sikret 
efterlevelse 

Sparet tid 

Viden og 
udvikling 

Robuste 
procedure 

Bedre 
styrings-
grundlag 
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Procedure - Betydning 

En procedure er en fastlagt måde at gøre noget på - en række af 

forbundne handlinger 

A B C D 
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Procedure - Betydning 

HVEM gør HVAD og i HVILKEN rækkefølge 

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjRqMGnhOHTAhXLaFAKHcn6ALgQjRwIBw&url=http://www.flaticon.com/free-icon/dollars-money-bag-on-a-hand_50268&psig=AFQjCNGdu8lhJj801XSbcb-cb-83CShVJw&ust=1494358209451415
https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj17JPyg-HTAhXJaVAKHXnVC1UQjRwIBw&url=https://icons8.com/web-app/category/Crime&psig=AFQjCNEwaayX_6dxzrpYAzUBZE9-1I1Gbg&ust=1494358075954337
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyrtGHhOHTAhULaFAKHbAWAJ0QjRwIBw&url=http://www.freepik.com/free-icon/calendar-icon-in-black_695384.htm&psig=AFQjCNHA8l2X3Ry9zDm5WorQoU2h1_sBOw&ust=1494358148704203
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Procedure - Den gode procedure 

Præcis 

Faktuel 

Kort 

Nem at 
forstå 

Nem at 
følge 
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Ajourførte dokumenter – afsnit 3.2.1 punkt h 

– Alle sikkerhedsbærende dokumenter skal være opdaterede 

– Det skal tydeligt fremgå af dokumentet, hvilken version der 

er tale om 
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Procedure – Dokumentstyring 

– * Firma data 

– * Dokument titel 

– Dokument nummer 

– * Revisions nummer 

– * Udarbejdet – navn og dato 

– * Revideret – navn og dato 

– Godkendt – navn dato 

 

Generelle informationer 
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Procedure - Dokumentstyring 

Generelle informationer 

*Firma data: 
Navn og/eller logo 

*Dokument titel: 
  

Dokument nr.: 
*Revisions nr.: 

*Udarbejdet af: 
Navn 

*Revideret af: 
Navn 

Godkendt af: 
Navn 

*Dato udarbejdet: 
Dato 

*Dato revideret: 
Dato 

Dato godkendt: 
Dato 
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Procedure 

– Formål 

– Afgrænsning 

– Brugere af procedure 

– Definitioner 

– * Registreringer 

– * Procedure 

– Ændringslog 

 

Indhold 
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Læringsmål 

– Med egne ord kan forklare formålet og værdien af at lede og 

styre jernbanesikkerheden gennem skriftlige procedurer 

 

– Kan opstille en procedure med versionsstyring 

 

Målet med denne lektion var, at du nu: 



21 

Krav i retningslinjer version 2  



22 

Læringsmål 

– Forstår og kan redegøre for de stillede krav i retningslinjerne 

 

– Har forståelse for kompetencestyring 

 

– Kan med egne ord redegøre for krav til hændelseshåndtering 

Krav i retningslinjer version 2 
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Jernbanesikkkerhedsansvarlig -  
afsnit 2.2.2 (AWEL) 
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Jernbanesikkerhedsansvarlig 

Afsnit 2.2.2 - krav 

Ny JBSA: 
Banedanmark skal 
omgående have skriftlig 
besked 
 
Uddelegering: 
Skriftlig aftale 
 
5 dage  Banedanmark 

hvis det ikke fremgår af 
ansøgningsskema 
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Uddelegering: jernbanesikkerhedsansvarlig 

Kan anvende 
Banedanmark 
skabelon eller 
lave jeres 
egen 
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Permanent skift: Jernbanesikkerhedsansvarlig 

Kan anvende 
Banedanmark 
skabelon eller 
lave jeres 
egen 
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Sikkerhedsmeddelser og 
organisationsdiagram - afsnit 3.2.1 A 
(AWEL) 
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Sikkerhedsmeddelser 

Afsnit 3.2.1 punkt a 

- Rutiner til at sikre adgang til gældende 

reglementer inden første gyldighedsdato 
 

- Akutte sikkerhedsmeddelelser fordeles 
indenfor 24 timer 
 

Mailboks: 
• Sikkerhedsmeddelelser 
• 24-timers reglen 
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Organisationsdiagram 

Afsnit 3.2.1 punkt a 

- Opdateret organisationsdiagram 
 
- Ansvar for ydelser og tilknyttet kompetencer i 
organisationsdiagram eller medarbejderliste 

Skal indsendes 
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Organisationsdiagram 

Afsnit 3.2.1 punkt a 
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Medarbejderliste 

Afsnit 3.2.1 punkt a 
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Kompetencer – afsnit 3.2.1 B (LKPH) 
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Kompetencer 

Afsnit 3.2.1 punkt b 

 

Skal indsendes 
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Kompetencer – (ikke faglige) Punkt B. 

– Kravet om styring og dokumentation Bekendtgørelse 13.  

 

o § 17 – Sikring af kompetencer.: Virksomheden skal udforme og 

vedligeholde procedure der sikrer at relevant behov for uddannelse og 

træning bliver identificeret, og at medarbejderene opnår de nødvendige 

færdigheder, der er hensigtsmæssige eller krævede for udførelsen 

(/gennemførelsen) af deres arbejde 

 

o Bilag 1. krav 3 – Dokumentation for personalets kompetencer.: 

Beskrivelse af de forskellige kategorier af virksomhedens eget personale 

herunder dokumentation for, at personalet er behørigt certificeret eller 

godkendt og har de nødvendige kompetencer  

 

Styring og dokumentation af kompetencer 
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Kompetencestyring… 

– Hvorfor kompetencestyring?. Bek 13. §14 organisering af 

sikkerhedsarbejdet 

– Hvad betyder det for en virksomhed i drift? 

– Hvad er styring af kompetencer? 

o Ledelsessystem, procedure, medarbejdersamtaler, 

udtalelser 

– Hvad er kravet til dokumentation af kompetencer 

o Uddannelsesbeviser, certifikater, udtalelser (IKKE CVér) 
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Kompetencer.. 

– Intet kendskab:  

  

Kende:  Man skal kunne genkende og gengive et emne/stoffet. Man skal ikke nødvendigvis forstå emnet/stoffet, men man skal kunne 

genfortælle det 

 

Kunne:  Man skal med egne ord og eksempler kunne forklare emnet/stoffet. Man skal kunne demonstrere sin forståelse af et emne ved 

eksempelvis at skitsere principper, forklare strukturer og give eksempler på fordele og ulemper. På dette trin skal man også kunne forklare 

anvendelsen af forskellige metoder, regler og procedure i forbindelse med et emne. Derudover skal man kunne demonstrere, at man kan 

bruge en given teori på løsningen af en praktisk problemstilling. Man skal kunne vælge mellem forskellige alternative løsningsforslag og 

kunne begrunde valg af løsningsforslag. På dette niveau er løsningsforslagene overvejende enkeltstående, og problemkomplekset er 

enkelt.  

  

Beherske: Man skal kunne nedbryde en helhed i elementer med henblik på nærmere undersøgelse. Man skal omvendt også kunne 

kombinere enkelte elementer og se sammenhænge i tingene. Man skal ud fra en analyse kunne komme med et koordineret 

løsningsforslag. På kunne-niveau stilles der også krav om, at man kan komme med forslag til løsninger, men forskellen er, at man på 

beherske-niveau skal have større overblik og ud fra et helhedssynspunkt kunne opstille sammenhængende planer for, hvordan et problem 

kan løses. 

 

Mestre: På dette niveau skal man kunne afveje og bedømme i hvilket omfang fx et løsningsforslag er godt eller dårligt. Man skal kunne 

bedømme forskellige alternativer ud fra forskellige vurderingskriterier, herunder forholde sig kritisk til egne løsningsforslag. Man skal 

kunne argumentere for og i mod forskellige alternativer, og man skal herefter kunne komme med en egentlig konklusion. 

Brug af taksonomier. Skal kunne henføres til Banedanmarks 
taksonomier 
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Kompetencer 
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Eksempel på en procedure 
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Eksempel fortsat 
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Eksempel fortsat 
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Jernbanesikkerhedsplaner – 
afsnit 3.2.1 C (LKPH) 
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Jernbanesikkerhedsplaner 

Afsnit 3.2.1 punkt c 
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Jernbanesikkerhedsplaner 
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Hændelser – afsnit 3.2.1 D (MEGB) 
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Hændelser – afsnit 3.2.1 punkt d 

 

 

 

– Proceduren skal beskrive, hvad som ligger UDOVER SR-regler – må dog 

gerne beskrive, hvorledes I sikrer efterlevelse af SR-regler 

– Beskriv hvorledes det sikres, at alle hændelser indberettes & registreres 

internt 

– Hvad gør du som jernbanesikkerhedsansvarlig & hvad gør andre? 

– Hvordan og hvor dokumenteres fx samtale med involveret 

medarbejder(e)? 

– Beskriv hvordan I sikrer afhjælpende/korrigerende handlinger 

– Hvem er ansvarlig for opfølgning? 

– Oversigt og status over hændelser 

Skal indsendes 
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Oversigt over hændelser 

– Skaber overblik 

– Indeholder primære oplysninger: 

o Deadline for besvarelse af hændelsen 

o Status på hændelsen 

o Afholdt samtale med involverede medarbejder(e) 

– Brugbart hjælpeværktøj til årlig evaluering 

Hvorfor lave oversigt? 
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Samtale med involveret medarbejder 

– Sikrer førstehåndsinformation 

– Afdækker hvorfor hændelsen indtraf  

– Afklarer hvordan hændelsen skete 

– Hvad var den/de bagvedliggende  

 årsag(er)? 

– Hvad skal der til for, at det  

 ikke sker igen? 

 

Hvorfor afholde samtale med involveret medarbejder? 
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Handlinger 

• En eller flere handlinger der iværksættes for at fjerne 
selve hændelsen. Nogle kalder det også en ”her og nu” 
handling 

Afhjælpende 

• En eller flere handlinger der iværksættes for at fjerne 
årsager til hændelsen for at forhindre gentagelse 

• Anvend årsagsanalyse for at identificere årsagerne 

Korrigerende 

• En eller flere handlinger der iværksættes for at fjerne 
årsager til potentielle hændelser for at forhindre de 
opstår 

Forebyggende 
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Hvorfor er analysen vigtig? 

Alle potentielle årsager 

 

 

 

 

 

 

 

Kerne årsag(er) 

Finder de rigtige bagvedliggende årsager 

    X      X              X    X       X       X 

X     X           X                        X 

   X          X            X          X 

       X              X            X 

               X    X         X     X 

 

 

 

 

 

 

 

                           X 

                           X 
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5 x hvorfor 

• Stil spørgsmålstegn ved alting – husk at være varsom 

• Stop ikke med at spørge hvorfor, når svaret er et hvem 

• ’Var uopmærksom’ og ’fejl i instruktion’ er ikke bagvedliggende årsag 

 spørg videre 

• Spørg ’hvorfor’ til du når et niveau, som sikrer en handling, der løser 

problemet dvs. skaber en korrigerende eller forebyggende handling 

Find den eller de bagvedliggende, forklarende årsag(er) til hændelsen 

Hvorfor afdækker fordi ….. 
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5 x hvorfor 

Formålet: At afdække bagvedliggende, forklarende årsag(er) ved gentagende gange at spørge 
hvorfor og indsamle relevant viden (data, observationer, interviews, andet) til svar 

 
Hændelse / problemstilling: 

  
Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 

Bagvedliggende årsag: 

  

Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 
Spørgsmål: 
 

Svar: 
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5 x hvorfor 

Formålet: At afdække bagvedliggende, forklarende årsag(er) ved gentagende gange at spørge 
hvorfor og indsamle relevant viden (data, observationer, interviews, andet) til svar 

 
Hændelse / problemstilling: 

  
Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 

Bagvedliggende årsag: 

  

Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 
Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 

Ikke vinterdæk på bilen 

Hvorfor var der ikke vinterdæk på bilen? 

Fordi ingen havde skiftet dæk 

Hvorfor havde ingen skiftet dæk? 

Fordi ingen vidste, at de skulle gøre det 

Hvorfor vidste ingen, at de skulle skifte dæk? 

Fordi det ikke er en del af bilens vedligeholdelsesplan 

Skift til vinterdæk var ikke en del af bilens vedligeholdelsesplan 
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Øvelse 

 

Problemstillingen er: 

 

 Under fremføring af arbejdskøretøj 

(AKMA542) i forbindelse med ballast 

supplering rammer arbejdskøretøjets 

læsserampe dværgsignal (DV42) 

Udfyld 5 x hvorfor 
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5 x hvorfor 

Find den bagvedliggende årsag / de bagvedliggende  årsager 
 

Hændelse / problemstilling: 

  

Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 

Bagvedliggende årsag: 

  

Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 
Spørgsmål: 
 

Svar: 

  

 

Under fremføring af arbejdskøretøj (AKMA542) i forbindelse med ballast 
supplering rammer arbejdskøretøjets læsserampe dværgsignal (DV42) 

Hvorfor påkører føreren dværgsignal? 

”Vinge” til fordeling af ballast var ikke sikret korrekt 

Hvorfor var vinge til fordeling af ballast ikke sikret korrekt? 

Split til sikring af vingen var ikke isat 

Hvorfor var split til sikring af vingen ikke isat? 

 Føreren fik ikke fulgt hele sin tjekprocedure 

Der har ikke været tilsyn af medarbejderen de seneste tre år 

Hvorfor fulgte han ikke sin tjekprocedure? 

 Føreren har for vane, at han ikke behøver tjekke, at splitten er isat 

Hvorfor er den dårlige vane ikke fundet ved tilsyn? 

Der har ikke været tilsyn af medarbejderen de seneste tre år 
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Omsæt den/de bagvedliggende årsag(er) 

Hvilke(n) korrigerende handling(er) skal der til? 

Og hvordan får du det indarbejdet? 

Og sikret folk kender til det? 

Bagvedliggende 
årsag(er) 

Korrigerende 
handling(er) 

Implementering 
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Implementering & videndeling 

– Ikke tilstrækkeligt at tale med den 

involverede medarbejder 

– Skal udarbejde korrigerende 

handlinger 

– Handlinger skal omsættes til tiltag, 

der dokumenteres 

– Medarbejderne skal have besked om 

tiltag  sikrer at hændelsen ikke 

gentages 

 

Bagvedliggende 
årsag 

Korrigerende 
handling 

Implementering 
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Tilsyn – afsnit 3.2.1 E (LKPH) 
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Tilsyn, med eget arbejde 

 

Afsnit 3.2.1 punkt e 

Skal indsendes 
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Tilsyn, med eget arbejde 

Bek 13. §13. implementering af lovkrav. 

•Bekendtgørelse 
1072 af lov om 
arbejdsmiljø § 16. 
Arbejdsgiveren skal 
sørge for, at der føres 
effektivt tilsyn med, at 
arbejdet udføres 
sikkerheds- og 
sundhedsmæssigt 
forsvarligt 

•Arbejdsleder 
ansvar, tilsyn 
instruktion mv. 
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Videreførelse af krav – afsnit 
3.2.1 F (LKPH) 
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Videreførelse af krav 

 

Afsnit 3.2.1 punkt f 
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Videreførelse af krav 

– Den godkendte entreprenør skal sikre at de krav de er stillet af 

Banedanmark videreføres til de virksomheder benyttes som 

underleverandører. 

o Kompetencekrav 

o Tilsyn 

o Instruktion 

o Dokumenter, vejledninger, sikkerhedsregler, lovkrav, myh 

krav mv. 

Entreprenøren skal sikre, at de krav virksomheden er godkendt 
op imod videreføres til underentreprenører.  
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Evaluering – afsnit 3.2.1 G (MEGB) 
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Evaluering 

– Hvilke krav tænker du, der kan måles på? 

 

 

Hvilke krav tænker du, der kan måles på? 
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Evaluering 

– Vurdering af jernbanesikkerhedsmæssige hændelser 

o Stigning/fald i antal hændelser og konsekvens heraf 

o Effekt af korrigerende handlinger 

– Opgørelse og vurdering af mål på hændelser  

o Er mål opnået? 

o Nye mål for kommende periode 

– Opfølgning på tilsyn og audit  

o Evaluering af resultater 

o Behov for nye indsatsområder 

 
Hvis system/procedurer ikke er velfungerende, skal der 

laves korrigerende handlinger 
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SÆRKRAV 
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Lokomotivførere – afsnit 3.2.2 A 
(LKPH) 
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Lokomotivførere 

 

Afsnit 3.2.2 punkt a 

Skal indsendes 
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Lokomotivførere 

Reglerne for findes på Banedanmarks hjemmeside. 

-De er forankret i nedenstående retningslinjer: 

Proceduren skal 
indeholde 
håndtering af 
retningslinjernes 
krav til udstedelse, 
ajourføring og 
suspension 
(håndtering) af 
licenser og 
certifikater. 



70 70 

Tovejskøretøjer – afsnit 3.2.2 B 
(LKPH) 
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Vedligeholdelse af tovejskøretøjer 

 

Afsnit 3.2.2 punkt b 

Skal indsendes 
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Banedanmark skal sikre og have adgang til dokumentation for, at 

vedligeholdelse planlægges, styres og gennemføres. Dette kan f.eks. 

være. 

-Procedure for vedligeholdelse 

-IT system hvor vedligehold styres 

-Vedligeholdelsesplaner og instrukser 

-Tjekskemaer til sikring af at alle krav i vedligehold overholdes 

-Dokumentation for håndtering af sporbare komponenter 

-Samt en række andre elementer………… alle beskrevet i vejledningen til 

sikkerhedsledelse. 

Bekendtgørelse 13. Krav 7 (vejledningen). Dokumentation 
for vedligeholdelse af rullende materiel: 



73 

Læringsmål  

– Forstår og kan redegøre for de stillede krav i retningslinjerne 

 

– Har forståelse for kompetencestyring 

 

– Med egne ord kan redegøre for krav til hændelseshåndtering 

Målet med denne lektion var, at du nu: 
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Godkendelsesprocedure (MEGB) 
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Læringsmål 

– Forstå proceduren for at blive godkendt af Banedanmark til at 

levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser 

Godkendelsesprocedure 
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Godkendelsesprocedure 

Hvordan foregår det? 
Udfyld 

ansøgningsskema 

Vedhæft relevante 
dokumenter 

Send ansøgningsskema 
samt dokumenter til 

kogs-entrepr@bane.dk 
seneste fire uger før 
ønsket godkendelse 

Banedanmark 
sagsbehandler 

Banedanmark 
fremsender 

godkendelsesdokument 
og opdaterer listen over 
godkendte entreprenører 
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Dispensation 



78 

Ændringer i godkendelsen 

– Udskiftning af medarbejdere, jernbanesikkerhedsansvarlig, 

rullende maskinel samt andet udstyr 

– Enkeltmandsvirksomhed til at have medarbejder 

– Kontakt informationer ændrer sig 

– Nye/ændrede ydelser 
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Banedanmark audit 

Varsel Audit Rapport 
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Tre former for observationer 

Afvigelse 

– En uoverensstemmelse mellem den 
beskrevne del og den udførende del af 
egne procedure eller mellem den 
beskrevne del og regler, lovgivning, 
normer, standarder o.l. som skal 
overholdes 

 

Forbedringsområde 

– Et identificeret område hvor der ses en 
mulighed for værdiskabelse/forbedring 
og/eller en potentiel risiko for senere 
afvigelse, hvis forbedring undlades 

 

Anbefaling 

– Anbefalinger er ideer til forbedringer, der 
kan lette eller effektivisere det daglige 
arbejde 

•Lukkes ved at alle tiltag er afsluttet 
og bevis herfor 

•Vurderes fra gang til gang 

•Kræver ikke action 
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Godkendelsesproces 

– Godkendelsen efter retningslinjer version 2 gælder et år 

– Ansøgning om fornyelse skal være Banedanmark i hænde fire 

uger før ønsket fornyelse 
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Læringsmål 

– Forstår proceduren for at blive godkendt af Banedanmark til 

at leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser 

Målet med denne lektion var, at du nu: 
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Perspektivering til version 3 (AWEL) 
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Retningslinjer version 3 

– Retningslinjer opdateres løbende  

o Hold altid øje med gældende version inden ansøgning om 

godkendelse/fornyelse 

– Ikke krav om et ledelsessystem - men et sæt af procedurer 

– Differentiering små og store virksomheder 

– Yderligere krav til dokumentation  

o Alle krav i afsnit 3.2.1 skal være skriftlig procedure, som skal 

fremsendes ifm. godkendelse 

– Ændrede krav til den jernbanesikkerhedsansvarlige 

– Faglige ydelser påvirker også jernbanesikkerhed  

o Inkluderes på sigt 
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Afrunding (AWEL) 
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Udleverede dokumenter 

Ansøgningsproces 

– Retningslinjer for godkendelse af entreprenører 2017, version 2 

– Ansøgningsskema 

– Ansøgning om dispensation 

 

Organisering  

– Skabelon Organisationsdiagram 

– Uddelegering jernbanesikkerhedsansvarlig 

– Permanent skift af jernbanesikkerhedsansvarlig 

 

Dokumentstyring 

– Skabelon Procedure  

 

Kompetencestyring 

– Skabelon Medarbejderoversigt 

– Banedanmark kompetenceniveauer 

– Eksempel på procedure for kompetencestyring 

 

Hændelseshåndtering 

– Skabelon Hændelsesoversigt 

– Skabelon Samtale med medarbejder involveret i en hændelse 

– Skabelon 5 x hvorfor 
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Dagens læringsmål 

1. Forstår og kan redegøre for de stillede krav i retningslinjerne 

2. Med egne ord kan forklare formålet og værdien af at lede og 

styre jernbanesikkerheden gennem skriftlige procedurer 

3. Kan opstille en procedure med versionsstyring 

4. Har forståelse for kompetencestyring 

5. Med egne ord kan redegøre for krav til hændelseshåndtering 

6. Forstår proceduren for at blive godkendt af Banedanmark til 

at levere jernbanesikkerhedsmæssige ydelser 

Målet var, at du nu: 
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Opsummering af  
læringsmål 

– Er alle krav klare for dig? 

 

– Vend 2 x 2  

o Hvilke krav er delvist klare  

 eller uklare?  

o Forklar dem for hinanden 

 

– Overvej hvis du er usikker eller ikke kan læringsmålet, hvad 

du skal gøre for, at du opnår forståelsen? 
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Øvelse 

For de som allerede har procedurer  

– Er de tilstrækkelige? 

– Mangler der en/flere procedurer? 

– Lever de op til Banedanmarks krav? 

– Hvad skal der evt. til for at de gør? 

For de som ikke har skrevne procedurer 

– Hvad skal der til for at du/virksomheden kommer i mål? 

– Begynd at skriv indhold i konkret procedure 

 

 

 

Udarbejd en huskeliste 
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TAK FOR I DAG 


