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Dagsorden 

15.30-15.35 Velkomst 

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

 

15.35-15.50 Status på udvikling af ledelsesstandard for jernbanesikkerhed 

Banedanmark har bedt Dansk Standard om at stå for udviklingen af en ledelsesstandard 

for jernbanesikkerhed. Ledelsesstandarden skal træde i stedet for den godkendelse af 

entreprenører, som Banedanmark gennemfører i dag iht. Retningslinjer for godkendelse af 

entreprenører der leverer jernbanesikkerhedsmæssige ydelser. Dansk Standard giver status 

på arbejdet med udvikling af ledelsesstandarden og informerer om høring og udgivelse af 

standarden 

Ved: Niels Madelung, Chefkonsulent & Pernille Arendsdorf Bengtsen, Konsulent, Dansk 

Standard 

 

15.50-16.05 Certificering af entreprenører efter ledelsesstandard for jernbanesikkerhed 

Dansk Standard fortæller om certificeringsprocessen i relation til at blive certificeret efter 

ledelsesstandard for jernbanesikkerhed 

Ved: Niels Madelung, Chefkonsulent, Dansk Standard 

 

16.05-16.15 Banedanmarks krav til dokumentation ved levering af ydelser med jernbanesikkerheds-

mæssigt indhold  

Efter udgivelse af ledelsesstandard for jernbanesikkerhed vil der være forskellige adgange 

til at blive leverandør af ydelser med jernbanesikkerhedsmæssigt indhold. Banedanmark 

gennemgår de forskellige krav til dokumentation 

Ved: Allan Weirgang Larsen & Merethe Bork, Lead Auditors, Banedanmark 

Dagsorden for entreprenørmøder i 

København og Fredericia 

 Tid & Sted 

København    Fredericia 

16. juni 2020, kl. 15.30-17.15   18. juni 2020, kl. 15.30-17.15 

 

Banedanmark    Banedanmark 

Vasbygade 10    Lumbyesvej 34 

2450 København SV   7000 Fredericia 

Mødesal: Kantinen  Mødesal: FA Kløver A og B 

Tema 

Tema for entreprenørmøderne mellem entreprenører og Banedanmark er ledelsesstandard for 

jernbanesikkerhed ifm. infrastrukturarbejde og hvad Banedanmark finder i forbindelse med tilsyn med 

arbejde i spor. 
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Tilmelding 
 

Tilmelding til entreprenørmøderne i København og 

Fredericia skal ske senest onsdag d. 3. juni 2020 via 

kogs-entrepr@bane.dk. 

 

Ved tilmelding skal oplyses navn på deltager og 

virksomhed. Endvidere skal det oplyses, om du ønsker 

at deltage i entreprenørmøderne i København, 

Fredericia eller via Skype. 

16.15-16.30 Pause 

 

16.30-17.00 Opsamlende spørgerunde til temaet ledelsesstandard for jernbanesikkerhed 

Stil spørgsmål til spørgepanel bestående af medarbejdere fra Dansk Standard, Force 

Certification, Bureau Veritas, DNV GL Business Assurance A/S, Tüv Süd Danmark ApS og 

Banedanmark. Spørgsmål kan også sendes til kogs-entrepr@bane.dk på forhånd og vil blive 

besvaret under spørgerunden 
 

17.00-17.15 Diskussion af hvad Banedanmark finder ifm. tilsyn med arbejde i spor 

Niels Hansen giver en gennemgang af, hvad der er fundet i forbindelse med tilsyn med 

arbejde, som foregår i forbindelse med trafikeret nabospor 

Ved: Niels Hansen, Sektionschef/Risk Manager, Hændelser & Analyser, Banedanmark 

 

Tidspunkter er inklusiv dialog. 

 

 

Ordstyrer 

Martin Harrow, Områdechef, Kvalitet & Sikkerhed, Banedanmark. 

 

 

Flere oplysninger 

Der serveres sandwiches og drikke til entreprenørmøderne. 

 

Fra kl. 17.15-18.15 er der mulighed for netværk. 

 

På baggrund af den nuværende situation med Coronavirus (COVID-19) tilbyder Banedanmark også 

deltagelse i entreprenørmøderne via Skype. Nærmere information herom udsendes på mail til 

entreprenører i juni 2020. 
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