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Netværk for flergangsbygherre

Den 6. maj 2015
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Netværk for flergangsbygherre

– Hvem er jeg?
– Banedanmark – hvem er vi?
– Baggrunden for BDK’s ønske om et netværk for

flergangsbygherre
o Et meget stort Påbud!
o En helhedsbetragtning
o BDK’s udfordringer

– BDK’s ønsker til et netværk
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Berit Helene Vangborg
Arbejdsmiljørådgiver

Kvalitet og Sikkerhed
Arbejdsmiljø og SR-tilsyn
Amerika Plads 15
2100 København Ø

Mobil 41 88 19 14

bhva@bane.dk

SR-underviser siden 2005
Arbejdsmiljø siden 2011

2005 - 2011

Strategisk
arbejdsmiljøkonsulent

Arbejdsmiljørådgiver
AMK P og B

2012
2013 -

Strategisk arbejdsmiljørådgiver

Uddannelse:
• Can.polyt
• HD i org.
• K&G terapeut
• AKM’er

Uddannelse:
• Can.polyt
• HD i org.
• K&G terapeut
• AKM’er
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Banedanmark – hvem er vi?

– Ejer og forvalter det danske jernbanenet

– En statsejet virksomhed under Transportministeriet

– Ca. 2200 medarbejdere, hvoraf størstedelen arbejder med at

styre trafikken og sørge for, at jernbanenettet bliver

vedligeholdt, ombygget og udbygget
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Vi styrer og overvåger
togtrafikken
- døgnet rundt

Vi vedligeholder
jernbanen

Vi står for signalerne
og kørestrømmen

Vi bygger ny jernbane

Banedanmark –
hvad laver vi?

Banedanmark –
hvad laver vi?

Vi leverer
trafikinformation

Vi planlægger
kommende
jernbaneprojekter
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Travlhed på skinnerne

– Banedanmark sørger for, at knap 3000 tog hvert døgn kan
køre på 2132 km jernbane

– Det svarer til næsten 1 mio. tog på årsbasis

– Dagligt har vi ansvaret for 40.000 ankomster og afgange på
stationerne

– Mere end 170 mio. passagerer bliver årligt transporteret på
jernbanenettet

– Over 15 mio. tons gods transporteres årligt på banen
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Banedanmarks organisation
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Mission og vision

Mission:

– Vi udvikler og leverer en sikker, pålidelig og attraktiv

jernbane, hvor vi løbende forbedrer rettidighed,

trafikinformation og effektivitet

Vision:

- Frem mod 2020 skaber vi fremtidens jernbane, som gør det

muligt at fordoble passager- og godstransporten
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Banedanmarks strategi og mål

Fire strategiske temaer:

– Den pålidelige togrejse

– Professionelle projekter

– Professionel

vedligeholdelse

– Fremtidens virksomhed

Fem strategiske mål:

– Rettidighed

– Trafikinformation

– Projektgennemførelse

– Effektivitet

– Involvering
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Baggrunden for BDK’s ønske om netværk

– Vores daværende situation

– Et meget stort påbud

– Øverste ledelses opbakning – ønske om helhedsbetragtning

– BDK’s nuværende udfordringer
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Særlige
forhold og

særligt farligt
arbejde.

(Eksisterende forhold, særligt
farligt arbejde, øvrige risici og

grænseflader)
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Casen om projekteringsfasen

AMK’er

Totalentreprenør

Prøvestrækning

Tilsyn sammen
med K&S

Arbejdstilsynet
kommer på besøg

Banedanmarks
holdning

Hvem betaler?
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Det landsdækkende rådgivningspåbud på arbejdsmiljø

En brændende platform
I maj 2012 fik Banedanmark et landsdækkende rådgivningspåbud om ulykkesrisici.

Tre problemstillinger
Påbuddene peger på 3 bagvedliggende problemstillinger

Løsning
kulturforandringsprojekt er rettet mod linjeledelsen

Resultat
– Øverste ledelses fokus og prioritering  fokus på LFC
– Arbejdsmiljø betragtes som et fundament for, at vi kan løfte vores strategi
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Arbejdsgiver
ansvaret

Bygherre
ansvaret Projekterings

ansvaret
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Banedanmarks arbejdsmiljøpolitik

Det er centralt for Banedanmark at tænke arbejdsmiljø og forebyggelse fra
start til slut i alle vore funktioner. Fra den allerførste planlægning og
projektering - over udførelsen - til efterfølgende drift og vedligehold.

Et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø skaber tilfredse og engagerede
ledere og medarbejdere til gavn for både Banedanmark og Banedanmarks
kunder.

Virksomhedens arbejdsmiljøpolitik omfatter alle ansatte i Banedanmark
samt alle leverandører, entreprenører og andre, der arbejder på
Banedanmarks områder.
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Øverste ledelses fokus

Jernbanens
levetid

Organisering
af arbejdet

Rettidighed

Udførelsen

Drift og
vedligehold Materialer

Projektering
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Økonomisk helhedsbetragtning
i hele anlæggets levetid
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Den aktuelle situation

Projektets organisering
Styregruppe,

formand/projektchef:
Janne Ravensholt

Styregruppe,
formand/projektchef:

Janne Ravensholt

Projektleder:
Berit Helene Vangborg

Projektleder:
Berit Helene Vangborg

ProgrammerneProgrammerne

LinjeledelsenLinjeledelsen

TovholderTovholder

Teknisk DriftTeknisk Drift

TovholderTovholder

LinjeledelsenLinjeledelsen

Anlæg og
fornyelse
Anlæg og
fornyelse

TovholderTovholder

LinjeledelsenLinjeledelsen

Undergruppe:

Dataopsamling

Undergruppe:

Dataopsamling

ProjektgruppeProjektgruppe

ArbejdsmiljøjournalArbejdsmiljøjournal

UndergrupperUndergrupper

BygherretilsynBygherretilsyn

Udbud/kontrakterUdbud/kontrakter

Arbejdsmiljøkurser/
forventningsafstem
Arbejdsmiljøkurser/
forventningsafstem
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Projektplan

Idé

Analyse

Anskaffelse

Implementering
Realisering
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2014 2015 2016          2017
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Vores væsentligste udfordringer i dag

Banedanmark

Kvalificerede
rådgivere

Meget store,
store og små

projekter
Ledelsessystem

Kontrakter

AM Journal

Samarbejde
og

organisering

P. org.

Kvalificerede
AMK’er

T.E, H.E,
F.E

PSS
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Ønsker til netværk for flergangsbygherre

– Netværk af ”lige sindede”
– Erfaringsudveksling og drøftelser

o Udfordringer
o Hvad virker
o Hvad virker ikke
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