Funktionsbeskrivelse for:
Ibrugtagningsansvarlig
Funktionsbetegnelse
Ansvarlig
Formål med funktionen

Ibrugtagningsansvarlig
Sektionschef
At sikre at sikrings-, signal og IT-anlæg, der sættes i drift, er godkendt og lever op
til gældende normer og reglementer

Definition af funktionens ansvar, beføjelser, opgaver og kendetegnsværdier
Ansvar:

Et eller flere specifikke områder, der knytter sig til funktionen, f.eks. ansvar i relation til
jernbanesikkerhed, udarbejdelse af trafikale reglementer, ledelsesansvar, uddelegeringsansvar,
specifikt teknisk eller økonomisk ansvar.

Beføjelser:

Den beslutningskompetence, der skal være i funktionen for at kunne løse de til funktionen knyttede
opgaver indenfor det pålagte ansvar.

Opgaver:

De væsentligste opgaver for funktionen under det pågældende ansvar. Opgaver kan f.eks. være af
teknisk, økonomisk, administrativ, kontrollerende, styrende eller kommunikativ karakter.

Kendetegnsværdier
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.
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Emne
Id

Ansvar

Beføjelser

Opgaver

Kompetence

Kendetegnsværdi

A

At sikre at anlæg,
der sættes i drift,
er godkendt og
lever op til
gældende normer
mm.

Fastsætte krav til
og godkende
ibrugtagningsplan

Vurderer
ibrugtagningsplan

K1 Risikoledelse Jernbanesikkerhed

Kende

A

K2
Jernbanesikkerhedso
rg i Banedanmark

Kende

A

K5 Trafikal og
Jernbaneteknisk
viden

Kunne

A

K6 Samspil teknik/trafi Kunne

A

K7 Det samlede
jernbane system

Kende

K1 Risikoledelse Jernbanesikkerhed

Kende

Godkende
ibrugtagningsmater
iale
Afviser
ibrugtagningsmater
iale hvis dette ikke
viser sig at være
fyldestgørende i
omfang eller
kvalitet

B

Sikre at anlægget
bliver afprøvet
efter gældende
regler og normer
Sørge for tillysning
af anlægget jf.
gældende regler og
normer, herunder
eventuel
overtagelse af
anlægget til drift
på vegne af den
driftsansvarlige
Deltage i afklaring
af eventuelle
sikkerhedsmæssige
spørgsmål
undervejs
Kontrollere at
projektet leverer
kopi af protokol og
mangelliste til
Teknisk Drift

Kommenterer
drejebog
Deltager i
planlægnings- og
ibrugtagningsmøder
Sikrer at anvendte
delsystemer har de
fornødne
godkendelser før de
sættes i drift

Kan og skal nægte
at tillyse anlægget
f.eks. hvis
gældende regler og
normer ikke er
overholdt

Gennemgå anlæg og
dokumentation
(ændringer)

Kan, inden eller
under
ibrugtagningen,
standse arbejdets
igangsættelse/
fortsættelse, hvis
forudsætningerne
ikke er til stede

Meddele mangler

Sikre tillysning i
telegramjournal,
hvis dette er
relevant for
anlægget og den
ibrugtagne ændring

Vurdere om anlæg kan
godkendes til drift

Overtage
sikkerhedsmæssigt
ansvar for anlæg
Vurdere behov for
trafikale restriktioner i
samarbejde med
stationsbestyreren,
hvis dette er relevant
for anlægget og den
ibrugtagne ændring
Iværksætte trafikale
restriktioner i
samarbejde med
stationsbestyreren,
hvis dette er relevant
for anlægget og den
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Id

Ansvar

Beføjelser

Opgaver

Kompetence

Kendetegnsværdi

B

K2
Jernbanesikkerhedso
rg i Banedanmark

Kende

B

K3
Hændelseshåndterin
g

Kende

B

K5 Trafikal og
Jernbaneteknisk
viden

Kunne

B

K6 Samspil teknik/trafi Kunne

B

K7 Det samlede
jernbane system

ibrugtagne ændring
Udarbejde
ibrugtagningsrapport
Tillyse anlægget

Øvrige vilkår for funktionens udførelse
Sikkerheds- og kvalitetskrav (styringsgrundlag)/Styringsmæssige rammer
Banedanmarks ledelsessystem
Normer og tekniske regler
Krav til teknisk dokumentation

Krav til helbred

Krav til formel uddannelse

Krav til uddannelser/kurser
Pas på på banen (PPPB)
Relevant teknisk uddannelse/fagligt funderet
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