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Notat fra møde om arbejdsmiljøkoordinering 
og entrepriseformer hos Energinet, 23/5 
2019 
Jesper Dahl Vittrup fra Energinet startede med en kort præsentation af virksomheden, samt arbejdspakke 
for arbejdsmiljøkoordineringen:  

- Der er en del store anlægsprojekter i gang eller under udvikling 
- Arbejdspakken er udarbejdet i excel og angiver målsætning for arbejdsmiljø, arbejdsomfanget for ar-

bejdsmiljøkoordinatoren, samt grænseflader. Der opsættes milepæle med datoer, som følges op under-
vejs 

- Arbejdspakken giver klarhed over ydelsens omfang, men letter også ved udskiftning af arbejdsmiljøkoor-
dinator, hvis det er nødvendigt, fordi man ved, hvad opgaver er, og hvor langt man er med dem 

- Der er mulighed for at tilskrive opgaver 
- Energinet har i udgangspunkt egne arbejdsmiljøkoordinatorer, men har i perioder brug for ekstra hæn-

der. Der er rammeaftale for arbejdsmiljøkoordinering for eksterne, hvor der er lavet ydelsesbeskrivelse 
o Der er bl.a. indsat krav om registrering og analyse af hændelser, da det har været uklart. Arbejdsmil-

jøkoordinator sender månedsrapport. Bedømmes også på kompetencer i udbud 
o Eksterne har Energinets tøj på 

- Holder 1:1 møder med eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer, og PSS sendes til kvalitetstjek i arbejdsmiljø-
afdelingen, så den får Energinets præg 

- Har miniPSS-skabelon til mindre opgaver 

Signe Mehlsen fra Byggeriets Arbejdsmiljøbus præsenterede pointer fra https://byggeproces.dk/bygherre-
raadgiver-raadgivning-om-entrepriseformer/ om entrepriseformers betydning for arbejdsmiljøkoordine-
ring, samt organisering af arbejdsmiljøkoordinering: https://byggeproces.dk/bygherre-organisering-af-ar-
bejdsmiljoekoordineringen/:  

- Præsentation findes på: https://byggeproces.dk/bygherre-netvaerkets-moeder/ 
- Entrepriseformer er ikke nævnt i arbejdsmiljølovgivningen. Der er kun nævnt projektering og udførelse 
- Entrepriseformerne er ikke entydige. Der kan sagtens være variationer, fx at der før totalentreprisen 

faktisk er projekteret en hel del 
- Uanset entrepriseform:  

o Ydelsen skal tydeliggøres og måske også på tilbudslisten 
o Bygherren skal forholde sig til bygherreansvar før udbud af projektering 
o Arbejdsmiljøkoordinering kan udbydes som option for at se, om rådgiver/entreprenør prioriterer det 
o Det er meget gængs at bede om CV på arbejdsmiljøkoordinator 

- Der er skrevet en bog om hovedentrepriser: https://www.molio.dk/book/ledelse-i-hovedentrepriser 
- Oplevelsen er, at byggeledere bliver yngre og skal styre større projekter med stress til følge. Byggelede-

ren er ikke samme støtte for arbejdsmiljøkoordinator som tidligere 
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Følgende fordele og ulemper blev drøftet: 

 Typisk organisering og pointer Fordele Ulemper 
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Arbejdsmiljøkoordinator(P): Rådgiver 
 
Arbejdsmiljøkoordinator (B): Rådgiver 
 
- BYGST har ved sager over 50 mio ud-

skilt byggeledelse og arbejdsmiljøkoor-
dinering. Også for at synliggøre ydel-
sens omfang 

- Der er større forventninger til bygher-
ren 

- Vigtigt at have en god byggeleder på, 
som bygherren og evt. beboere har 
godt forhold til 

- Storentrepriser hører også under her, 
da det er klumper af fagentrepriser 

- Mulighed for at det er 
mindre firmaer, som by-
der ind, fx lokale, så man 
kender hinanden. De gør 
sig umage på kommunale 
projekter, fordi det udfø-
res for egne skattepenge 

- Det er ikke sikkert, at 
de små virksomheder 
kan løfte arbejdsmiljø-
opgaverne 

- Hvis der bliver for 
mange fagentrepriser, 
er det svært at styre 

- På store projekter bli-
ver det svært for bygge-
ledelsen at styre, fx 
hospitalsprojekter 

- Fagentreprenører kan 
presse tidsplanen, fordi 
de ikke selv har styring 
af byggepladsen 
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Arbejdsmiljøkoordinator (P): Rådgiver 
 
Arbejdsmiljøkoordinator (B): Hoveden-
treprenør 
 
- Energinet har altid arbejdsmiljøkoordi-

nering selv eller via rammeaftale 
- Man er nødt til at forventningsaf-

stemme med projekterende om pro-
jekteringsomfang og honorar, så man 
er sikker på, at der projekteres til-
strækkeligt før udbud 

- Byggeledelsen hører naturligt hjemme 
hos hovedentreprenør 

- Den mest anvendte en-
trepriseform historisk 

- Bygherren har én at 
kommunikere med - ho-
vedentreprenøren 

- Stadig mulighed for lokal 
arbejdskraft, men de bli-
ver typisk underentre-
prenører 

- Der kommer vidensgab 
mellem projektering og 
udførelse, samt tendens 
til fejlfinding i projekte-
ringsmaterialet. AB18s 
krav om udførelsespro-
jekt kan mindske dette, 
men ingen har endnu er-
faringer 

- Bygherren skal definere, 
hvem der står for ar-
bejdsmiljøkoordinering 
af projektering efter ud-
bud 
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Arbejdsmiljøkoordinator (P): Totalentre-
prenør, evt. lagt ud til rådgiver 
 
Arbejdsmiljøkoordinator (B):  
Totalentreprenør 
 
- Byggeledelsen hører naturligt hjemme 

hos totalentreprenør 
- Totalentreprenør forventer ikke noget 

af bygherre, så denne skal selv byde sig 
ind, evt. allerede beskrevet i udbud 

- Bygherren har stadig det overordnede 
ansvar for arbejdsmiljø og skal udpege 
arbejdsmiljøkoordinatorer 

- Bygherren kan have en 
mindre organisation 

- Bygherren har én at kom-
munikere med 

- Der kan komme fokus på 
bygbarhed allerede under 
projekteringen, hvis total-
entreprenør er aktiv og 
ikke lægger projekterin-
gen ud til rådgiver 

- Totalentreprenør er god 
til at optimere, her skal 
arbejdsmiljø tages med 

- Totalentreprenør kan 
lukkes sig om sig selv, 
og det giver meget lille 
indflydelse til bygherre 

- Der er eksempler, hvor 
arbejdsmiljøkoordina-
tor er blevet forbudt at 
kontakte bygherren 

- Totalentreprenør skal 
se sammenhæng mel-
lem arbejdsmiljø, kvali-
tet og produktivitet for 
at prioritere det. De har 
ikke selv arbejdsmiljø-
ansvar, hvis de ikke har 
produktion på pladsen 
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Næste møde:  
10. Oktober kl. 9-12 

Sted: Evt. hos Kolding Kommune 

Forslag til emner:  

- Visuelle og operationelle PSS 
- Voldgiftssager om psykisk pres 
- Introduktionskurser 
- Arbejdsmiljøfokus hos projekterende, både udførelse, reparation, vedligeholdelse og brugernes ar-

bejdsmiljø 
- Videoovervågning 


