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BILAG 1.3 – YDELSESSPECIFIKATION – 

ARBEJDSMILJØKOORDINATOR (HSE-KOORDINATOR) 

 

1.1 Formål: 

Formålet med funktionen som Arbejdsmiljøkoordinator er at sikre, at hensyn til at arbejdsmil-

jø/sundhed, sikkerhed og miljø indgår i alle faser i gennemførelsen, herunder sikre overholdel-

se af Energinets pligter (lovgivning) og krav. 

 

Energinet ønsker ved etablering af nærværende rammeaftale at have mulighed for at anskaffe 

Arbejdsmiljøkonsulenter, som kan arbejde som arbejdsmiljøkoordinatorer i alle faser fra tek-

nisk design til konstruktionsfase, idriftsættelse og opstart. 

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal kunne sikre arbejdsmiljøkoordinering på alle typer projekter i 

Energinet-koncernen, herunder for eksempel el-transmission (kabel-, luftlednings- eller stati-

onsprojekter), gas-net (distribution, transmission, natur- og biogas relaterede faciliteter og 

stationer), olierør og gaslagre.  

 

1.2 Aktiviteter: 

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal sikre arbejdsmiljøkoordinering i projekterings- og byggefasen.  

 

Ved udførelse af arbejdsopgaverne skal der anvendes skabeloner fra Energinet. Disse vil blive 

gennemgået med Arbejdsmiljøkoordinatoren. Det er bl.a. skabelon for Plan for Sikkerhed og 

Sundhed og som angivet under opgaverne herunder. 

 

Arbejdsmiljøkoordinatorens opgaver omfatter deriblandt følgende: 

 

 Arbejdsmiljø og Sikkerhed (HS): 

• Rådgive projektledere, delprojektledere og andet personale om arbejdsmiljø og sik-

kerhed 

• Gennemføre risikovurdering af arbejdsmiljø på Energinets projekter. Der skal gennem-

føres en arbejdsmiljøscreening og oprettes en arbejdsmiljøhandlingsplan og arbejds-

miljøjournal 

• Deltage i review af designs med hensyn til personsikkerhed og arbejdsmiljø 

• Indarbejde Energinets krav til arbejdsmiljø i udbudsmaterialer og kommentere entre-

prenørers arbejdsmiljødokumenter samt videre opfølgning af entreprenørerne  



 2/4

 

Dok. 17/07877-1 - Til arbejdsbrug/Restricted 

 

• Udarbejde Plan for Sikkerhed og Sundhed, inklusiv beredskabsplan for bygge- og an-

lægsfasen, herunder ajourføre Plan for Sikkerhed og Sundhed efter behov i projektet 

• Koordinering med Energinets øvrige QHSE-/arbejdsmiljøfunktioner 

• Koordinering af beredskab i anlægsfasen med relevante interessenter 

• Kommunikere projektets arbejdsmiljøpolitik og mål internt i projektet og eksternt i 

forhold til entreprenører 

• Gennemføre risikovurderinger for arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed 

• Oprette og ajourføre arbejdsmiljøjournalen, herunder overlevere arbejdsmiljøjourna-

len med restrisici til Energinet 

• Afholde og referere sikkerhedsmøder samt deltage i andre relevante møder, herunder 

erfaringsopsamling efter afslutning af projektet 

• Afholde opstarts- og instruktionsmøder for entreprenørerne 

• Gennemføre og dokumentere sikkerhedsrunderinger. Sikkerhedsrundering skal sen-

des ud til entreprenørerne samme dag, som sikkerhedsrunderingen gennemføres 

 

Hændelser: 

• Bidrage til hændelsesrapportering, analyser og læring fra hændelser 

• I tilfælde af alvorlige nærved hændelser, farlige forhold o.l. eller arbejdsulykker med 

og uden fravær på projektet skal Arbejdsmiljøkoordinatoren undersøge disse i samar-

bejde med tilskadekomne, tilskadekomnes arbejdsgiver og projekt- eller delprojektle-

der. Der kan evt. indkaldelse til ekstraordinært sikkerhedsmøde i den forbindelse 

• Arbejdsmiljøkoordinatoren skal afrapportere alle relevante hændelser og farlige for-

hold til Energinet samt følge op på disse ved sikkerhedsmøder på projektet 

• Hver måned skal Arbejdsmiljøkoordinatoren indsamle arbejdsmiljødata (ulykker, timer 

og fraværsdage ved ulykker). Disse skal sendes på et samleskema (skabelon fra Ener-

ginet) til Energinet 

• Sikre videndeling af erfaringer til Energinets andre arbejdsmiljøkoordinatorer 

 

Miljø (E) 

• Støtte og lede projektdeltagere ifm. projektets miljøaktiviteter 

• Gennemføre risikovurderinger for miljø 

• Sikre overdragelse til drift af miljømæssige forhold i projektet 

• Udarbejde relevante procedurer til efterlevelse af vilkår og krav 

• Gennemgå og kommentere leverandørers miljødokumenter 

• Afholde og referere miljørelaterede møder samt deltage i andre relevante møder 

• Deltage i review af designs med hensyn til miljøforhold 
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1.3 Organisation: 

Arbejdsmiljøkoordinatoren refererer til afdelingslederen for den afdeling, hvor arbejdsmiljøko-

ordinatoren er organisatorisk tilknyttet. Derudover kan arbejdsmiljøkoordinatoren på enkelte 

projekter referere til projektledelsen for projektet samt QHSE-ingeniøren på gasprojekter.  

 

1.4 Kompetencer 

Faglige kompetencer: 

• Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have gennemført arbejdsmiljøuddannelse for koordinato-

rer på bygge- og anlægsområdet  

• Arbejdsmiljøkoordinatoren skal have sagkyndig viden om bygge- og anlægsområdet, her-

under viden om sikkerheds- og sundhedsmæssige aspekter 

 

Personlige kompetencer: 

• God sikkerhedsholdning 

• Selvstændig 

• Gode samarbejdsevner 

• Engageret 

• Overblik  

• Målrettet og struktureret 

• Kvalitetsbevidst i udførelsen af eget arbejde 

• Vil gerne videndele  

• Positiv og åben  

 

Sprog: 

• Dansk flydende i skrift og tale 

• Engelsk højt niveau i skrift og tale  

 

1.5 Praktiske forhold 

• Arbejdsmiljøskoordinatoren skal have kørekort til almindelig bil (kørekort B) samt stille 

bil til rådighed 

• I forbindelse med arbejdet kan Arbejdsmiljøkoordinatoren komme til at arbejde på 

Energinets stationer. For at få adgang skal Arbejdsmiljøkoordinatoren instrueres af 

Energinets driftspersonale i sikkerhed fra el-anlæg/gasanlæg, inden der gives adgang 

til stationen  
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Møder 

Ved arbejdet skal der forventes en del mødeaktiviteter for at sikre koordinering af projektet.  

Arbejdsmiljøkoordinatoren skal 

• Deltage i projektmøder efter aftale med projektlederen 

 

Personlige værnemidler:  

Ved arbejde på bygge- og anlægspladser skal der anvendes  

• Reflekterende advarselsklæder af minimum klasse 2 ved arbejde på arbejde for byg-

ge- og anlægspladser, samt på elanlæg. 

• Sikkerhedsfodtøj ved arbejde på arbejde for bygge- og anlægspladser, samt på elan-

læg. 

• Sikkerhedshjelm 

• Antistatisk, flammehæmmende signalfarvet klasse 3 arbejdstøj med reflekterende 

striber ved arbejde på gasanlæg/gasprojekter  

• Sikkerhedsfodtøj i form af sko, støvler eller støvletter. Sikkerhedsfodtøj uden hælkap-

pe må ikke anvendes ved arbejde på gasanlæg/gasprojekter  

 

1.6 Arbejdssted: 

Jobbet som Arbejdsmiljøkoordinator for Energinet er placeret ved Energinets faciliteter place-

ret på flere lokationer i Danmark. Arbejdsmiljøkoordinatorens primære arbejdssted vil være på 

Energinets bygge- og anlægspladser i projektet samt på kontoret i Fredericia og/eller Ballerup. 

 

1.7 Periode:  

Arbejdstid vil normalt være 37 timer/uge, men den vil sandsynligvis variere. Arbejdsmiljøkoor-

dinatoren skal kunne stille på pladsen kl. 7:00, hvis dette kræves. Der kan forekomme arbejde i 

weekend og på helligdage. 

 

 

 


