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Notat fra møde d. 2/6 2020 om 
ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 
 

Allan Rahn Svendsen fra Vejdirektoratet fortalte om deres ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering 
under projekteringen, som er under revision:  

- Vejdirektoratet udpeger eksterne arbejdsmiljøkoordinatorer 
- Ydelsesbeskrivelsen er forankret i internt netværk for arbejdsmiljø i Vejdirektoratet 
- Det er vigtigt at være skarp på, hvad man som bygherre forventer af sine arbejdsmiljøkoordinatorer 
- Ydelsesbeskrivelsen skal dække både rammeaftaler, små og store projekter, så den er blevet 

omfattende, men med mulighed for at tage krav ud / slette tekst 
- Ydelsesbeskrivelsen indeholder bl.a. på baggrund af en kompleksitetsvurdering: 

o En vurdering af i hvilke faser arbejdsmiljøkoordinator skal deltage 
o Forventet ressourceforbrug 
o Kompetencekrav 
o Mandat fra bygherren 

- Det har ligeledes været relevant at definere forventninger til samarbejdet. Arbejdsmiljøkoordinator 
får tøj med logo og VD-mail for at tydeliggøre, at de arbejder for Vejdirektoratet 

- Tidligere har Vejdirektoratet budt arbejdsmiljøkoordineringen ud til fx totalentreprenører, men der 
er et opbrud på vej pga interessekonflikten mellem produktion og arbejdsmiljø 

- Ydelsesbeskrivelsen lægges ud på Vejdirektoratets hjemmeside, når den er færdig og evalueres 
løbende i det interne netværk og efter feedback fra arbejdsmiljøkoordinatorerne 

 

Jesper Vittrup fra Energinet fortalte desuden om deres ydelsesbeskrivelse, som dækker 
arbejdsmiljøkoordinering under projektering og udførelse:  

- I Energinet er der primært fastansatte arbejdsmiljøkoordinatorer, men da der også hyres eksterne 
ind er der lavet en kort ydelsesbeskrivelse 

- Arbejdsmiljøkoordinatorer udpeges gennem udbud eller rammeaftale, og der holdes en samtale i 
udvælgelsesprocessen. Desuden knyttes personen til arbejdsmiljøafdelingen, og de bliver klædt på 
til opgaven. Derfor er der ikke behov for en detaljeret opgavebeskrivelse ved udbud. 

- Ydelsesbeskrivelsen indeholder præciseringer, dér hvor der typisk opstår udfordringer, fx 
sprogkrav, beskrivelse af ansvar for beredskabsplan mm 

- Der er desuden defineret en række personlige kompetencer, som er de samme som efterspørges 
ved jobopslag til interne arbejdsmiljøkoordinatorer. Ved samtalen fås en fornemmelse af, om 
personen passer ind i organisationen 

- Arbejdsmiljøkoordinator skal levere månedsrapport med status på forskellige parametre for 
arbejdsmiljø-performance. Arbejdsulykker er altid med som minimum, og ellers kan man definere 
parametre i ydelsesbeskrivelsen. Der er krav til entreprenør om at levere data. 
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Der var følgende pointer fra spørgsmål og erfaringsudveksling i gruppedrøftelser:  

- Det kan være godt med en omfattende ydelsesbeskrivelse, som så kan skæres ind på de enkelte 
projekter. Det er lettere at slette end at opfinde tekst selv, men det skal selvfølgelig tilpasses 
projektet 

- Der er forskel på, hvor meget man i ydelsesbeskrivelsen henviser til bekendtgørelse 117. Nogle 
underbygger krav med konkrete paragraffer, og fx DTU uddyber deres forståelse af lovteksten i 
forhold til, hvad arbejdsmiljøkoordinatoren skal levere og hvordan. 

- Udarbejdelsen af ydelsesbeskrivelsen er med til, at man i bygherreorganisationen kan få taget 
stilling til, hvad man forventer af arbejdsmiljøkoordinatoren, også ift grænseflader til andre 
fagligheder  

- Der er behov for ledelsesopbakning til at lave og håndhæve ydelsesbeskrivelsen. Det hjælper at 
påpege, at arbejdsmiljøkoordinering er et lovkrav, og en måde at få benefits i projektet ift fx 
kvalitet 

- Flere supplerer ydelsesbeskrivelsen med et opstartsmøde med arbejdsmiljøkoordinatoren og på 
længerevarende projekter statusmøder undervejs. Banedanmark vil implementere et 
afkrydsningsskema, som kan bruges som opfølgning på ydelsesbeskrivelsen 

 

Fremvisning af app til arbejdsmiljøarbejdet:  

- Byggeriets Arbejdsmiljøbus har givet input til udvikling af en app til arbejdsmiljøarbejdet i mindre 
virksomheder – se præsentation på 
https://www.youtube.com/watch?v=EhCBx0LNMuU&list=PL_txmNYkq8-
zNRw8JBBkucuaVEIaZH2h7 

- App’en indeholder en mappestruktur til det systematiske arbejdsmiljøarbejde. Virksomheden ska 
selv lægge informationerne ind 

- Man skal købe adgang til app’en på https://www.ekkoapp.dk/ 
- Prisen afhænger af antal brugere 
- App-strukturen kunne også bruges på større byggepladser som formidling af PSS. Hvis man vil 

drøfte dette yderligere, så kontakt Signe 

 

Næste møde:  

- 25. juni 2020 kl. 13-15.  
- Sted: Online.  
- Emne: Registrering og opgørelse af arbejdsulykker.  
- Helena Kreipke Juul, Københavns Kommune, vil indlede med deres udfordringer og erfaringer. 

Rikke Kirkebjerg, Enemærke & Petersen, vil fortælle, hvordan de registrerer og håndterer 
arbejdsulykker. Herefter vil vi erfaringsudveksle om bygherrens rolle i forhold til forebyggelse af 
arbejdsulykker. 

 

Forslag til nye temaer:  

- Arbejdsmiljø-performance: Hvad kan bygherren måle på? 


