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Baggrund

• Kriteriet i lovgivningen er antal beskæftigede 
samtidigt

• Andre parametre påvirker kompleksiteten og dermed 
behov for kompetencer hos arbejdsmiljøkoordinator

• Behov for forventningsafstemning i forbindelse med 
udvælgelse (udbud) og igangsætning af opgaven



Formål

• Udarbejde en publikation med eksempler og 
anbefalinger, som kan hjælpe bygherren med at 
beskrive dennes krav til arbejdsmiljøkoordinator i 
udbuddet af et bygge- og anlægsprojekt.

• Anbefalinger skal understøtte bygherrerne i at få et 
bedre beslutningsgrundlag for ønsker til 
arbejdsmiljøkoordinatorer i udbuddet af 
projekteringen og udførelsen af et bygge- og 
anlægsprojekt, som matcher projektets kompleksitet



ISHCOO

• International Safety and Health Construction Co-
Ordinators Organisation
– Udgangspunkt i Byggepladsdirektivet 92/57/EEC 

• Interesseorganisation
– Sammenligning af lovgivning og kompetencekrav på tværs 

af lande
– Ønske om fri bevægelighed
– Lobbyarbejde for at bevare arbejdsmiljøkoordinatorrollen

• IDA Arbejdsmiljø er medlem fra Danmark
• Interessegruppen for koordinatorer



ISHCOOs framework



ISHCOOs framework

• Udgangspunkt i simple, mellem og komplekse 
projekter

• Krav til arbejdsmiljøkoordinatoren er beskrevet i tre 
artikler i byggepladsdirektivet

• EQF = European Qualification Framework
• Knowledge, skills and competences = Blooms 

reviderede taxonomi



Artikel 4



Artikel 5



Artikel 6



EQF

Kilde: 
https://ufm.dk/en/e
ducation-and-
institutions/higher-
education/degrees-
and-
qualifications/degree
s-and-
qualifications#cookie
optin



Struktur

• Bygger kompetencer op – først IQF level 5
• Overordnet viden, evner og kompetencer
• Specificeret for de tre artikler
• Eksempler på projekter



Indledende drøftelse

• Hvilke parametre i projektet er betydende for valg af 
arbejdsmiljøkoordinator?

• Hvordan kan vi med udgangspunkt i ISHCOOs
framework definere kompetenceniveauer?

• Hvad oplever I, at der er behov for, for at kunne løfte 
arbejdsmiljøkoordineringen på projekterne?

• Hvordan bør forventningsafstemning mellem 
bygherre og arbejdsmiljøkoordinator foregå?



Tidsplan



Tak for i dag!

Kilde: Rasmus Klump bygger radiostation


