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EUROPEAN LOLER PROJECT
‘UDVIKLING AF EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSER &VURDERINGS STANDARDER FOR REGISTREREDE UAFHÆNGIGE LOLER –INSPEKTØRER
PÅ ARBEJDSPLADSER’ (LOLER)

HVAD ER LOLER?

PROJEKTETS MÅLSÆTNING

LOLER er et 24-måneder langt projekt der løber fra oktober 2011 til

At udvikle en fælles europæisk og international tilgang til inspe-

september 2013. Projektet fokuserer på at skabe nye kriterier og inspe-

ktion af personlige værnemidler og løftegrej, der anvendes un-

ktionsteknikker til at undersøge personlige værnemidler og løfteudstyr,

der arbejde i højden (med fokus på træpleje, beskæringsklatring

der anvendes under arbejde i højden. Formålet er at forebygge ulykker

og fældning af træer fra toppen) via følgende hovedmål:

og dødsulykker ved arbejde i højden, i overensstemmelse med de europæiske forordninger. (Lifting Operations & Lifting Equipment Regulations 1998-LOLER).

HVORFOR LOLER?
LOLER har til formål at harmonisere og kvalificere brugerens inspektion og den periodisk inspektion af de personlige værnemidler
og udstyr, der anvendes til arbejde i højden, ved at levere kvalitets
sikrede standarder for brugerens kompetencer. Projektet anses for
at have stor betydning af følgende grunde:
1. Reducere antallet af ulykker der opstår på grund af udstyrsfejl. Mange registrerede ulykker kunne have været forebygget,
hvis udstyret var blevet grundigt undersøgt før brug.
2. Højne uddannelsesniveauet og de faglige færdigheder på
tværs af Europa og dermed tilføre værdi til økonomien i EU
og de deltagende partnere.
3. Registrering af LOLER inspektører og eksaminatorer, med et
krav om løbende faglig udvikling vil blive oprettet for at sikre, at de
høje sikkerheds- og inspektions standarder opretholdes
Paraplyorganisationen der varetager registreringen af udstyrsinspektører og eksaminatorer i Europa og andre lande: ABA
The Awarding Body Association (ABA) er en international nonprofitorganisation, som er sammensat af
de deltagende landes nationale myndigheder og uddannelsesorganisationer. En vigtig del af LOLER projektet var at opbygge en sådan organisation, med henblik på at harmonisere standarder globalt, og at administrere registreringen af kvalificerede udstyrsinspektører og censorer. ABA
repræsenterer nu mange europæiske branche- og uddannelsesorganisationer. ABA arbejder tæt sammen med de canadiske uddannelsesorganisationer og er i gang med at udvikle et stærkt samarbejde med den
australske uddannelsessektor inden for det grønne område.
Mere information: http://www.aba-skills.com
Projektet er finansieret af Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for
Uddannelse og Kultur for livslang læring Leonardo da Vinci-programmet

•At foretage en kortlægning af inspektions teknikker, der anvendes inden for en række europæiske lande og udvikle undervisnings og inspektions standarder
• At afdække bagvedliggende årsager til ulykker

via en

analyse af en række europæiske ulykkesstatistikker og dødsfald statistikker relateret til arbejde i højden
• Undersøgelse og udvikling af mulige ikke-destruktive testmetoder, der vil være egnede til LOLER inspektioner, som
for eksempel Robb/Nevrkla reb testningsudstyr.

