6 ugers jobrettet

Graveskader - Forebyggelse
Fag: Vejen som arbejdsplads - Certifikat
Fagnummer:
47136

Varighed
2 dage

AMU-pris:
DKK 256,00

Uden for målgruppe:
DKK 1.364,00

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til personer, der er ansat hos entreprenører og ledningsejere, der
arbejder "i marken" med anlæg, drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning af
vejarbejder. Beviset har en gyldighed på 5 år, hvorefter det skal fornys.

Regionale positivlister

Kontakt
Find kontakt via
hjemmesiden

Kursuspris
AMU:
DKK 640,00
Uden for målgruppe:
DKK 4.504,90

Tilmelding

Beskrivelse: Deltagerne kan efterleve de bygherrekrav om afmærkning og sikkerhed, der stilles i forbindelse
med vejarbejder på statsvejnettet samt vejarbejder, der er underlagt samme regler. Deltagerne har et
sådant kendskab til de grundlæggende bestemmelser vedrørende afmærkning, materialer, sikkerhed,
lovgivning og vejregler, at de kan udføre korrekt afmærkning af vejarbejder med opsætning af skilte og
afspærring i forskellige trafiksituationer efter godkendt rådighedstilladelse og godkendt
afmærkningsmateriel. Deltagerne kan udføre korrekt afmærkning af typiske stationære og bevægelige
vejarbejder efter gældende bestemmelser og kender hele processen vedrørende opsætning og nedtagning
af afmærkning. Desuden har deltagerne en sådan viden om ulykkesfaktorer, der kan forekomme ved
mangelfuld afmærkning af vejarbejde, at de kan eliminere disse og dermed medvirke til at øge
trafiksikkerheden for både sig selv, og de kolleger, der arbejder på vejen, samt medvirke til at øge
trafiksikkerheden for andre trafikanter.
Ifølge Vejdirektoratets Instruks for råden over vejareal, skal uddannelsen gennemføres med 5 års interval.

Fag: Graveskader - Forebyggelse
Fagnummer:
40562

Varighed
3 dage

AMU-pris:
DKK 384,00

Uden for målgruppe:
DKK 3.140,90

Målgruppe: Bygningsarbejdere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.
Beskrivelse: Deltagerne kan:
Indhente nødvendige oplysninger om kabel- og ledningsføringer i jorden og lokalisere alle former for
forsynings-/afløbsledninger, dels ud fra tegninger udarbejdet af ledningsejere og dels ved brug af
kabelsøgningsudstyr, prøvegravning og verifikation via dæksler, skabe mv.
Medvirke til forebyggelse af graveskader gennem viden om afmærkning i og over jorden, samt kan vurdere
og anvende visuelle indikatorer på arbejdsstedet.
Udføre gravearbejde uden at beskadige det eksisterende ledningsnet.
Udføre arbejdet i henhold til norm for etablering af ledningsanlæg i jord, sikkerhedsregler og særlige forhold
for de forskellige forsyninger og ledningstyper.
Afmærke, beskytte og understøtte både gamle og nye ledninger.
Udføre korrekt tilfyldning omkring forskellige forsyninger og ledningstyper jf. gældende standarder.
Handle korrekt ved tilfælde af graveskade, så ulykker undgås og skaden begrænses.
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