Vi levererar kompetensen du behöver.

Utbildning - Bemanning - Rekrytering.

Vi levererar kompetensen du behöver.

◦

Vi levererar utbildning - bemanning -

◦

förmedling och rekrytering av personal och

Vi har möjligheten att förmedla kompetent
personal mellan företag i vårt nätverk.

fungerar som en ”regulator” på
arbetsmarknaden.

◦

Våra medarbetare har mångårig erfarenhet
från utbildnings och bemanningsbranschen..

◦

Vi löser dina problemen som uppstår vid
under-resp överbemanning av personal.
◦

◦

Vi utbildar personalen i ett flertal

Vi bidrar till högre kostnadseffektivitet för

utbildningar för att möjliggöra att

företaget och ger de anställda en större

personalen snabbt kan komma i arbete.

anställningstrygghet.

Våra utbildningar.

Arbete på väg.
Nivå 1-2, Nivå 3a utmärkningsansvarig
Nivå 3b Vakt och lots vid vägarbeten.
SIK-certifiering.
Kompetenskraven
Du som arbetsgivare har ansvaret för att de anställda har rätt kompetens inom Arbete på väg och därför
har Trafikverkets tidigare utbildningskrav ersatts med nya sk "kompetenskrav" vid upphandlingar. I korthet
innebär Trafikverkets det att utbildningskraven har höjts för entreprenörer till Trafikverket.
Nu behöver de anställda utbildas i både nivå 1 och 2 för att motsvara den tidigare Säkerhet på väg kursen på 8
timmar. Dock är kurstiden 8 timmar densamma förutsatt att man genomför kombinationskursen nivå 1+2. Vidare
för att få behörighet som s k utmärkningsansvarig skall nivå 3A genomgås och har då förhandskravet nivå 2. Det
är varje persons eget ansvar att kunna uppvisa ett kompetensbevis för sin utbildningsnivå på arbetsplatsen.
Arbetsgivaren är även skyldig att tillhandahålla en kopia på detta.
Eller kontakta oss för information. Dessa regler för Arbete på väg gäller alltså som grund för både Trafikverket
och Kommuner idag.
Till detta så har nya beslut från Trafikverket fattats under våren 2015 som innebär att kontrakterade
entreprenören ska certifiera samtliga personal som ska ingå i entreprenaden. Observera att dessa SIK krav inte
gäller där tex kommuner är huvudman och väghållare. Det har m.a.o blivit ännu viktigare för er som
underentreprenörer att läsa på i kontraktsvillkoren för att veta vilka kompetenskrav som ställs inom resp
entreprenad? Omfattas ert kontrakt av SIK kravet och därmed särskild certifiering av personalen på TRV kontor
för förarprov så rekommenderar vi starkt att ni genomgår kursen Arbete på väg innan ni bokar er provtid på
Trafikverket. Detta pga att provavgiften är hög (1000 kr/person) och man ska uppnå minst 75% rätt för godkänt
prov. Och provet omfattar APV enl TRVK med en del tillägg. Vår APV utbildning tar upp hela provets omfattning
och lärs ut pedagogiskt. Ingen vinner på att boka en provtid utan att helt förstå innehållet i hela APV kursen.

Nivå 1.
Är en ny grundläggande utbildning som alla måste genomgå oavsett vilka arbetsuppgifter ni har inom
objektet. Utbildningskravet gäller från första arbetstimmen. I utbildningen ingår bl a V3-principen: Varna
Trafikanterna, Värna Trafikanterna, Värna vägarbetarna. Trafikantbeteende, hastighet och krockvåld. Definitioner på
de olika zonindelningarna på en arbetsplats.
I kursen ingår de grundläggande säkerhetskraven baserade på arbetsmiljölagstiftning (AML) och
väglagstiftning. Även de olika rollerna som väghållare och arbetsgivare samt byggherre/beställare samt ansvaret
gentemot tredje man.
Ingår i kombinationskursen nivå 1+2..
Enligt Trafikverkets bestämmelser ska kursen repeteras inom 15 månader och gäller alla. Där kommuner är
väghållare styrs repkraven av kontraktskraven. Dessa är därför viktiga att läsa igenom noggrant.

Nivå 2.
Är en ny vidareutbildning för alla som framför något slags väghållningsfordon. Detta avser både registrerade och
oregistrerade fordon och maskiner. Alltså även arbetsredskap som används inom ett avstängt område där det
finns annan fordonstrafik. Även riskbedömningar som har med fordonet att göra enl AML, samt detaljer på
utmärkning och lyktor etc för att kunna klassas som väghållningsfordon och därmed få vistas på en allmän väg
och utföra arbeten.
Kurstid: 8 tim
Förkunskaps krav: Nivå 1 och skall styrkas genom kompetensbevis.
Kursen är även ett förkunskaps krav för Nivå 3
Enligt nya bestämmelserna ska kursen repeteras inom 60 månader.

Nivå 1+2 Kombinationskurs.
Kurstid: 8 tim
Kursen är även ett förkunskaps krav för Nivå 3.
Utbildningen ska repeteras inom 5 år enl kraven förTrafikverkets APV.

Nivå 3A - Utmärkningsansvarig.
Den här nivån av Arbete på väg omfattar kompetenskrav för att utföra utmärkning av markplacerade vägmärken
och skyddsanordningar. Efter utbildningen är man behörig att göra utmärkning på en fast vägarbetsplats och för
att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. Personal som ingår inom ansvarsområde för BAS-P
och BAS-U ska ha kompetens enligt nivå 3

Delar av utbildningsinnehållet
* VMF och dess föreskrifter
* Fördjupning av vägarbeten
* Skyddsanordningar - Funktion och handhavande
* AML-Arbetsmiljölagens föreskrifter
* TrF
* Trafikverkets styrande dokument
* Arbetsmetoder
* Grupparbete och diskussion

Förhandskrav: Nivå 2
Utbildningen kan även bokas företags förlagd.

Nivå 3B - Vakt och lots vid vägarbeten.
Målgrupp
Personal som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare.
Förhandskrav
Kompetens Nivå 2 - Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR Apv och inneha B-körkort samt ha
praktisk erfarenhet från vägarbete.
Kursmål
Kursdeltagaren ska efter utbildningen kunna:
•
Vilken utrustning en vakt ska använda
•
Vilka tecken som vakten får använda
•
Hur man anordnar en postplats där trafikanter närmar sig
•
Vilka skyddsanordningar som man kan använda
•
Agerar på ett informativt och korrekt sätt
•
Hur lotsning genom och förbi arbetsplatsen utförs
•
Hur signalanläggning sköts
•
Tömningstider i förhållande till trafiken
•
Hur man planerar och utför dubbellotsning
•
Praktisk övning i vakt/Lots uppträdande
Kursbeskrivning
Utbildningen följer Trafikverkets kompetenskrav enligt TRVK/TRVR Apv. Utbildningen kan anpassas efter specifika
behov.
Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation.
Utbildningen avslutas med ett kunskapstest.
Kursdeltagarna erhåller ett intyg efter godkänt resultat.
Kursinnehåll
•
Fördjupning om vägarbete
•
Skyddsanordningar som är tillåtna att använda
•
Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
•
Arbetsmiljöplan
•
V3 principen Varna, Vägleda, Värna
•
Fördjupning om Trafikverkets exempelsamling
•
Objektsanpassning av TA-planer
•
Trafikantens behov avseende framkomlighet, säkerhet och information.
Kurstid: Heldag

SIK-certifiering.
Sedan 2015 ställer Trafikverket krav på att entreprenörer i utpekade kontrakt ska certifieras inom olika
kategorier innan arbete påbörjas. Om en entreprenad omfattas av krav på certifiering finns det angivet i
Trafikverkets förfrågningsunderlag (FU).
Kravställd kompetens ska certifieras genom ett kunskapsprov på Trafikverkets Förarprovskontor, se Boka prov
nedan.
SIK-certifieringar och nivåer
Entreprenader som åberopar kompetenskrav enligt SIK-modell ska certifieras. Certifieringen finns i fyra nivåer:
•
Nivå 2: Kompetenskrav för förare av vägunderhåll-, service- och arbetsfordon inklusive fordon med
skyddsfunktion.
•
Nivå 3A: Kompetenskrav för utmärkningsansvariga.
•
Nivå 3B: Kompetenskrav för trafikdirigering vid vägarbete.
•
Nivå 4: Kompetenskrav för att styra och leda entreprenaden samt ansvar för trafik- och
skyddsanordningar.
Nivå 4 är den högsta och är överordnad alla andra. Det vill säga: Har du cert 4 behöver du inte certifiera dig på
någon mer nivå.
Har du däremot certifierat dig på nivå 2 och ska arbeta på nivå 3 måste du certifiera dig på nivå 3.

Certifiering – så går det till.
•

•
•
•

•

Efter kontraktsskrivning lämnar Trafikverket uppgifter till entreprenören, med länk till webbsida där
entreprenören och eventuella underentreprenörer registrerar uppgifter och bokar ett provtillfälle för de
personer som ska certifieras.
Det krävs personliga inloggningsuppgifter för att kunna genomföra certifieringar.
Därefter ska du personligen boka tid för kunskapsprov med minst 14 dagars framförhållning till önskat
provtillfälle.
Kontakta alltid din arbetsgivare innan du bokar ditt prov, för att få reda på var och när du kan genomföra
ditt prov. För att kunna registrera bokning måste personnummer och ID06-nummer anges för varje
enskild deltagare.
Vid provtillfället ska du ta med din ID06-legitimation samt godkänd legitimation (körkort, pass eller
annan godkänd handling). Provet innefattar ett antal frågor (30–40 st) beroende på vilken certifiering du
bokat. För godkänt prov krävs minst 75 procent korrekta svar. Vid underkänt resultat finns möjlighet att
göra om provet en gång. Därefter ska entreprenören föreslå kompetenshöjande åtgärder i en avvikelse,
som innan genomförande ska godkännas av Trafikverket. När kompetenshöjande åtgärder är utförda
finns det möjlighet att genomföra ett nytt kunskapsprov enligt samma rutin igen.

Bokning av prov
Provet bokas via extern webbplats. Kom ihåg att inte boka förrän du har pratat med din arbetsgivare, se
ovan, Certifiering – så går det till.

Hjälp På Väg.
Trafikverkets tidigare kravutbildning. En utbildning för dig som arbetar på vägar där Trafikverket är beställare och
ska arbeta mer än 100 tim/år. Utbildningen ges from 1 dec 2011 i första hand mot bakgrund av kraven på
Arbetsgivare enligt AML för Första hjälpen samt Krisstöd men också för brandskyddskunskaper vid trafikolyckor.
Observera att omfattas ni av kontrakt som upphandlats enligt IFS 2009:4 för Hjälp på väg kurs så behövs även
flera moment inkluderas med övningar på skrotbilar och på särskilt övningsområde. Detta måste ni som kund
meddela oss och beställa separat, då detta ej längre är standard för vår Hjälp på väg kurs..
Innehåll
Deltagarna ges handlingsberedskap för att kunna varna, larma, ge Första Hjälpen och släcka bränder vid en
olycksplats.
•
Livräddande Första Hjälpen (teori och praktikdel)
•
Livsfarligt läge
•
Larma, skadeplats-prioritering
•
Farligt Gods
•
Krockkudde
•
Brandutbildning (teori och praktikdel)
I brandutbildningen ingår:
•
Brandteori
•
Brandfarlig vara
•
Brandfaror i samband med fordon och trafik
•
Släck-utrustning, släck-medel
Kurstid: Heldag

ADR-utbildningar.
Om du transporterar farligt gods som styckegods tex fat, kartonger, IBC-behållare, dunkar, skall du ha en
grundutbildning. Du erhåller efter godkänt teoriprov ditt ADR-intyg med en giltighetstid på 5 år. Innan
utgångsdatum för ditt intyg måste du genomgå en repetitionsutbildning för att få det förnyat. Våra
säkerhetsrådgivare har full behörighet till er tjänst. I våra ADR-utbildningar ingår alltid kurslitteratur, prover,
praktiska övningar, ADR-pärm och kaffe till deltagarna.
Grundutbildning
•
Lagstiftning, säkerhetsrådgivare
•
Transportsystem
•
Klassificering farligt gods
•
Förpackningar
•
Märkning och etikettering av fordon, containrar
•
Transporthandlingar
•
Lastning, samlastning, lossning, transport
•
Värdeberäknad mängd, begränsad mängd, undantag
•
Särbestämmelser
•
Praktisk övning av brandsläckning
•
Första Hjälpen L-ABC inkl kemskador
•
Teoriprov
Utbildningen omfattar 3 heldagar
Repetitionsutbildning för ADR-intyg (grund styckegods)
Teori och praktik.
Utbildningen är på 2 heldagar
ADR 1.3 utbildning
Den obligatoriska kursen ADR 1.3 är uppdaterad from juni 2013 enl de nya bestämmelserna!
Transporterar du farligt gods, arbetar på lager, lastar/lossar farligt gods, enligt undantaget värdeberäknad mängd
högst 1000 poäng, behöver du denna utbildning. Utbildningen anpassar vi efter er verksamhet och dess behov.

Heta arbeten.
Målgrupp
Kursen vänder sig till er som utför s.k "heta arbeten". Med heta arbeten
avses enl försäkringsbolagens krav svetsning, skärning, torkning, lödning,
uppvärmning, arbeten med rondell samt övriga arbeten som kan orsaka
uppvärmning och gnistbildning.
Kursinnehåll
•
Lagar och föreskrifter
•
Brandrisker
•
Säkerhetsregler
•
Brands uppkomst och förebyggande
•
Släck-utrustning och släckmedel
•
Praktisk släckövning

OBS! Utbildningsinnehållet har förändrats och uppdaterats from jan 2015
Kurstid: Totalt 1 dag
Certifikatet är giltigt i 5 år.

YKB.
Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga
krav på kunskap och skicklighet. Därför infördes, 2008, en lag som ska säkerställa att alla förare har den
kompetens som är nödvändig för yrket. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter
godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis.
Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning för att förnya
beviset.
Kraven tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och från den 10 september
2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller
förare av transporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C, CE, D och DE. Dvs fortbildningskrav för
behörighet D, DE före 10 sep 2015 och behörighet C,CE före 10 sep 2016. Planera in dessa fortbildningar i ert
företag i mycket god tid före slutdatum så undviker ni att få ställa fordonen och få onödiga böter.
Fortbildningen omfattar 35 timmar, innehåller 5 st delkurser och du kan gå dessa i vilken ordning du vill.
Utbildningen följer TYAs utbildningsriktlinjer
1. Sparsam körning
2. Godstransporter lastbil / Persontransporter buss
3. Lagar och regler
4. Ergonomi och Hälsa
5. Säkerhet och kundfokus
Efter godkänt prov erhåller föraren ett YKB som gäller 5 år. Därefter krävs att föraren går en återkommande
fortbildning för att förnya sitt bevis.
Vi utbildar gärna er personal på plats hos er, men är ni ett färre antal kan ni anmäla er till en öppen utbildning.
Undantag från YKB kravet
Undantagen gäller vid körning med fordon som kräver behörighet C, CE, D eller DE och vars högsta tillåtna
hastighet inte överstiger 45 kilometer i timmen, som används av eller står under kontroll av Försvarsmakten,
Kustbevakningen, Tullverket, räddningstjänsten eller polisen, som provas eller förflyttas på väg i samband med
tekniskt utvecklingsarbete, reparation eller underhåll, som är nya eller ombyggda och ännu inte har tagits i drift i
transportverksamhet, som används i nödsituationer eller för räddningsinsatser, som används vid övningskörning
enligt författningar om körkort eller körträning för yrkeskompetensbevis enligt denna lag, som används för ickekommersiell persontransport eller för godstransport för privat bruk, eller som används för att transportera
material och utrustning som föraren ska använda i sitt arbete, under förutsättning att framförandet av
fordonet inte är förarens huvudsakliga sysselsättning.

Truckutbildning klass A,B,C,D
Alla som kör truck måste enligt lag ha utbildning. Även om man bara kör ibland. En truckförarutbildning är både
en skyldighet och en lönsam investering för ditt företag. Med utbildade truckförare ökar säkerheten på
arbetsplatsen, och därmed minskar risken för kostsamma skador på personal, gods och inventarier. Utbildade
truckförare som känner sig säkra och trygga i sina roller ökar produktiviteten i din materialhantering. Våra
utbildningar följer Truckläroplanen -TLP 10.

Lagkraven

Sedan 1 juli 2007 gäller Arbetsmiljöverkets föreskrift
AFS 2006:5 Användning av truckar. För att få köra truck
krävs det att truckföraren har genomgått en
dokumenterad teoretisk och praktisk utbildning och har
ett skriftligt tillstånd från arbetsgivaren. Se även AML
Arbetsmiljölagen 3 kap 3§.
Examination
Efter godkänt teoriprov och praktiskt prov erhåller deltagaren ett
kursintyg och ett truckkort.

Klass A
A-utbildning omfattar låglyftande plocktruck, ledstaplare, med eller utan åkplatta, låglyftande åktruck stående
eller sittande och låglyftare med eller utan åkplatta.

Klass B
B-utbildningen omfattar motviktstruckar, höglyftande åkstaplare, skjutstativtruckar, höglyftande plocktruckar,
smalgångstruckar och fyrvägstruckar. Kursen inkluderar
A-utbildningen, godshantering på högre höjder, lastning/lossning av fordon från marknivå,
fristapling/djupstapling, tiltning samt i tillämpliga fall användning av tillsatsaggregat

Klass C
C-utbildningen omfattar hjullastare för gaffelhantering, containertruckar, timmertruckar, sidlastare, grensletruckar
och teleskoplastare för gaffelhantering. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp, men omfattar alltid
demonstration av något moment i den dagliga tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt
förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Klass D
Utbildningen omfattar dragtruckar, flaktruckar och
terminaldragtruckar. Kursmomenten anpassas till aktuell trucktyp,
men omfattar alltid demonstration av något moment i den dagliga
tillsynen, manövrering i samtliga färdriktningar samt vanligt
förekommande godshantering för den aktuella trucktypen.

Utbildning hjullastare och Validering.
För att kunna arbeta som förare på hjullastare
krävs att du har traktorkort eller B-kort, (undantag
finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha erhållit
tillräckliga kunskaper. För att erhålla
utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA ska du ha
teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:
•
Arbetsmiljö och säkerhet
•
Hjullastare
•
Hjullastare anläggning (valbar) Mål
Utbildningens mål är att du ska kunna framföra
maskinen på ett tryggt, säkert och miljömässigt
effektivt sätt.
Vill du arbeta med godshantering arbetar du med att lasta, bära och lossa gods. Du använder skopa, kranarm,
pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga.
Vill du bli anläggningsförare kompletterar du med anläggningskursen. Då får du lära dig ritningsläsning,
utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad och liknande.
Utbildningens längd varierar mellan 1 – 6 veckor helt beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter. Förare
med mindre än 30 månaders erfarenhet erhåller efter godkänd utbildning ett utbildningsintyg.När 30 månaders
erfarenhet uppnåtts ska utbildningsintyget bytas ut mot ett yrkesbevis från TYA.

Validering (Förarprov)
Du har kanske arbetat under lång tid med att köra truck och/eller hjullastare men inte genomfört någon
utbildning. Då har du möjlighet att få den teoretiska bakgrunden och visa upp dina kunskaper praktiskt. Detta
förutsätter att du kan uppvisa ett arbetsgivarintyg på att du har minst 30 månaders vana från aktuell maskin.
Efter godkänd validering får du ett yrkesbevis utfärdat av TYA.

Utbildning grävmaskinist och Validering.
Målet med utbildningen är att utbilda deltagaren till en säker och miljömedveten grävmaskinist.
Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har
den sökande minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med jordförflyttande maskiner, kan denna
avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.
För att köra grävmaskin på allmän väg krävs traktorkort.
Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:
Uppbyggnaden av grävmaskinen och dess arbetssätt
Utföra säkerhetskontrollerna för maskiner
Den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av
maskinen.
Vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
Metoder för att optimera maskinens framkomlighet.
De regler som gäller för maskinens framförande på
allmän väg.
Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.
Vägverkets kravkurs Säkerhet på väg / Arbete på väg (SPV) ingår i utbildningen
samt kursen ADR 1:3 gamla ADR S transport av farligt gods för entreprenörer / lantbrukare
optimering av bränsleförbrukning
Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhålles efter genomgången kurs.

Grävmaskinist utbildningen börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina
förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter genomförd utbildning
kommer du att ha de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som grävmaskinist.
Våra kurser för grävmaskin och hjullastare är individuellt anpassade, vi lär dig det du inte redan kan och på detta
sätt så kan vi hålla utbildningstiden kortare.
Kontakta oss för ytterligare information

HLR med hjärtstartare
Vi genomför kursen över hela landet på er beställning, ring oss idag!
Innehåll
•
Utbildning på halvautomatisk defibrillator.
•
Utbildningens tyngdpunkt ligger på de praktiska
övningsmomenten.
•
Ni behöver ha genomgått en HLR grundkurs innan denna
påbörjas.
Kurstid: 4 tim
Gruppstorlekar: Enligt ö.k
Förkunskapskrav: Grundkurs HLR

Kursen avslutas med ett teoretiskt prov
Deltagaren ska efter utbildningen känna till lagstiftning, kassationsgränser och hur man klassar olika lyftredskap
Kurstid 4 tim.
Deltagarna får ett utbildningsbevis

Brandbesiktning av jordförflyttande fordon.
Brandskyddskrav för anläggningsmaskiner, Gäller från 2015-07-01
Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina maskiner varje år för att undvika brandskador. Brand i dina
maskiner medför även en risk för att branden sprider sig till byggnader där maskinerna används. Förloppet kan
gå snabbt från fordonet till byggnader med förödande skador som följd.
För att du ska få full ersättning från försäkringen vid en brand ska du följa Svenska Brandskyddsföreningens
(SBF) brand skyddsregler, SBF 127.

Brandskyddsregler för anläggningsmaskiner.
• Du ska årligen se över brandskyddet för dina anläggnings maskiner.
• Enligt ditt försäkringsvillkor för egendom byggnad så är det inte tillåtet att parkera motordrivna anläggningsmaskiner och
andra fordon i fabrikslokal, lagerlokal eller upplag om inte vi eller kommunens räddningschef gett ett tillstånd.
• Du ska ta reda på vilka regler som gäller för den arbetsplats eller det företag du kommer till för att utföra ett arbete.
• Rengör och kontrollera eventuella läckage på dina anläggnings maskiner regelbundet, helst efter varje arbetspass.
• Elsystem – huvudbrytare skall alltid brytas vid parkering, till exempel vid kortare rast.

Vem får göra brand- och säkerhetskontroll?
Verkstadspersonal som är utbildade inom SBF 127 får utföra den årliga brandskyddskontrollen. En behörig rma
ska revisionsbesiktiga maskiner med fast monterad släckanläggning. Brandskyddskontroll av både maskiner och
släckanläggning ska ske varje år. Vid en brandskada ska du kunna visa upp ett brand skyddsprotokoll som inte är
äldre än 14 månader.
Beställ brandskyddskontroll och installation av sprinklersystem hos din serviceverkstad.

Maskiner med vikt understigande 600 kg tjänstevikt och/eller nypris understigande två
prisbasbelopp behöver inte genomgå årlig brandskyddskontroll.
Maskinen ska dock uppfylla de regler om brandskydd som gäller enligt Brandskyddsföreningens bestämmelser,
SBF 127.

Exempel på maskiner som omfattas:
Traktorgrävare/grävlastare, Grävmaskin band eller hjulburen, Minimaskin, Lastare band eller hjuldriven, Mobilkran, Dumper, Borrigg
med förbränningsmotor, Schaktmaskin, Kompaktor, skylift med förbränningsmotor, Vägmaskiner (Asfaltsmaskiner, Väghyvel,
Sopmaskin, Vält), Industritraktor.
Kontakta oss så berättar vi mer.

EBR-utbildning

ESA-14

Kabelförläggning i mark under strömförande
ledningar eller arbete med linjebyggnationer
klassas enligt el-säkerhetsföreskrifterna som
elarbeten. Därför krävs särskilda kunskaper hos
personalen som utför dessa arbeten.

Alla som arbetar vid strömförande ledningar bör
gå kursen ESA-14. ESA är el säkerhetsanvisningar som omfattar alla typer av
elektriska anläggningar.

Innehåll
Regler, konstruktioner och byggteknik med mera
inom området.
Kursens syfte
Utbildningen ger kunskaper om regler, metoder och
arbetssätt vid olika typer av arbeten och ska leda
fram till EBR-intyg.
Målgrupp
Passar dig som är maskinförare,
anläggningsarbetare, arbetsledare mfl.

Innehåll
Du får lära dig allt om elfaran, olika olycksfallsscenarion, arbete nära elkablar och riskhantering.
Det ingår även avsnitt om ansvar, skötselåtgärder
och organisation. Kursen avslutas med
arbetsuppgifter och slutprov.
Kursens syfte
Du får grundläggande kompetens i elsäkerhetsarbete som följer arbetsmiljölagarna.
Målgrupp
Passar dig som är maskinförare,
anläggningsarbetare, arbetsledare mfl.

Väg & Trafikutbildarna AB
Vallvägen 16 - 824 42 Hudiksvall
hakan@vagochtrafikutbildarna.se- www.vagochtrafikutbildarna.se

Tel: 076-100 94 93

