Rope Access
Professionelt arbejde i højden

Pris og
kontaktinformation

AMU-Vest tilbyder
kurser til specialistopgaver

KURSUSDATOER, IRATA ROPE ACCESS
Uge 2

11.-15. januar 2021

Uge 6

08.-12. februar 2021

Uge 11

15.-19. marts 2021

Uge 16

19.-23. april 2021

Uge 20

17.-21. maj 2021

Uge 24

14.-18. juni 2021

Priser:
IRATA ROPE ACCESS:
5 dags kurser
LEVEL I, II, & III:
11.500,- DKK EXCL. MOMS
Forplejning samt certifikatgebyr er inkluderet i prisen
REFRESHER KURSUS:
Timepris:
500,- DKK EXCL. MOMS
Mere information IRATA:
http://www.irata.org/

Kurserne bliver afholdt i samarbejde med vores
IRATA godkendte underleverandører (Semco Maritime 5019 / OT) på AMU-Vest faciliteten.
Book kurser eller få mere information:
AMU Vest +45 7914 0322
AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø

2020

T: +45 7914 0322
inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk

semcomaritime.com

ROPE ACCESS
ROPE ACCESS, er teknikker, der anvendes inden
for erhvervsklatring, industriklatring og
arbejdsklatring.
Rope Access giver muligheder for at bevæge sig
ned og op ad rebene og dermed at få adgang til
besværlige eller utilgængelige arbejdssteder.
Via disse rebteknikker kan man klatre hurtigt og
sikkert rundt på vindmøller, offshore rigs, nede i
tanke, på broer eller høje bygninger, imens man
udfører arbejdet.
Rope Access giver mulighed for at komme helt
tæt på den skade, der skal udbedres eller
inspiceres.
Rope Access er et alternativ til tungt udstyr som
stilladser, kraner eller lifte.
Rope Access er oprindeligt udviklet i begyndelsen
af 1980’erne hvor briterne havde brug for en metode til sikkert og effektivt at arbejde i højderne
på boreplatformene.
EKSEMPLER HVOR ROPE ACCESS ER BRUGT:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boreplatforme, vindmøller
Broer, dæmninger
Siloer, tårne, spir og elevatorskakte
Sportsarenaer
Tagkonstruktioner
Terminalbygninger
Historiske bygninger, kirker og
kupler
Kraner
Antenner, master
Skorstene
Moler, skibe
Offshore
Vinduespolering

FIRMAER, DER ANVENDER ROPE ACCESS :
Rebteknikkeren
Siemens
Muehlhan
Mærsk
NorSeaGroup
Global Wind Service
Semco Maritime
Total Wind Group
Vestas Wind Systems
Alpha Offshore service
SKY-WORKS
Blade Partners
Vattenfall
RT9
Ørsted
SOS Safe Ocean Service
All NRG
AX-S
Inspecta Denmark
Persolit
MHI Vestas

AMU-VEST TILBYDER KURSER I ROPE ACCESS
Vi udbyder kurser, der giver færdigheder i at
bevæge sig ved hjælp af reb og andet
klatreudstyr i henhold til IRATA standarden.
Vi udbyder Rope Access på tre levels (niveauer).
På hvert kursus er der stor fokus på den enkelte
deltager, der derved får optimeret sin
indlæring og muligheden for at gennemføre
kurserne med det bedste resultat.
AMU-Vest har topmoderne undervisningsfaciliteter, hvor flere scenarier er mulige til at
simulere virkelige arbejdssituationer.
Vores instruktører har mange års praktisk
erfaring fra især olie og gassektoren og alle
former for undervisning inden for sikkerhed ved
arbejdets udførelse.

EKSEMPLER PÅ ARBEJDE UDFØRT I REB
• Overfladebehandling i reb
• Glasfiberarbejde i reb
• Svejsning/metal arbejde ophængt i reb.
• Rengøring og skadesservice
• Betonreparationer i reb

HVORDAN FORLØBER ET KURSUS ?
• Kurserne foregår over 5 dage
• Der er 4 dages træning og undervisning
• Kurserne afsluttes med 1 dags teoretisk og
praktisk eksamen med ekstern censor
• Der er max. 4-8 elever på et hold med 2
instruktører
• Undervisningssproget er engelsk og dansk
• Der bliver stillet store krav til deltagernes
fysiske og psykiske formåen
• Egenvægt er på max 120 kg
• Der er hjemmearbejde mellem kursusdagene
• Du har som kursist et stort medansvar for din
egen indlæring og udvikling på kurserne.
HVAD BETYDER DET FOR DIT FIRMA?
Medarbejdercertifikater med dokumenterede
kvalifikationer til at udføre arbejdsopgaver i
henhold til givne standarder fra reb.
Sikkerheden på arbejdspladsen vil blive
forbedret.
Medarbejderen kan efter kurset bidrage til beregninger og identificere omkostninger og risiko
i forbindelse med brug af reb adgang i forhold til
traditionelle metoder til inspektion og
vedligeholdelsesarbejder. (EX. Rope Access vs
stilladsopstilling)
Firmaet kan tilbyde anvendelse af rebteknikker
til kvalitetskontrol og dokumentere dette over
for kunder, og at det udførte arbejde lever op til
den standard, der er blevet specificeret.

IRATA:
• Stammer fra England:
• Er godkendt i det meste af verden
• Bruges over alt i energisektoren både olie/gas
og vindindustrien
• IRATA inddeles i tre levels alt efter
arbejdsopgaver
• Der er 1.000 arbejdstimer mellem hvert level

