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Vejen som arbejdsplads
AMU-Kurset ”Vejen som arbejdsplads”, som har en varighed på
2 dage, har fokus på arbejdsmiljø, trafiksikkerhed og fremkommelighed ved vejarbejde og er
målrettet markpersonale hos entreprenører og ledningsejere, der
arbejder i ”marken” med anlæg,
drifts- og vedligeholdelsesopgaver, og som udfører afmærkning
af vejarbejder efter godkendt
skilteplan.
Kursusforløbet giver deltagerne 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.

Endvidere kan deltagerne opsætte
og nedtage korrekt afmærkning af
ty-piske stationære og bevægelige
vejarbejder efter gældende bestemmelser.
Efter endt kursusforløb 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.
Kurset efterlever de uddannelsesog bygherrekrav, der stilles i
forbindelse med vejarbejder på
statsvejnettet samt vejarbejder,
der er underlagt samme regler.
Uddannelsen skal gennemføres
med 5 års interval j.fr. Vejdirektoratets Instruks for råden over
vejareal.

Økonomi under
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling
efter gældende regler. Se takster for
deltagerbetaling på vores hjemmeside.
Deltagere, som er i AMUs målgruppe,
har mulighed for at søge om løntabsgodtgørelse under kurset.
Deltagere, som har mere end 24 km
fra bopæl til uddannelses
stedet og
retur, har ret til befordrings
tilskud.
Det gælder dog ikke, hvis der er tale
om virksomhedsforlagt undervisning.
Befordringstilskud søges i forbindelse med tilmelding til AMU-kurser via
www.amu-fyn.dk.
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