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Sådan forebygger du 
graveskader  

inkl. Vejen som arbejdsplads

Det er særdeles omkostningsfuldt at grave 
forsyningskabler over under gravearbejde. 
Det er dyrt at udbedre skaden, der er tabt 
indtjening til entreprenørerne, store ulemper 
for forsyningsselskabet og ikke mindst store 
samfundsmæssige omkostninger for de borgere 
og virksomheder, der er uden forsyning i den 
periode, hvor graveskaden udbedres. Ta’ på 
kursus, så du er kan være med til at forebygge 
graveskader. 

Vi har nyfortolket AMU-kurset Forebyggelse af 
graveskader, så du får flere og nye praktiske 
øvelser. Som en del af forløbet får du certifikatet 
Vejen som arbejdsplads.

Målgruppe 
Kabel og ledningsarbejdere

Praktisk
Kursussted: Vestre Boulevard 13, 9600 Års
Kurser: 40562 (Forebyggelse af graveskader) og 
47136 (Vejen som arbejdsplads)
Varighed: 5 dage
Prøve: En skriftlig prøve

Kurset afholdes i samarbejde med DI Kabel og 
ledningssektion.

Dit udbytte 
Efter kurset kan du 
• 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 fx dæksler 
og skabe 

• medvirke til forebyggelse af graveskader 
gennem viden om afmærkning i og over 
jorden og 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.

Start
Forebyggelse af graveskader, den 13. - 15. februar
Vejen som arbejdsplads, den 16. - 17. februar 

Mere info
Jette Vibeke Nielsen, kursussekretær
T: 8816 3647, E: jvni@learnmark.dk

Peter Hjortdal Andersen, uddannelsesleder
T: 4212 7306, E: pha@learnmark.dk


