ANBEFALING
OM KVALIFICERENDE UDDANNELSE
TIL FOREBYGGELSE AF GRAVESKADER
For at forebygge graveskader er det et krav, at entreprenøren inden for den første måned af
kontraktperioden fremviser en uddannelsesoversigt eller en uddannelsesplan for medarbejdere, der kan arbejde indenfor kontraktens virke. Uddannelsen skal omfatte ledningsforståelse, herunder at kunne læse de nødvendige oplysninger om kabel- og ledningsføringer i
jorden og lokalisere alle former for forsynings-/afløbsledninger, dels ud fra tegninger udarbejdet af ledningsejere, dels ved brug af kabelsøgningsudstyr, prøvegravning og verifikation
via dæksler, skabe mv.
Medarbejderne skal således medvirke til forebyggelse af graveskader gennem viden om
afmærkning i og over jorden, og skal kunne vurdere og anvende visuelle indikatorer på arbejdsstedet.
Medarbejderne skal kunne udføre gravearbejde uden at beskadige det eksisterende ledningsnet og skal kunne udføre arbejdet i henhold til norm for etablering af ledningsanlæg i
jord, sikkerhedsregler og særlige forhold for de forskellige forsyninger og ledningstyper.
Medarbejderne skal desuden være i stand til at afmærke såvel gamle som nye ledninger, at
beskytte og understøtte disse, samt foretage korrekt tilfyldning omkring forskellige forsyninger og ledningstyper, jf. gældende standarder. I tilfælde af graveskade skal medarbejderne kunne handle korrekt, så ulykker undgås, og skaden begrænses.

Vedtaget som fælles anbefaling
af Dansk Ledningsejerforums Fællesudvalg
den 28. maj 2015
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Tekstforslag:
Forebyggelse af graveskader
Mercantec udbyder et 3-dags-kursus i forebyggelse af graveskader. For at forebygge graveskader er det et krav, at entreprenøren inden for den første måned af entrepriseperioden
har indgået en bindende aftale med Mercantec eller lignende om, at alle medarbejdere i
gravesjakkene skal have deltaget i nævnte kursus inden for det første halve år af entrepriseperioden.
Der kan ses bort fra de medarbejdere, der allerede har deltaget i dette eller et tilsvarende
kursus.

Det skal understreges, at Dansk Ledningsejerforum ikke med ovenstående tekstforslag søger at favorisere nogen bestemt kursusudbyder, men at forslaget alene er udtryk for, at der
Dansk Ledningsejerforum bekendt for tiden kun er én udbyder af et sådant passende og
relevant kursus til forebyggelse af graveskader.
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