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ANMÄLAN & INTYG TILL KURSEN SAFE STEG 3   Kursdatum/Ort                             
        
Namn 
 

 Personnummer  Mobilnummer 

Hemadress 
 

 Postnummer  Ort 

E-postadress 
 
 

    

YRKESKATEGORI.  Under METOD nedan anges antal timmar för de olika metoderna, samt om du varit grundläggare      (= 
utegubbe), maskinoperatör, vilken maskin du arbetat , eller om du varit AL el PC. Timmarna summeras sedan härunder vid 
respektive yrkeskategori. 
Borrare Pålarbetare Spontarbetare Svetsare KC-arbetare 

 
Intyg av erfarenhet och kunskaper – Steg 3  
METOD  Timmar som 

grundläggare 
Timmar som 
operatör 

I maskin typ/ 
modell 

Timmar som arbets-
ledare/platschef 

Betongpålning     
Stålpålning     
Träpålning     
Spontning     
Sprutbetong     
Pålning på Vatten     
Spontning på Vatten     
Borrning på Vatten     
Topphammarborrning     
Sänkhammarborrning     
Grundförstärkning     
Injekteringsstag/påle     
Uppspänning av stag/påle     
Injektering lågt tryck < 20 Mpa     
Injektering högt tryck > 20 Mpa     
KC-pelare     
Vertikala dräner     
Slitsmurar     
Provmätning av pålar     
Påltillverkning     
Annat  ( v v specificera)     

Tidigare genomförd utbildning i Safe Steg 1 År/datum: 

Tidigare utbildning i  Steg 2(1) Geoteknik År/datum: 
Tidigare utbildning i Safe Steg 2(2) År/datum: 
 
                      
Företag    Fakturareferens 
 
                    
Signatur     Namnförtydligande (arbetsgivare) 
 
                        
Signatur    Namnförtydligande (senaste) handledare 
 
            Jag/vi godkänner att personuppgifter ovan behandlas i enlighet med SG:s integritetspolicy (GDPR) 
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