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ETT UTBILDNINGSPROGRAM FÖR EN SÄKER GRUND

BEVISA DIN KOMPETENS!
Din kompetens är beroende av dina kunskaper, erfarenheter och för
mågan att tillämpa dessa. För att ytterligare höja nivå och status inom
grundläggningsbranschen erbjuder SVENSK GRUNDLÄGGNING
en utbildning som leder till ett personligt komptensbevis som
omfattar operatörer, medhjälpare utanför maskinerna, arbetsledare
och platschefer. Kurserna är gemensamma för yrkesarbetare och
tjänstemän.

STEG 1 INTRODUKTION
för dig som är

STEG 2 (1)
STEG 2 (2)
GRUNDKURS
för dig som är

 Operatör/Maskinist
 Medhjälpare utanför
maskin
 Arbetsledare med
mindre än 3 år i yrket

 Operatör/Maskinist
 Medhjälpare utanför
maskin
 Arbetsledare med
mer än 3 år i yrket

Tidsaxel		

År 1			

År 2			

GRUNDLÄGGARE/OPERATÖR
med förkunskapskrav

1 800 timmar

2 Dagar

+ 900 timmar

2+2 Dagar		

TJÄNSTEMAN/ARBETSLEDARE

< 3 år i yrket

2 Dagar

> 3 år i yrket

2+2 Dagar			

INNEHÅLL

INNEHÅLL
















arbetsmiljö
yttre miljö
maskinsäkerhet
byggprocessen
bygghandlingar
teknik
beräkningar

HÖJ KOMPETENSEN OCH ANSÖK
Anmälan till utbildningen sker via utbildningsansvarig
på ditt företag. Anmälningsblanketter finns på Svensk
Grundläggnings hemsida www.svenskgrundlaggning.se.

Där hittar du också en kurskalender, program och övrig
information kring utbildninsprogrammet.

geologi, geoteknik
arbetsberedning
regelverk
riskhantering
maskinteknik
arbetsmiljö

FRÅGA EFTER KOMPETENSBEVISET!
En bristfällig grundläggning kan bli mycket problematisk och kostsam. För en be
ställare är det därför alltid viktigt både med en säker upphandling och ett kompe
tent utförande. Det kräver välutbildade medarbetare med en hög medvetenhet om
en säker arbetsmiljö utan onödiga risker.
Steg 2P (Projektering & Produktionsledning) riktar sig även till konsulter, beställare,
projektledare och byggledare för att säkerställa tillräcklig kompetens i alla led.
Målet är att branschen alltid ska efterfråga en kompetenssäkrad medarbetare
inom grundläggning.
STEG 3 KOMPETENS
UTVECKLING
för dig som är

STEG 2 P PROJEKTERING
& PRODUKTIONSLEDNING
för dig som är







			

 Operatör/Maskinist
 Medhjälpare utanför
maskin
 Arbetsledare
 Projektledare
 Byggledare
 Konsult
 Beställare

Arbetsledare
Platschef
Konsult
Beställare
Projektledare
Byggledare

År 3 			
+ 900 timmar

––––––––––––––––––

År 3–5

+ 1 800 timmar

2 Dagar

2 Dagar		

2 Dagar

INNEHÅLL

INNEHÅLL

 pålar
 stödkonstruktioner
 omgivningspåverkan
vid utförande
 grundvattensänkning
 miljö
 projektstyrning
 juridik & etik







KOMPETENSBEVIS
med rep av Steg 3 vart 5:e år

geoteknik
arbetsmiljö
beställarrollen
aktuellt från branschen
diskussion kring
aktuella case

KOMPETENSSÄKRING GYNNAR BRANSCHEN GENOM:
 Minskad risk för skador och olyckor

 Säkrare arbetsmiljö

 Ökad förståelse för metoder och
maskiner

 Teoretisk utbildning med praktik hos
arbetsgivaren

 Dokumenterad kunskap

 Högre kvalitet, status och konkurrenskraft

 Vidgade vyer, personlig utveckling

 Tryggare upphandling
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Innehavaren av detta kompetensbevis har genomfört och erhållit godkänt provresultat i teoretiska kunskaper enligt Svensk Grundläggnings utbildningsprogram
Steg 1–3 med följande innehåll;
Arbetsmiljö;
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Arbetsplatsen, hälsa, säkerhet, riskinventering, arbetsmiljölagen, yttre miljö, teknik,
konstruktion, mobila maskiner – säkra lyft, riskhantering lyftanordningar, maskinsäkerhet.

Geoteknik;

K O MR GRUNDLÄ

Geologi, djupgrundläggning/förstärkning, grundvattensänkande åtgärder, jordförstärkning, stödkonstruktioner – borrning och pålning, geokonstruktioner.

Juridik, byggprocess & maskin;
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Denna teoriutbildning skall kompletteras med handledd praktik
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Upphittat kort insänds till:
: 202
Bygghandlingar, arbetsberedning, entreprenadjuridik (AB 04 och andra standardavtal),
avtalsjuridik i praktiken, dokumentation, kontroll, material, regelverk, maskinkunskap,
grundläggningsmetoder – maskiner.

Svensk Grundläggning,
Box 22307, 104 22 Stockholm
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Svensk Grundläggning, är ett brett forum med syfte att utveckla utförande av grundläggning.
Genom utbildning och samverkan mellan individer och organisationer vill vi öka säkerheten och
kompetensen inom upphandling, arbetsmiljö, i dokumentation, etik, teknik och branschpraxis,
samt främja grundläggningsarbete enligt gällande regler.

SVENSK GRUNDLÄGGNING
BOX 22307
104 22 STOCKHOLM
TELEFON 08-400 268 90
EPOST INFO@SVENSKGRUNDLAGGNING.SE
WWW.SVENSKGRUNDLAGGNING.SE

