LIPAC UTBILDNING – Säkerhetsutbildningar med kvalité
Vi anordnar utbildningar över hela Sverige, på Lipacs
depåer eller hos kund. Vi kan också skräddarsy
utbildningspaket som passar ert företag.
Alla våra utbildningar följer aktuella arbetsmiljölagar
och standarder.

LIFT - GRUND
Teoretisk och praktisk utbildning för användning av sax- och bomliftar. Lipac
Liftar är auktoriserade av Liftutbildningsrådet LUR och utbildningen utförs
enligt liftläroplanen LLP. Kursen riktar sig till alla som använder eller jobbar
från mobila arbetsplattformar, samt arbetsledare och skyddsombud.
Utbildningen ger behörigheter för 1A, 3A, 1B och 3B.
Kurslängd: 7 h

LIFT – REPETITION
Efter 5 år ska liftkortet förnyas. Fokus i utbildningen är säkerhet, riskanalys
och daglig kontroll. Teoretisk kurs med praktiska prov. Kursen är certifierad
enligt Liftutbildningsrådet LUR och följer liftläroplanen LLP. Förhandskrav –
grundutbildning enligt LLP för behörigheter 1A, 3A, 1B och 3B.
Kurslängd: 5 h

TRAVERS & SÄKRA LYFT
Teoretisk och praktisk utbildning för de som använder travers, telfer eller
liknande lyftanordningar, samt kopplar last för tunga lyft. Kursen ger
behörighet för radio- och kabelstyrd travers.
Kurslängd: 7 h

SÄKRA LYFT & SÄKER LASTKOPPLING
Kursen vänder sig till alla som i arbetet ska koppla en last till kran, travers,
kranbil eller andra lyftanordningar för hantering av gods, samt för signalmän
och arbetsledare. Teoretisk utbildning med fokus på lagar, regler och
säkerhet.
Kurslängd: 4 h

FALLSKYDD
Grundläggande utbildning för arbete på höjd och användning av personlig
fallskyddsutrustning. Användaren av PFU (personlig skyddsutrustning) ska ha
tillräckliga kunskaper om hur och vilken utrustning som ska användas.
Teoretisk utbildning med praktiskt moment.
Kurslängd: 4 h

HETA ARBETEN
Utbildning för de som använder verktyg som alstrar värme eller gnistor på
tillfällig arbetsplats. Teoretisk utbildning med praktiskt moment. Utbildningen
följer Brandskyddsföreningens läroplan och försäkringsbolagens
säkerhetsregler.
Kurslängd: 7 h

STÄLLNINGSBYGGNAD – Allmän
Utbildningen riktar sig till alla som arbetar på ställningar, samt arbetsledare,
chefer och övriga som behöver känna till säkerhetskraven. Denna utbildning
uppfyller Arbetsmiljöverkets krav på utbildning enligt föreskrift AFS 2013:4
"Ställningar" § 15 för de som arbetar med ställningar upp till nio meter.
Kurslängd: 1 dag + 8 timmar hemstudier

STÄLLNINGSBYGGNAD – Särskild
Särskild utbildning ger behörighet att montera, demontera och ändra i
ställningar över 9m. Fr.o.m. 2006-07-01 finns ett krav på att alla som bygger,
ändrar eller nedmonterar ställningar skall ha genomgått utbildning.
Förhandskrav Ställningsbyggnad – Allmän.
Kurslängd: 3 + 3 dagar

VÄDERSKYDD
Denna tilläggsutbildning riktar sig till de som bygger eller leder arbete med
väderskydd på arbetsplatser. Förhandskrav Ställningsbyggnad – Särskild.
Kurslängd: 3 dagar

TRUCK
Vi anordnar företagsinterna truckutbildningar för behörighet A + B enligt
truckläroplanen TLP10. Teoretisk och praktisk utbildning för truckförare, men
också för arbetsledare och chefer.
Kurslängd: 2 dagar

ARBETE PÅ VÄG nivå 1 + 2
Nivå 1 krävs för alla som besöker, vistas eller arbetar på vägarbete där
Trafikverket är väghållare. Nivå 2 riktar sig till alla förare av fordon, såsom
väghållnings-, service-, och arbetsfordon. Kursen följer Trafikverkets
kompetenskrav och råd TRVK/TRVR.
Kurslängd: 1 dag

ARBETE PÅ VÄG nivå 3A
Denna utbildning riktar sig till dig som ansvarar för vägmärken på en
vägarbetsplats – utmärkningsansvarig, samt för dig som upprättar TA-planer.
Förhandskrav nivå 1 + 2. Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav och råd
TRVK/TRVR.
Kurslängd: 2 dagar

ARBETE PÅ VÄG nivå 3B
Utbildning för de som ska jobba som vakt eller lots vid vägarbete.
Förhandskrav nivå 1 + 2. Kursen följer Trafikverkets kompetenskrav och råd
TRVK/TRVR.
Kurslängd: 1 dag

HJÄLP PÅ VÄG
En förstahjälpen-utbildning för de som arbetar vid väg. Kursen innehåller
brandsläckningsövning, första hjälpen och hjärt-lungräddning.
Kurslängd: 1 dag

För mer info och bokning besök www.lipac.se eller ring 08-704 29 18
Mail: katarina.jacobson@lipac.se
Våra utbildningsorter:
Borlänge 0243-21 55 60 Gävle 026-18 76 60 Linköping 013-16 11 90
Norrköping 011-18 11 90 Stockholm 08-704 29 00

