TEKNISK INFORMATION
Grundkursus i sprængteknik
Grundkursus i sprængteknik henvender sig til arbejdsledere, ingeniører, arkitekter, myndigheder m.v. og
sigter på at give deltagerne et grundlæggende kendskab til
-

spræng- og tændmidler, herunder almindelige sikkerhedsbestemmelser, love og bekendtgørelser om
anvendelse, transport og håndtering m.v.,
sikkerhedsbestemmelser, love og bekendtgørelser i forbindelse med sprængningsarbejde,
almindeligt forekommende sprængninger inden for bruddrift, bygge- og anlægsbranchen,
boring, vibrationer, måleteknik og forsikringsforhold m.v.

Man vil være i stand til at planlægge sprængninger, kontrollere og føre tilsyn med sprængninger samt
gennemføre mindre sprængninger på egen hånd.

Varighed og forelæsere
Kurset i Danmark har en varighed på 40 timer + 8 timers hjemmearbejde og afsluttes med to skriftlige prøver.
Der udstedes kursusbevis til deltagere, der har bestået prøverne med tilfredsstillende resultat.
Forelæsere og instruktører er personer med lang praktisk erfaring og specialuddannelse indenfor de respektive
fagområder. Der undervises på dansk, og der udleveres dansk kursusmateriale.

Tilmelding
Tilmelding kan ske enten på telefon +45 43451538 eller skriftligt til Dexploc A/S, Smedeland 7, 2600 Glostrup
eller via e-mail info@dexploc.com. Efter modtaget tilmelding fremsendes skriftlig bekræftelse samt
kursusprogram.

Pris
Pris i år 2022 for GRUNDKURSUS I SPRÆNGTEKNIK er
kr. 15.000,00 excl. moms og kr. 18.750,00 incl. moms
I prisen indgår kursusmateriale, frokost samt kaffe.
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Kursusindhold
KURSUSINDHOLD
INTRODUKTION
SPRÆNGSTOFFER, TÆNDMIDLER og TÆNDSYSTEMER
SIKKERHEDSANVISNINGER
LADNINGSBEREGNINGER FOR SPRÆNGNING I BETON, STEN, BJERG M.V.
OPGAVEREGNING
VIBRATIONER OG MÅLETEKNIK
BORETEKNIK
PRØVER
KURSUSAFSLUTNING
TIMER I ALT
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Kursustidspunkt
KURSUSTIDSPUNKT
DATO
DATO

UGE 14 og 45/2022
4 – 8 APR
7 – 12 NOV

Vi forbeholder os ret til at aflyse kurserne, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

Kursussted
Kurset afholdes i enten Glostrup eller Ballerup og stedet oplyses senest 3 uger før start.
Booking af værelse kan f.eks. ske på
Hotel Lautruppark, Ballerup: www.lautruppark.dk. Hotellet er et af statens aftalehoteller.
Zleep Hotel, Ballerup: www.zleep.dk.
Herløv Kro, Herlev: www.herlev-kro.dk
Booking via www.hotels.com garanterer billigste pris.

Videreuddannelse
Dexploc A/S gennemfører også Vedligeholdelseskursus i regler og omgang med eksplosivstoffer, ligesom
der kan tilbydes kurser tilpasset den enkelte virksomheds behov.
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Bemærkning
Kurset indbefatter uddannelse i henhold til 1.3 i ADR-bestemmelserne.
Personer, der transporter farligt gods under frimængden, skal som minimum uddannes i henhold til kapitel
1.3 i ADR-bestemmelserne. Uddannelsen består i en grunduddannelse, som skal sikre, at personen er
bekendt med de generelle bestemmelser i ADR. En funktionsspecifik uddannelse, som skal sikre, at
personen er mere udførligt uddannet i de regler i ADR, der berører den pågældendes arbejdsområde. En
sikkerhedsuddannelse, som skal sikre, at personen kender til de risici, der er forbundet med farligt gods, og
procedure for sikker håndtering og optræden i nødsituationer. Uddannelsen som man modtager skal kunne
dokumenteres og skal periodisk suppleres for at tage højde for ændringer i reglerne. Dokumentation for at
man opfylder kravene skal foreligge i form af en bemærkning på uddannelsesbevis fra grundkursus i
sprængteknik – Detaljer fra den modtagne undervisning skal opbevares af arbejdsgiveren og
arbejdstageren.
Der udstedes ikke ADR kursusbevis for førere af køretøjer med FARLIGT GODS.

Godkendelser
Kurset er godkendt af Naalakkersuisut/Grønland Regering, af Departementet for Forskning og Miljø iht.
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplosive stoffer, §§ 82, 84 og 91, jf. e-mail
af 25.02.2021 og sagsnummer på 2021 – 5120.
Kurset forventes at blive godkendt i august måned 2021 af Rigspolitiet i henhold til BEK 1247 af 30/10/2013 §
12 stk. 2.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Dexploc generelle salgs- og leveringsbetingelser af 2021.04.10 er gældende. Derudover er deltagelse i
kurset på eget ansvar.
Ansvarsfraskrivelse
© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan ændres uden
varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produkter kan anvendes
under, skal hver bruger gennemgå oplysningerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I det maksimale omfang,
som loven tillader det, fraskriver DEXPLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder
garantier for nøjagtighed, ikke-overtrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig udtrykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette dokument.
Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhørende DEXPLOC A/S.
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