
Arnt Inge Glowacki
Fødselsnummer 02127738133

har i perioden 20.5.2019 - 20.5.2019 deltatt på kurset

Nøytralisering av spor

Kurset går over 1 dager og har kurskode 53143

 

  

Kursets innhold:

Kurset setter deltakeren i stand til å utføre nøytralisering av helsveist spor

  

Kunne kontrollere at sporet tilfredsstiller banetekniske krav til helsveist spor•
Utføre nødvendig spenningsfrigjøring av skinner•
Beregne nødvendig forlengelse av skinner•
Forlenge og kontrollere forlengelse av skinner med strekkapparat og varmevogn•
Kontrollere sporets beliggenhet i forhold til løfteskjema og VUL•

Norsk jernbaneskole den 20.5.2019

Odd Magne Olsen
Fagsjef sikkerhetsfag



Besøksadresse:
Østre Aker vei 256
(Jernkroken)

Postadresse:
Postboks 37 Alnabru
0614 OSLO

Norsk jernbaneskole
Sentralbord: 990 99 949
post@jernbaneskolen.no

Bane NOR SF
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TEKNOBYGG AS

 

                                                                                        
                                                                                       
                                                                                     
                                                                                       
                                                 Oslo den 20.5.2019

Informasjon

Vedlagte kursbevis dokumenterer kandidatens deltakelse på kurs i Norsk
jernbaneskoles regi.

Informasjon gjeldende sveisekurs og ekstern dokumentasjon

Sertifisering og sveisesertifikat
Sertifisering ifm sveisekurs utføres av 3. partsertifiseringsorgan. Norsk jernbaneskole har
rammeavtale med Force Technology om utføring av sertifiseringstjenester ifm med
sveisekurs. Retting av eksamen gjøres av Force Technology. Godkjenning kommer fra dem.
Sertifikat utstedes av Force Technology etter bestått eksamen(er) og kontroll av krav i
henhold til Teknisk Regelverk. Sertifikat vil være tilgjengelig for bedriftens sveiseansvarlig via
Force Technologys database. For tilgang til sertifikat kreves det at sveiseansvarlig er
registrert hos Force Technology, og har fått utdelt personlig brukernavn og passord. For
spørsmål vedr sertifikat, ta kontakt med Force Technology Norway AS, telefon 64 00 35
00. 

Bane NORs sveisebevis
Sveisebevis utstedes av Bane NORs teknologiavdeling på bakgrunn av sertifikat utstedt av
Force Technology. For spørsmål til sveisebevis, ta kontakt med Bane NORs avdeling
Teknologi Baneteknikk.

Alle kursbevis sendes på e-post til den enkelte kursdeltaker og til den enkeltes arbeidssted
for registrering av kompetansen. Norsk jernbaneskole sender ut kursbevisene til den e-
postadressen og det firmaet/koststedet som er oppgitt ved påmelding. Det er derfor viktig
at du og din arbeidsgiver er nøyaktige med å oppgi korrekte opplysninger ved
kurspåmelding.

Norsk jernbaneskole er et nøytralt kompetansesenter for hele jernbanesektoren. Norsk
jernbaneskole tilfører jernbanesektoren oppdatert, nødvendig og nyttig kompetanse i sikre
omgivelser.

Norsk jernbaneskole er sertifisert etter ISO standard 9001:2015.

Dersom du ønsker å lese om skolen eller melde deg på kurs/utdanninger kan du se på vår
hjemmeside www.jernbaneskole.no

Med vennlig hilsen



Norsk Jernbaneskole

Tone Egge
Koordiantor Bane- og trafikksikkerhetsfag

E-post:  eggeto@banenor.no
Mobil:   +4797184216


