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Digeberedskabsuddannelse
Formål

Formålet med uddannelsen er at give deltageren forudsætninger for at indgå i det
kommunale digeberedskab på manuelt niveau.

Mål

Ved uddannelsens afslutning skal deltageren:
-

have forståelse for redningsberedskabets og andre myndigheders deltagelse i
digeberedskabet
have kendskab til opbygningen af digeberedskabet
have kendskab til digeberedskabets indsatstaktik
kunne efterleve sikkerhedsbestemmelserne ved arbejde på diger
kunne samarbejde med personellet fra entreprenørmaskiner
have kendskab til kortlære og terrænkendskab
kunne opstille lys
kunne foretage fyldning og placering af sandsække

Indhold

Orientering om digeberedskabets opbygning og virkemåde
Indsatstaktik
Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde på diger
Praktisk samarbejde med betjeningspersonellet fra entreprenørmaskiner
Kortlære
Terrænkendskab
Digeberedskabets materiel
Opstilling og betjening af belysningsmateriel
Fyldning og placering af sandsække mv.

Tid

9 timer

Særlige
bestemmelser

1. Deltagere
Inden deltagerne påbegynder uddannelsen, skal den modulopbygget Basisuddannelses
obligatoriske del, beskrevet i FBUDD, være gennemgået.
2. Kontrol
Der afholdes løbende delkontrol.
3. Uddannelsesbevis
Der udstedes bevis.
4. Vedligeholdelsesuddannelse
Digeberedskabsuddannelsen skal årligt vedligeholdes gennem 2 timers
vedligeholdelsesuddannelse.
5. Meritoverføring
Der kan ske meritoverføring af tidligere erhvervede uddannelsesmoduler.
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6. Enhedstimebetaling
Der stilles krav om gennemførelse af de obligatoriske moduler i basisuddannelsen for
udbetaling af enhedstimebetaling.
7. Instruktører
Instruktøren skal have gennemgået relevant uddannelse for gennemførelse af modul.
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Emneoversigt for Digeberedskabsuddannelsen
lek/tid
1
120 min

indhold
Digeberedskabets organisation og opbygning, herunder:
- kommunale beredskab,
- samarbejdspartnere,
- entreprenører.
Taktik ved digegennembrud, herunder:
- opbygning af afværgevolde,
- vedligeholdelse af do,
- prioritering af opgaver.
Sikkerhedsbestemmelser ved arbejde på diger, herunder
- særlige farer,
- arbejdsmiljøreglerne for manuel håndtering.

2
180 min

Digeberedskabets materiel, herunder bl.a.:
- lysmateriel,
- værktøj,
- afværgningsmateriel,
- kommunikationsmateriel,
- lokalt materiel.
Opstilling og betjening af lysmateriel.
Kortlære, herunder:
- terrænkendskab,
- kortlæsning,
- kortmarkering

3
120 min

Afværgemateriel, herunder:
- Fyldning
- placering.
Praktisk øvelse

4
120 min

Praktisk samarbejde med personel fra entreprenørmaskiner.
Evaluering og udlevering af uddannelsesbevis

LEK
TID

EMNE

1

Digeberedskabets
organisation og
opbygning

120
min

MÅL
Ved lektionens afslutning skal deltageren være orienteret om
digeberedskabets organisation og opbygning, herunder:
- kommunale beredskab,
- samarbejdspartnere,
- entreprenører.
Deltageren skal endvidere have kendskab til taktikken ved
digegennembrud, herunder:
- opbygning af afværgevolde,
- vedligeholdelse af do,
- prioritering af opgaver.
Endeligt skal deltageren have forståelse af sikkerhedsbestemmelser ved
arbejde på diger, herunder
- særlige farer,
- arbejdsmiljøreglerne for manuel håndtering

HENVISNINGER

BEMÆRKNINGER

Lokale uddannelsesbestemmelser for
tjenestegrenene.

Lektionen gennemføres af
instruktørerne i de nævnte
tjenestegrene.

De for kommunen
gældende planer.

Der foretages løbende
delkontrol.

Beredskabsloven.

At-vejledning
D.3.1
Juni 2002

Resultatet er tilfredsstillende såfremt deltageren:
- er bekendt med digeberedskabets organisation og opbygning,
- er bekendt med taktikken ved digegennembrud
- i det daglige virke benytter principperne for hensigtsmæssig løfte-,
bære-, trække- og skubbeteknik ved håndtering af byrder, der kan
medføre skader på bevægeapparatet ved uhensigtsmæssig
håndtering,
- efterlever gældende generelle sikkerhedsbestemmelser som er
gældende for personer i redningsberedskabet,
- gengiver de væsentligste generelle sikkerhedsbestemmelser.
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LEK
TID
2
180
min

EMNE
Materiel og
kortlære.

MÅL
Ved lektionens afslutning skal den frivillige kunne anvende
digeberedskabets materiel, herunder bl.a.:
- lysmateriel,
- værktøj,
- afværgningsmateriel,
- kommunikationsmateriel,
- lokalt materiel.

HENVISNINGER

BEMÆRKNINGER

Lokale uddannelsesbestemmelser for
tjenestegrenene.

Lektionen gennemføres af
respektive beredskabs instruktør.

De for kommunen
gældende planer.

Der gennemføres løbende
delkontrol.

Håndbog 5 og 6.
Endvidere skal den frivillige kunne opstilling og betjene lysmateriel.
Endeligt skal den frivillige kunne anvende udleveret kortmateriel til
bl.a.:
- terrænkendskab,
- kortlæsning,
- kortmarkering
Resultatet er tilfredsstillende såfremt den frivillige:
- I samarbejde med andre, opstiller og betjener lysmateriel efter
anvisning.
- Anvender kommunikationsmateriellet til korrekte meldinger.
- I samarbejde med andre opstiller afværgevold efter anvisning.
- Ud fra udleveret kort udpeger forudbestemte positioner.
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LEK
TID
3

EMNE
Afværgemateriel

120
min

LEK
TID
4

MÅL

BEMÆRKNINGER

Ved lektionens afslutning skal den frivillige kunne:
- Fylde og
- Placere sandsække eller andet lokalt afværgemateriel

Lokale uddannelsesbestemmelser for
tjenestegrenene.

Lektionen gennemføres af
respektive beredskabs instruktør.

Resultatet er tilfredsstillende såfremt den frivillige, efter anvisning
under en praktisk øvelse, korrekt udfører arbejdet på manuelt niveau

De for kommunen
gældende planer.

Der gennemføres løbende
delkontrol.

EMNE

MÅL

Entreprenørmaskiner.

Ved lektionens afslutning skal den frivillige kunne samarbejde med
personel fra entreprenørmaskiner i praksis.

Afslutning

Endvidere skal den frivillige evaluere uddannelsen og have udleveret
uddannelsesbevis.

120
min

HENVISNINGER

HENVISNINGER

BEMÆRKNINGER

Lokale uddannelsesbestemmelser for
tjenestegrenene.

Lektionen gennemføres af
respektive beredskabs instruktør.

De for kommunen
gældende planer.

Der gennemføres løbende
delkontrol.

Resultatet er tilfredsstillende såfremt den frivillige under hensyntagen til
gældende regler udfører praktisk samarbejde med personel fra
entreprenørmaskiner.
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