
Dokumentert sikkerhetsopplæring
Sikker bruk av arbeidsutstyr

Bygg og anlegg

Opplæringsmateriell 
til instruktører og elever  

Sikker bruk av arbeidsutstyr er utviklet av partene i arbeidslivet 
og benyttes både på bygg- og anleggsplasser og i skoler. 
Materiellet dekker den teoretiske delen av opplæringen. 

Vi samarbeider med hmsbevis.no  
som leverer digitale kursbevis for 
gjennomført  dokumentert sikker-
hetsopplæring.



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul1: Instruktørveiledning – 
Risikovurdering og organisering 
av opplæring

Målgruppe
Arbeidsgiver ved daglig leder, yrkesfaglærere og instruktører

Produktinformasjon
Modul 1 er primært ment som hjelp og veiledning for instruktørere og lærere som har  
ansvar for å lede kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring. Modul 1 består av en powerpoint-
presentasjon og et trykt hefte som gir en innføring i de formelle kravene til dokumentert  
sikkerhetsopplæring, veiledning til hvordan du og din bedrift/skole kan foreta en risiko- 
vurdering av det arbeidsutstyret dere bruker og pedagogiske tips til hvordan du skal gjennom-
føre og dokumentere opplæringen. Den trykte veiledningen kan bestilles fra Fagbokforlaget.

Sikkerhetspolitikk

Tekniske løsninger / verktøy og utstyr

Rutine – prosedyrer

Sikkerhetsledelse / Sikker arbeidspraksis

Opplæring – trening – Kompetanse

HMS-kultur – Holdninger – Adferd

Forhold til kunden / Samarbeidspartnere

Innhold
•	 Lov	og	forskrifter
•	 Prosedyre	for	risikovurdering
•	 Oppbygning	av	opplæringsmateriellet
•	 Bruk	av	materiellet	i	opplæringen
•	 Hvordan	dokumentere	opplæringen
•	 Sikkerhetsopplæring	i	videregående	skole	og		
	 fagopplæring

Detaljer
Omfang:	35	ppt	og	36	sider	hefte.
Pris:	kr	1095,-	inkl.	mva	for	lysark/kr	263,-	for	heftet



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 2: Arbeidsutstyr  
for bruk i verksted og lager

Målgruppe
Alle som skal benytte verksted- og lagerutstyr som billøftere, dreibenker, bormaskiner, sager 
og klippemaskiner.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren. Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren 
bruker av utstyret og bør ha gjennomgått modul 1, risikovurdering og organisering av op-
plæring i bedriften.

Innhold
A.	Billøfter	og	elefantløfter
B.	 Dreiebenk,	søylebormaskin	og	metallsag
C.	Sakser	og	klippemaskiner
D.	 Sveise-	og	skjæreutstyr

Detaljer
Omfang:	50	ppt.
Pris:	kr	1095,-	inkl.	mva	



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 3: Kraner for bygg/anlegg,
industri og verksted

Målgruppe
Alle som skal benytte veggsving- og søylekraner, taljer og taljebaner, bro- og traverskraner 
og minikraner (under 2Tm)

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
A.	Veggsving-	og	søylekraner	–	Taljer	og	taljebaner
B.	 Bro-	og	traverskran
C.	Minikran	(under	2Tm)
D.	 Tilhengermontert	kran
E.	 Vinsjer

Detaljer
Omfang:	59	ppt.
Pris:	kr	1095,-	inkl.	mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 4: Løfteredskaper for 
anhukere og signalgivere

Målgruppe
Alle som skal anhuke last og/eller være signalgiver på bygg- og anleggsplasser.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
•	 Hvorfor	opplæring?
•	 Bruk	av	løftetabeller
•	 Løfteredskap	-	typer	og	bruksområder
•	 Signaler,	tegn	og	bruk	av	radio
•	 Sikkerhetsregler

Detaljer
Omfang:	67	ppt.
Pris:	kr	1095,-	inkl.	mva
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Lilla 1,0 0,8 2,0 1,7 1,4 1,0 2,6 2,1 1,5 20 mm

Grønn 2,0 1,6 4,0 3,4 2,8 2,0 5,2 4,2 3,0 20 mm

Gul 3,0 2,4 6,0 5,1 4,2 3,0 7,8 6,3 4,5 30 mm
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Blå 8,0 6,4 16,0 13,6 11,2 8,0 20,8 16,8 12,0 80 mm

Orange 10,0 8,0 20,0 17,0 14,0 10,0 26,0 21,0 15,0 80 mm

Orangefargede stropper: SWL/WLL > 10 tonn
Hvitfargede stropper ≤ 10 tonn, følger ikke standard fargekode i forholdet: fargekode/tillatt arbeidslast
Snarefaktor 0,7 er i følge Norsk Standard

Sikkerhetsfaktorer:
 Rundsling inntil 2 tonn: 8 : 1 Flatstropper til og med 10 tonn: 7 : 1 
 fra og med 2 tonn: 6 : 1 fra 10 tonn: 5 : 1
 over 50 tonn: 4 : 1
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Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 5: Klatre- og hengestillas

Målgruppe
Alle som skal benytte klatre- og hengestillaser.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
A.	Klatrestillas
B.	 Hengestillas

Detaljer
Omfang:	52	ppt.
Pris:	kr	1095,-	inkl.	mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 6: Personløftere

Målgruppe
Alle som skal benytte personløftere.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren og en håndbok for kursdeltakere.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
•	 Hvorfor	opplæring?
•	 Typer	og	bruksområder
•	 Sikkerhetsregler
•	 Miljøhensyn

Detaljer
Omfang:	53	ppt.
Pris:	kr	1095,-	inkl.	mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 7: Bergarbeid under jord

Målgruppe
Alle som skal benytte tunnelrigg, laderigg og bolterigg, sprøyterigg, injeksjonsrigg, element-
montasjemaskin, eller hydraulisk arbeidsplattform og håndholdt bergboremaskin.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
1.	 Tunnellrigg,	laderigg	og	bolterigg
2.	 Sprøyterigg
3.	 Injeksjonsrigg
4.	 Elementmontasjemaskin/elementsetter
5.	 Hydraulisk	arbeidsplattform
6.	 Håndholdt	bergboremaskin

Detaljer
Omfang:	151	ppt.
Pris:	kr	2190,-	inkl.	mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 8: Bergarbeid over jord

Målgruppe
Alle som skal operere borvogner, håndholdt bergboremaskin, knuse- og sorteringsverk.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
A.	Borvogner
B.	 Håndholdt	bergboremaskin
C.	Knuse-	og	sorteringsverk

Detaljer
Omfang:	74	ppt.
Pris:	kr	1480,-	inkl.	mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 9: Komprimeringsutstyr

Målgruppe
Alle som skal operere valser, vibroplater eller stampere.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
A.	Valsetog
B.	 Øvrige	valser
C.	Vibroplater	og	stampere

Detaljer
Omfang:	27	ppt.
Pris:	kr	520,-	inkl.	mva	



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 10: Masseforflytnings- 
maskiner under 15 kW

Målgruppe
Alle som skal operere masseforflytningsmaskiner under 15kW og tilleggsutstyr.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
A.	Masseforflytningsmaskiner	under	15	kW
B.	 Tilleggsutstyr	til	traktorer	og	masseforflytnings-	
	 maskiner.

Detaljer
Omfang:	52	ppt.
Pris:	kr	1095,-	inkl.	mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 11: Håndholdt arbeids- 
utstyr og bygningssager

Målgruppe
Alle som skal operere håndholdt arbeidsutstyr og bygningssager.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
A.	Vinkelsliper
B.	 Boltepistol
C.	Spikerpistol
D.	Borrigg-	og	kombihammer
E.	 Sager

Detaljer
Omfang:	146	ppt.
Pris:	kr	2190,-	inkl.	mva	



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 12: Trebearbeidingsmaskiner

Målgruppe
Alle som skal operere snekkermaskiner.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
•	Sirkelsag
•	Båndsag
•	Fresemaskin
•	Avretterhøvel
•	Tykkelseshøvel

Detaljer
Omfang:	28	ppt.
Pris:	kr	520,-	inkl.	mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 13: Asfaltutstyr

Målgruppe
Alle som skal benytte laboratorie- og/eller produksjonsutstyr innenfor asfaltarbeid.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
A.	Laboratorieutstyr
B.	 Asfaltverk	og	tankanlegg
C.	Emulsjonsfabrikk
D.	Asfaltutleggere
E.	 Freser
F.	 LPG-fyrte	asfaltvarmere
G.	Pukkverk	og	grustak

Detaljer
Omfang:150	ppt.
Pris:	kr	2156,-	inkl.	mva	

Feiing Sprøytevogn Singelspreding Sprøytevogn 2 Singelspreding Valsing



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 14: Betongsager

Målgruppe
Alle som skal operere betongsager.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften

Innhold
A.	Kjernebor
B.	Veggsag
C.	Gulvsag
D.	Vaiersag
E.	Kjedesag

Detaljer
Omfang:	31	ppt.
Pris:	kr	520,-	inkl.	mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 15: Høytrykkspylerutstyr

Målgruppe
Alle som skal benytte høytrykkspylerutstyr til diverse entreprenørarbeider med trykk opp til 
500 bar.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
•	Hvorfor	opplæring?
•	Uønskede	hendelser	og	sikker	jobbanalyse
•	Typer	og	bruksområder
•	Personlig	verneutstyr
•	Sikkerhetsregler
•	Vedlikehold
•	Miljøhensyn

Detaljer
Omfang:	24	ppt.
Pris:	kr	520,-	inkl.	mva	



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 16: Ryddesager og trimmere

Målgruppe
Alle som skal benytte ryddesager og trimmere.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
•	 Hvorfor	opplæring		
	 Lover	og	forskrifter	
	 Uønskede	hendelser
•	 Typer	og	bruksområder
•	 Personlig	verneutstyr
•	 Sikkerhetsregler
•	 Vedlikehold
•	 Miljøhensyn

Detaljer
Omfang:	21	ppt.
Pris:	kr	520,-	inkl.	mva	



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 17: Spunte- og peleutstyr

Målgruppe
Alle som skal operere spunte- og peleutstyr.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
•	Hvorfor	opplæring?
•	Uønskede	hendelser	og	sikker	jobbanalyse
•	Typer	og	bruksområder
•	Personlig	verneutstyr
•	Sikkerhetsregler
•	Vedlikehold
•	Miljøhensyn

Detaljer
Omfang:	24	ppt.
Pris:	kr	520,-	inkl.	mva	



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 18: Pumper- og
transportbånd for betong

Målgruppe
Primært betongpumpe og båndbilsjåfører. Deler av innholdet er relevant på bygg- og an-
leggsplasser for ordremottaker, støpeformann, ”slangemann” og hele støpelaget.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
•	 Hvorfor	opplæring
•	 Typer	og	bruksområder
•	 Vedlikehold
•	 Sikkerhetsregler
•	 Miljøhensyn

Detaljer
Omfang:	89	ppt	og	48	sider	hefte.
Pris:	ppt	kr	1480,-	inkl.	mva/hefte	kr	263,-	



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 19: Stillaser, stiger  
og arbeid i høyden

Målgruppe
Alle som skal utføre arbeid i høyden.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Detaljer
Omfang:	83	ppt.
Pris:	kr	1095,-	inkl.	mva	

Håndlist

Knelist

Fotlist

Innhold
•	 Innhold
•	 Hvorfor	opplæring?	
	 Uønskede	hendelser	
	 Lover	og	forskrifter
•	 Typer	og	bruksområder
•	 Merking	og	dokumentasjon
•	 Uønskede	hendelser	og	sikker	jobb	analyse
•	 Sikkerhetsregler	
	 Stillas	
	 Stiger	
	 Dekkekanter/taksikring	og	utsparinger
•	 Vedlikehold
•	 Miljøhensyn



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 20: Forskalingsutstyr

Målgruppe
Alle som har et ansvar og de som skal delta i et forskalingsarbeid.

Produktinformasjon
Håndbok på 24 sider for kursledere og deltakere i kurs for dokumentert sikkerhetsopplæring 
i henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
•	 Hvorfor	opplæring
•	 Typer	og	bruksområder
•	 Vedlikehold
•	 Sikkerhetsregler
•	 Miljøhensyn

Detaljer
Omfang;	håndbok	24	sider	
Pris:	kr	263,-



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 21: Fallsikringsutstyr

Målgruppe
Alle som skal benytte fallsikringsutstyr.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Detaljer
Omfang:	76	ppt.
Pris:	kr	1480,-	inkl.	mva	

Innhold
•	 Hvorfor	opplæring?
•	 Typer	og	bruksområder
•	 Uønskede	hendelser	og	sikker	jobb	analyse
•	 Sikkerhetsregler
•	 Personlig	verneutstyr
•	 Vedlikehold
•	 Miljøhensyn



Sikker bruk av arbeidsutstyr
Bygg og anlegg

Modul 22: Betongutstyr

Målgruppe
Alle som skal armeringsutstyr, betongblandere, vibroutstyr, glatteutstyr og betongslipeutstyr.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i 
henhold til §10-1 og §10-2 i forskrift om utførelse av arbeid. Materiellet består av en power-
pointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått 
modul 1, risikovurdering og organisering av opplæring i bedriften.

Innhold
A.	Armeringsutstyr
B.	 Betongblander
C.	Vibroutstyr
D.	Betongglatteutstyr
E.	 Betongslipeutstyr

Detaljer
Omfang:	95	ppt	
Pris:	kr	1480,-	inkl.	mva



Opplæringsmateriell til gjennomføring av
dokumentert sikkerhetsopplæring i bygg og anlegg

Moduloversikt
1.	 Instruktørveiledning	–	Risikovurdering	og		
	 organisering	av	opplæring	i	bedriften

2.	 Arbeidsutstyr	for	bruk	i	verksted	og	lager

3.	 Kraner	for	bygg/anlegg,	industri	og	verksted

4.	 Løfteredskap	for	anhukere	og	signalgivere

5.	 Klatre-	og	hengestillas

6.	 Personløftere

7.	 Arbeidsutstyr	for	bergarbeid	under	jord

8.	 Arbeidsutstyr	for	bergarbeid	i	dagen

9.	 Komprimeringsutstyr

10.	 Masseforflyttingsmaskiner

11.	 Håndholdt	arbeidsutstyr	og	bygningssager

12.	 Stasjonære	trebearbeidingsmaskiner

13.	 Asfaltutstyr

14.	 Betongsager

15.	 Høytrykkspyleutstyr

16.	 Ryddesager	og	trimmere

17.	 Spunt-	og	peleutstyr

18.	 Pumper	og	transportbånd	for	betong

19.	 Stillaser,	stiger	og	arbeid	i	høyden

20.	 Forskalingsutstyr

21.	 Fallsikringsutstyr

22.	 Betongutstyr

hmsbevis.no leverer digitale kursbevis for gjennomført HMS-opplæring iht. forskrift 
om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. Hensikten 
er å sikre en enkel og tilgjengelig elektronisk dokumentasjon av HMS opplæring gjen-
nomført på skole til bruk for elever i overgangen fra skole til lærebedrift.

I hmsbevis.no kan eleven søke om utplassering i yrkesfaglig fordypning (YFF) eller 
læreplass via e-post hos registrerte bedrifter hos oss.

Elevens kursbevis genereres automatisk med søknaden til bedriften. 

Kanalveien	51,	5068	Bergen
Telefon:	+47	55	38	88	00
www.fagbokforlaget.no

Undervisningsmateriellet bestilles fra www.fagbokforlaget.no


