
Sikker bruk av arbeidsutstyr

Moduloversikt  
med informasjon og priser om hver enkelt av de 22 modulene  

innenfor dokumentert sikkerhetsopplæring



Denne brosjyren inneholder en brosjyre for hver av de 22 modulene og gir en 
oversikt over hvilket utstyr og elementer som dekkes av de forskjellige. 

Se ellers vår bokkatalog på www.bnf.as og våre sider for de videregående 
skolene: www.bokasnettressurs.no. Mer informasjon om hms og et fyldig  
illustrasjonsarkiv kan du finne på www.byggarbeidsmiljo.no

For ytterligere informasjon kan du sende en e-post til post@bnf.as  
eller ringe oss på 63 89 25 75.

Byggenæringens Forlag AS
Postboks 293, 2001 Lillestrøm

Telefon 63892575 - Faks 63803500
 post@bnf.as, www.bnf.as



Sikker bruk av arbeidsutstyr

Modul1: Instruktørveiledning – 
Risikovurdering og organisering 
av opplæring

Målgruppe
Arbeidsgiver ved daglig leder og instruktører.

Produktinformasjon 
Modul 1 er primært ment som hjelp og veiledning for personer som har ansvar for å gjennomføre risikovurder-
ing av bedriftens arbeidsutstyr og  ansvar for å gi opplæring.  Modul 1+den trykte Instruktørveiledningen gir en 
innføring i de formelle kravene til dokumentert sikkerhetsopplæring, veiledning til hvordan du og din bedrift kan 
foreta en risikovurdering av det arbeidsutstyret dere bruker og pedagogiske tips til hvordan du skal gjennomføre 
og dokumentere opplæringen. Den trykte veiledningen kan bestilles fra Byggenæringens Forlag: www.bnf.as 

Innhold

 
fagopplæring

Detaljer

Pris: kr 876,- + mva for lysark/kr 263,- for heftet

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
A. Billøfter og elefantløfter

B. Dreiebenk, søylebormaskin og metallsag 

C. Sakser og klippemaskiner

D. Sveise- og skjæreutstyr

Detaljer

Pris: kr 876,- + mva

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47  
og 48 i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og  bør ha gjennomgått modul 1, risiko- 
vurdering 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

Pris: kr 876,- + mva

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold Detaljer

Pris: kr 876 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
A. Klatrestillas 

B. Hengestillas

Detaljer

Pris: kr 876,- + mva

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

Modul 6: Personløftere

Målgruppe
Alle som skal benytte personløftere.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til §§47 og 48 
i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren og en 
håndbok for kursdeltakere.

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

Håndboken kan bestilles fra Byggenæringens Forlag www.bnf.as 

Innhold
A. Klatrestillas B. Hengestillas

Detaljer

Pris: kr 876,- + mva for ppt/Håndbok kr. 100,- + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

Modul 7: Bergarbeid under jord

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

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått modul 1, risikovurder-
ing 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
-

beidsutstyr

Pris: kr 1752 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
A. Borvogner

B. Håndholdt bergboremaskin

C. Knuse- og sorteringsverk

Detaljer
 

arbeidsutstyr

Pris: kr 1184 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
A. Valsetog

B. Øvrige valser

C. Vibroplater og stampere

Detaljer
 

arbeidsutstyr

Pris: kr 416 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
A. Masseforflytningsmaskiner under 15 kW

B. Tilleggsutstyr til traktorer og masseforflytnings-
maskiner.

Detaljer
 

arbeidsutstyr

Pris: kr 876 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
A. Vinkelsliper

B. Boltepistol

C. Spikerpistol

D. Borrigg- og kombihammer

E.  Sager

Detaljer
 

pr arbeidsutstyr

Pris: kr 1752 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

Modul 12: Trebearbeidingsmaskiner

Målgruppe
Alle som skal operere håndholdt arbeidsutstyr og bygningssager.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold Detaljer

Pris: kr 416 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

Instruktøren må i utgangspunktet være en erfaren bruker av utstyret og bør ha gjennomgått modul 1, risikovurder-
ing 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

Pris: kr 1 725,- + mva

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

Modul 14: Betongsager

Målgruppe
Alle som skal operere betongsager.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
A.  Kjernebor

B. Veggsag

C. Gulvsag

D. Vaiersag 

E. Kjedesag

Detaljer

Pris: kr 416 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold Detaljer

Pris: kr 416,- + mva

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og  
48 i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
 

Lover og forskrifter 

Detaljer

Pris: kr 416,- + mva

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold Detaljer

Pris: kr 416 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

Modul 18: Pumper- og  
transportbånd for betong

Målgruppe
Primært betongpumpe og båndbilsjåfører. Deler av innholdet er relevant på bygg- og anleggsplasser for ordremot-
taker, støpeformann, ”slangemann” og hele støpelaget.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold Detaljer

Pris: kr 1184 + mva



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 48 
i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren og en 
håndbok for kursdeltakere.

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

Innhold

 
 

Lover og forskrifter

 
Stillas 
Stiger 
Dekkekanter/taksikring og utsparinger

Detaljer

Pris: kr 876,- + mva

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 
48 i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. 

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

Boken bestilles fra Byggenæringens Forlag, www.bnf.as 

Innhold Detaljer

Pris: kr 263.-

Medlemmer av BNL får 15% rabatt.



Sikker bruk av arbeidsutstyr

Modul 21: Fallsikringsutstyr

Målgruppe
Alle som skal benytte fallsikringsutstyr.

Produktinformasjon
Presentasjonsmateriell for instruktører som leder kurs i dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til §§47 og 48 i 
forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold Detaljer

Pris: kr 1184 + mva

Medlemmer av BNL får 15% rabatt.



Sikker bruk av arbeidsutstyr

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 §§47 og 
48 i forskrift om bruk av arbeidsutstyr. Materiellet består av en powerpointpresentasjon (ppt) for instruktøren.

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

Innhold
A. Armeringsutstyr

B. Betongblander

C. Vibroutstyr

D. Betongglatteutstyr

E. Betongslipeutstyr

Detaljer

Pris: kr 1184,- + mva

Rabatt: Medlemmer av BNL får 15% rabatt



1. Instruktørveiledning - Risikovurdering og organisering 
av opplæring i bedriften

2. Arbeidsutstyr for bruk i verksted og lager 
A. Billøfter og elefantløfter 
B. Dreiebenk, søylebormaskin, metallsag og  
 slipeutstyr 
C. Sakser og klippemaskiner 
D. Sveise- og skjæreutstyr

3. Kraner for bygg/anlegg, industri og verksted 
A. Veggsving- og søylekraner – Taljer og taljebaner 
B. Bro- og traverskran 
C. Minikraner (under 2Tm) 
D. Tilhengermontert kran 
E. Vinsjer

4. Løfteredskap for anhukere og signalgivere

5. Klatre- og hengestillas

6. Personløftere

7. Arbeidsutstyr for bergarbeid under jord 
A. Tunellrigg, laderigg, bolterigg 
B. Sprøyterigg 
C. Injeksjonsrigg 
D. Elementmontasjemaskin/elementsetter 
E. Hydraulisk arbeidsplattform 
F. Håndholdt bergboremaskin

8. Arbeidsutstyr for bergarbeid i dagen 
A. Borvogner 
B. Håndholdt bergboremaskin 
C. Knuse- og sorteringsverk

9. Komprimeringsutstyr 
Valsetog (Veivals), Øvrige valser (stang-/ fjernstyrte), 
slepevals og vibroplater og  
stampere

10. Masseforflyttingsmaskiner 
A. Masseforflyttingsmaskiner med effekt mindre enn  
 15kW 
B. Tilleggsutstyr til traktor og masseforflyttings-  
 maskiner

11. Håndholdt arbeidsutstyr og bygningssager 
A. Vinkelsliper 
B. Boltepistol 
C. Spikerpistol 
D. Bor-, pigg- og kombihammer 
E. Sager

12. Stasjonære trebearbeidingsmaskiner 
Sirkelsag, Båndsag, Fresemaskin, Avretterhøvel og 
Tykkelseshøvel

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

14. Betongsager 
Kjerneboringsutstyr, Veggsag, Gulvsag og Vaiersag

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 
Veggforskaling, Søyleforskaling, Dekkeforskaling, 
Klatreforskaling og Manuell forskaling

21. Fallsikringsutstyr

22. Betongutstyr 
A. Bøying av armering (bøyebenk/klipper/bøyer/  
 binder-håndholdt) 
B. Betongblander/Tvangsblander/Mørteldrill 
C. Vibroutstyr (vibratorstav/vibratorbrygge) 
D. Betongglatting (glattemaskin/glattemaskin- 
 dobbel) 
E. Betongsliping (betonggulvsliper/betongsliper   
 håndholdt/Giraffsliper/betongstøvsuger)

Byggenæringens Forlag AS
Postboks 293, 2001 Lillestrøm

Telefon 63892575 - Faks 63803500
post@bnf.as, www.bnf.as

www.trainingportal.no/bygg

Sikker bruk av arbeidsutstyr

Dokumentert sikkerhetsopplæring  
Moduloversikt


