
BYGG- OG ANLEGGSKURS



Dokumentert sikkerhetsopplæring anhuker og signalgiver

Mål for kurset er å gi grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker 
og signalgiver. Kurset er beregnet på personell so skal benytte 
løfteredskap i arbeidssituasjoner. Gjennom dette kurset vil eleven 
få de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker 
utførelse av jobben.

Personløfterkurs - Klasse A – B

Målsettingen med opplæringen er at personen som gis opplæring, 
tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske ferdigheter 
om sikker bruk av forskjellige typer personløftere, slik at ulykker 
ved liftbruk unngås.

Brannvern ved utførelse av varmearbeider med slokkeøvelse

Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat for de som skal 
utføre varme arbeider på tilfeldig arbeidsplass. Dette betyr at du vil 
få avkortning i et eventuelt forsikringsoppgjør dersom du mangler 
sertifikat. Årlig oppstår mange branner på grunn av uforsiktighet 
og slurv ved utførelse av varme arbeider. Du som utfører varme 
arbeider må ha innsikt i hvilken brannrisiko varme arbeider 
innebærer, og utføre arbeidet på en slik måte at brann ikke oppstår.



HMS Mini modul 1.1

Hensikten med opplæringen er å gi brukere av arbeidsutstyr nevnt 
i §§ 10-1 og 10-2 i «Forskrift om utførelse av arbeid», en generell 
HMS grunnopplæring i sikker bruk, slik at uhell og ulykker i 
forbindelse med bruken unngås.

Grunnleggende fallsikring

Målsetningen med kurset er å gi økt kunnskap om riktig og sikker 
bruk av fallsikringsutstyr. Gjøre brukeren kjent med sele, fallblokk, 
fangline og falldemper. Bidra med å legge forholdene til rette for en 
trygg arbeidsplass.

§ 17.4 Stillasbygger kurs uten høyde begrensing 
(teori og praksis)

Målsetningen med opplæringen er at den som får opplæring er 
oppdatert og tilegner seg grunnleggende kunnskaper og praktiske 
ferdigheter om bygging av stillas, slik at man forebygger ulykker 
og skader.

Etter endt kurs er du kvalifisert til å jobbe som stillasmontør, 
godkjenne stillaser, ta ansvaret over og kjøre en personløfter, 
utføre oppdrag som innehar varmearbeider, og være ansvarlig 
for stropping av utstyr om materiell. Med dette kurset er man 
veldig «skodd» for å jobbe i bygg og anleggsbransjen.
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