
Krav om dokumentert 
sikkerhetsopplæring
for arbeidsutstyr som krever særlig forsiktighet ved bruk.  



Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner at arbeids-
utstyret krever særlig forsiktighet ved bruk, kan det bare 
benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhets-
opplæring etter § 10–2 i forskrift om utførelse av arbeid.

Krav om dokumentert  
sikkerhetsopplæring
§ 10 i forskrift om utførelse av arbeid.

Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å utføre arbeid med aktuelle 
arbeidsutstyr innenfor det området det er gitt opplæring i.

Dokumentert sikkerhetsopplæring kan gis av arbeidsgiver eller andre som  
er kompetent til det. Bruk gjerne leverandør eller utleier av utstyret til å lære  
opp en person, som kan lære opp andre brukere senere.

Generelt
• Det skal være praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om 

oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold  
og kontroll. Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker 
bruk og betjening i forskrifter. Det beste er å bruke bruksanvisningen på 
utstyret som grunnlag for opplæringen.

• Arbeidsgiver skal også sørge for at arbeidstaker får nødvendig opplæring 
på det spesifikke arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. Opplæringen 
skal tilpasses arbeidsutstyrets art og sikre at arbeidstakeren kan bruke 
arbeidsutstyret på en forsvarlig måte.

• Arbeidsgiver skal dokumentere skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt 
opplæring på, hvem som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring. 
Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt.

 



Dokumentasjon og bruksanvisning  
Dokumentasjon av praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjengelig for 
verneombud og vises myndighetene på forlangende. Bruksanvisning på det aktuelle 
utstyret skal alltid være tilgjengelig. Den skal finnes på et språk som bruker forstår.

Eksempel på skjema som kan brukes:

 

Dokumentert opplæring 

Forskrift om utførelse av arbeid, § 10.1 og §10.2 

Arbeidstakerens navn: 
 

Fødselsdato: 
 

Ansatt som: 
 

Har sertifisert sikkerhetsoppl. i følgende kl: 
 

Førerkort 
klasse: 
 

ADR: 
 

Fagbrev: 
 

ADK: 

Opplæringen forestått av: 
 

Arbeidsgiver: 
 

Arbeidstakeren er gitt dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av følgende arbeidsutstyr 
som krever særlig forsiktighet ved bruk. 
Arbeidsutstyr / 
maskin: 

Dato Arbeidsutstyr / maskin: Dato 

1. 
 

 6.  

2. 
 

 7.  

3. 
 

 8.  

4. 
 

 9.  

5. 
 

 10.  

Praktisk og teoretisk sikkerhetsopplæring er gitt innen følgende hovedområder: 
Innhold i 
opplæringen: 

Maskintype (tallene under tilsvarer typene over) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Oppbygging             

Betjening            

Bruksegenskaper                               

Bruksområder                                                         

Vedlikehold og 
kontroll 

                                                                                     

Gjennomgang 
bruksanvisn. 

                 

X Sett kryss ved tallet som tilsvarer maskintypene opplistet over. 
MERK: 
Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som stilles til sikker bruk og betjening i 
forskrifter og i bruksanvisning. 
 
For utenlandske arbeidstakere må utenlandske kompetansebevis vurderes og 
eventuelt godkjennes av Arbeidstilsynet. post@arbeidstilsynet.no  
Underskrift arbeidstaker: Underskrift arbeidsgiver: 

 



Besøksadresse: Østensjøveien 34, 0667 Oslo
E-post: BAfondet@arbeidstilsynet.no
Org.nr: 975 945 065
Nettside: rvofond.no

Fondet for regionale verneombud  
i bygge- og anleggsbransjen 
Postboks 22 Sentrum
0101 Oslo

Organisering
Ordningen med regionale verneombud i bygge- og anleggsbransjen ble innført i 1981  
og er et trepartssamarbeid mellom Arbeidstilsynet, arbeidsgiver organisasjonene 
Byggenæringens Landsforening og Maskinentreprenørenes Forbund, og arbeidstaker-
organisasjonene Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmandsforbund. Ordningen  
finansieres av en årlig avgift som innbetales av bedriftene i bygge- og anleggs-
bransjen. De regionale verneombudene for anleggsbransjen oppnevnes av Norsk 
Arbeidsmandsforbund og de regionale verneombudene for byggebransjen  
oppnevnes av Fellesforbundet.  

Sekretariatet 
Sekretariatet administrerer blant annet innbetalingen av avgiften.  
De svarer på spørsmål om avgiftsberegning og avgiftsplikt.
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Skann QR-koden og les/last ned brosjyren  
og skjema om dokumentert opplæring her:


