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BASSKOLEN

Vårt mål er å øke kunnskapen for å få færre 
skader på mennesker og maskiner. Kursene vi 
arrangerer er utarbeidet gjennom et samarbeid 
av partene i byggenæringen som består av: 
Byggenæringens Landsforening, Norsk Arbeids-
mandsforbund, Fellesforbundet, Entreprenørfor-
eningen – Bygg og Anlegg, Norsk Utleieforening, 
Maskingrossisternes Forening, Maskinentrepre-
nørens Forbund og med støtte fra Fondet for re-
gionale verneombud. Alle våre kurs er i henhold 
til kravene for dokumentert opplæring.

Økt kunnskap gir bedre lønnsomhet.

Kursmodulene er laget i henhold til forskrift, om 
utførelse av arbeid.

§ 10-1. Krav om dokumentert sikkerhetsopp-
læring for arbeidsutstyr som krever særlig 
forsiktighet ved bruk
Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner 
at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet ved 
bruk, kan det bare benyttes arbeidstakere som 
har dokumentert sikkerhetsopplæring etter § 
10-2.

§ 10-2. Krav om dokumentert sikkerhetsopp-
læring ved bruk av arbeidsutstyr 
Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i 
§ 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk 

opplæring som gir kunnskaper om opp-
bygging, betjening, bruksegenskaper og bruks-
område, samt vedlikehold og kontroll. 
Opplæringen skal gi kunnskaper om de krav som 
stilles til sikker bruk og betjening i forskrifter og i 
bruksanvisning. Det skal utstedes dokumentasjon 
på at praktisk og teoretisk opplæring er gitt i 
henhold til denne forskriften. Dokumentasjon av 
praktisk og teoretisk opplæring skal være tilgjen-
gelig for verneombudet og vises myndighetene 
på forlangende. 

BAS arrangerer også bedriftstilpassede opplæ-
ringskurs ute hos kunden, men fortrinnsvis på 
våre egne avdelinger. 

Den dokumenterte opplæringen består av flere 
moduler, noen mer omfattende enn 
andre. Her er det muligheter for å sette sammen 
flere moduler til et kurs. Hvis ønskelig, ta kontakt 
med oss så blir vi gjerne med og lager en opplæ-
ringsplan for deres bedrift. 

Kjell Enger er ansvarlig for vår kursvirksomhet. 
Dersom du har spørsmål i forbindelse med våre 
kurs ta kontakt med Kjell på tlf +47 909 37 111,
e-post basskolen@basutleie.no

BAS Maskinutleie AS er opptatt av at utstyret vi leier ut 
skal brukes på en sikker og effektiv måte. Vi tilbyr derfor 

dokumentert sikkerhetsopplæring.
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Her er det muligheter for å sette sammen flere moduler for å skreddersy kurs etter eget ønske. 

MODUL 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    
      
MODUL 4 Løfteredskap for anhukere og signalgivere   
      
MODUL 9 Komprimeringsutstyr    
 Valsetog (veivals), øvrige valser (stang/fjernstyrte), 
 slepevals, vibroplater og stampere
      
MODUL 10 Masseforflyttingsmaskiner under 15 kw   
      
MODUL 11 Håndholdt arbeidsutstyr og bygningsager   
 A. Vinkelsliper    
 B. Boltepistol    
 C. Spikerpisol    
 D. Bor, pigg og kombihammer   
 E. Sager     
      
MODUL 15 Høytrykkspyler    
      
MODUL 16 Ryddesag og trimmere    
      
MODUL 19 Stillaser, stiger og arbeid i høyden   
      
MODUL 21 Fallsikringsutstyr    
      
MODUL 22 Betongutstyr     
 A. Bøying av armering (bøyebenk, klipper og binder)  
 B. Betongblander, tvangsblander og mørteldrill  
 C. Betongglatting (glattemaskin)   
 E. Betongsliping (gulvsliper, betongsliper, giraffsliper og betongstøvsuger)

ANDRE KURS      
• Teleskoptruck C1 og C2: Arrangeres av BAS i samarbeid med Alpha Maskin AS 
• Varme arbeider: Her benytter vi oss av ekstern instruktør som er tilsluttet Norsk brannvernforening 
• Stillas: Stillaskurs for montører, her leier BAS Maskinutleie AS inn ekstern instruktør.

MODULOVERSIKT 

PERSONLØFTERKURS
KURSET GIR:  Kompetansebevis for bruk av personløfter utstedt av SFS, 
 Senter for sikkerhetsopplæring
KURSET OMFATTER:
 Teoretisk og praktisk opplæring i bruk av personløfter (lift) klasse A, B og C
 Kursmateriell • Enkel lunch • Avsluttende skriftlig prøve

ØK KUNNSKAPEN MED OPPLÆRING HOS BAS!



Avdeling Hof
Industriveien 18
3090 Hof
Tlf: 33 05 85 15
post.hof@basutleie.no

Avdeling Gjøvik
Kontrollveien 1
2807 Hunndalen
Tlf: 909 82 620
post.gjovik@basutleie.no

Avdeling Grålum
Ringtunv. 1
1712 Grålum
Tlf: 69 13 67 00
post.gralum@basutleie.no

Avdeling Lindeberg
Lindebergvegen 16
2016 Frogner 
Tlf: 63 82 27 77
post.lindeberg@basutleie.no

Avdeling Elverum
Vindheiavegen 111
2406 Elverum
Tlf: 928 94 400
post.elverum@basutleie.no

Avdeling Trondheim
Sunnlandsvegen 2 
7032 Trondheim 
Tlf: 928 00 165
post.trondheim@basutleie.no

Avdeling Klepp
Møllevegen 14
4353 Klepp Stasjon 
Tlf: 480 13 946
post.klepp@basutleie.no

Avdeling Arendal
Industritoppen 8
4848 Arendal
Tlf: 905 39 482
post.arendal@basutleie.no
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Avdeling Karmøy 
Husøyvegen 27
4262 Avaldsnes
Tlf: 934 40 024
post.karmoy@basutleie.no

Avdeling Kragerø
Kragerøveien 520
3770 Kragerø
Tlf: 916 34 050
post.kragero@basutleie.no

Avdeling Kristiansand
Barstølveien 12
4636 Kristiansand
Tlf: 932 52 210
post.kristiansand@basutleie.no


