
Utbildningar  
för proffs
Idag ställs höga krav på säkerhet och arbetsmiljö. 
Med en välutbildad personal minimerar du risken för 
olyckor, sjukfrånvaro och skadeståndskrav. 

www.skyddoverktyg.se





Kursanmälan
Anmälan görs till närmaste BIG återförsäljare.

Anmälningsvillkor
Anmälan är bindande. Om du får förhinder och 
inte kan delta kan kursplatsen överlåtas till en 
kollega. Vid avbokning två veckor före kursstart 
eller senare debiteras hela kursavgiften.

Bekräftelse 
När vi tagit emot din anmälan skickar vi en 
bekräftelse. Om kursen är fulltecknad meddelar 
vi detta omgående och du erbjuds alternativ 
lösning.

Inställd kurs
Om vi tvingas ställa in kursen på grund av för  
få deltagare underrättas du om detta senast  
sju dagar innan kursen startar och erbjuds  
alternativa kurstillfällen. Detta gäller även om  
läraren akut insjuknar och lämplig ersättare ej 
kan anskaffas. Vi svarar inte för, hos deltagaren,  
uppkomna kostnader vid inställande av kurs.

Kursavgift 
Kursavgiften faktureras efter kursen. Priserna är 
exklusive moms.

Dokumentation 
I samtliga kurspriser ingår dokumentation och 
utbildningsbevis.

Vi på BIG-gruppen erbjuder dig och ditt företag olika 
branschanpassade utbildningar. Detta är en viktig del i 
vårt kunderbjudande och vårt säkerhetsarbete. Säkerhet 
kommer bl.a. från rätt produkter, rätt utbildning och rätt 
inställning. Vi har ett urval av utbildningar som bidrar till 
bättre, effektivare och säkrare arbetsplatser. Utbildningarna 
följer Arbetsmiljöverkets- och branschorganisationernas 
rekommenderade kursplaner. Godkänd elev får ett 
kompetensbevis med foto. 

Kunskap för 
säkert och  
effektivt arbete
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Målgrupp
Alla personer som jobbar på höga höjder (över 
två meter). En riskbedömning ska visa om det 
behövs även i andra situationer, t.ex. vid arbete 
med arbetsplattformar, i slutna utrymmen eller 
vid vatten.

Kursinnehåll
Lagar och föreskrifter 
Riskbedömning och analyser 
CE märkning 
Personligt fallskydd 
Helselar 
Stödbälten 
Planering av arbetet 
Förankringspunkter 
Rep och glidlås 
Falldämpare 
Fallskyddslösningar 
Infästning 
Fallfaktor 
Fri höjd 
Förvaring 
Skötsel och underhåll

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. 
Deltagarna får även testa att hänga från högre 
höjder med rätt utrustning. Utbildningen avslu-
tas med ett praktiskt och ett teoretiskt prov.

Efter kursen 
Eleven skall känna till risker, säkerhet och till-
lämpning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 
rekommendationer. Eleven skall också känna 
till hur det personliga fallskyddet skall användas.

Enligt den europeiska lagstiftningen måste arbetsgivaren 
tillhandahålla fallskydd för alla personer som arbetar på en 
höjd där fallrisk föreligger. Det handlar om att rädda liv. En 
person dör varje dag på grund av fall från hög höjd. Se till att 
dina medarbetare har utbildning och kunskap och tillgång till 
utrustning för höga höjder (över två meter). Genom denna 
utbildning ger vi dig och dina kollegor rätt förutsättningar och 
rätt kunskap. Läs mer på AFS 2001:3.

FALLSKYDDSUTBILDNING 

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är  
bindande.

Kurstid:  4 timmar teori med praktik.

Kursen följer EU direktiv 89/656/CEE och Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter AFS 1999:3, AFS 1981:14 och 
2001:3
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Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att 
tillståndsansvarig, med återkommande arbetsuppgift att
utfärda tillstånd för heta arbeten, ska vara behörig – det vill 
säga genomgått utbildning för uppgiften. Läs även AFS 2003:3,
föreskrifter. Brandvakten som ska bevaka att brand ej uppstår 
ska ha ett giltigt certifikat för heta arbeten. Giltighetstiden för 
ett certifikat är fem år. Tillståndsansvarige är den som skriver på 
tillståndslista för heta arbeten (vanligtvis beställaren eller utsedd 
person av denna) ska ha giltigt certifikat om arbetsuppgiften att 
utfärda tillstånd är återkommande (mer än två gånger per år). 

HETA ARBETEN

Målgrupp
Alla som utför heta arbeten, d.v.s. tillstånds givare, 
brandvakt och hetarbetare*. 

Kursinnehåll
Arbetsmiljöplanen 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter 
Brandkunskap 
Organisation på tillfällig arbetsplats 
Dokumentation 
Praktisk övning

Efter kursen
Eleven skall och ha goda kunskaper när det  
gäller brandfarliga heta arbeten och ska följa  
gällande säkerhetsföreskrifter.

* Hetarbete = Brandfarligt arbete på tillfällig arbetsplats.

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är  
bindande.

Kurstid:  6,5 timmar.

Bevis:  Kompetensbevis med foto 
erhålles när kursen är avslutad. 
Giltigt 5 år. 

Kurskrav och certifiering sker via Brandskyddsföreningen 
Sverige
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Målgrupp
Utbildningen vänder sig till alla som är handhavare 
av liftar samt arbetsledare och skyddsombud.

Kursinnehåll
Lagar och föreskrifter 
Arbetsgivarens ansvar 
Arbetstagarens ansvar 
Lifttyper 
Konstruktion 
Underhåll, daglig tillsyn, besiktning 
Säkerhetsåtgärder 
Fallskydd

Efter kursen

Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljö-
verkets bestämmelser vid arbete med mobila 
arbetsplattformar. Eleven skall också känna till 
vilka risker som finns vid manövrering av liftar.

Enligt Arbetsmiljölagen 2006:4 skall arbetsgivaren förvissa sig 
om att arbetstagaren har den utbildning som behövs och att 
han vet vad han har att iaktta för att undgå riskerna i arbetet. 
Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift skall den som använder 
en lift vara väl förtrogen med arbetet och ha teoretiska och 
praktiska kunskaper för säker användning. Arbetsgivare skall 
ha dokumentation över arbetstagarens teoretiska och praktiska 
kunskaper. Arbetstagaren skall dessutom ha arbetsgivarens 
skriftliga tillstånd att använda en lift. Läs mer på AFS 2006:6.

ARBETSPLATTFORMAR/SKYLIFT

Bokning: Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är  
bindande.

Kurstid: 8 timmar varar 4 timmar 
teori och 4 timmar praktik.

Bevis: Kompetensbevis med foto  
erhålles när kursen är avslutad. 

Vår utbildning följer Lift Utbildnings Rådet LURs liftläro-
plan LLP enligt SS-ISO 188878.2004.
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Målgrupp
Kursen vänder sig till alla personer som hanterar 
och transporterar olika material med hjälp av kran 
och travers. Den riktar sig till den som kopplar 
olika laster, fungerar som signalman och dirigerar 
kranförare.

Kursinnehåll
Lagar och föreskrifter 
Planering av lyftarbeten 
Riskbedömning 
Lastsäkring 
Överlastdon och gränsbrytare 
Personligt fallskydd 
Personlyft 
Kollisionsrisk 
Val av lyftanordning och lyftredskap 
Hissar  
Lastkopplare och signalman 
Säkerhetskontroll och underhåll

Efter kursen

Efter kursen ska eleven känna till risker,  
säkerhet och tillämpning av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter och rekommendationer.

Enligt AFS 2006:6 29 § får en lyftanordning endast 
användas av den som är förtrogen med arbetet och som har 
dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för en säker 
användning. Vidare beskriver 24–25 § att: ”Om en operatör av 
en anordning för lyft av fritt hängande last inte har fullgod sikt 
över hela lyftområdet, antingen direkt eller med hjälputrustning, 
skall en person med kompetens för uppgiften stå i direktkontakt 
med operatören och vägleda denne. Arbetet skall organiseras 
så att lasten inte kan röra sig på ett farligt sätt. Den som gör 
fast eller lossar en last för hand skall kunna göra det på ett 
säkert sätt genom att ha kontroll över lyftanordningen eller stå i 
direkt kontakt med den som manövrerar lyftanordningen.”

SÄKRA LYFT, LYFTUTBILDNING

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är bin-
dande.

Kurstid:  4 timmar teori och praktik.

Bevis:  Kompetensbevis med foto  
erhålles när kursen är avslutad. 

Vår utbildning följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter i AFS 
2006:6 AFS 2006:4, AFS 1999:3, AFS 1981:15 och 
AFS 2006:7.
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Målgrupp
Kursen vänder sig till dig som inte har någon 
eller liten erfarenhet eller utbildning gällande att 
montera, förändra och demontera ställningar med 
en höjd på 2–9 m eller som leder detta arbete.

Kursinnehåll
Genomgång av lagar och regler 
Val av ställning 
Ställningstyper 
Ställningens delar 
Riskbedömning 
Säkerhet runt ställningen 
Personligt fallskydd 
Planering av arbetet 
Plan för uppförande 
Användning och nedmontering av ställning 
Förankring av ställningen 
Väderskydd

Efter kursen
Efter kursen skall eleven känna till Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter för ställningsbyggnation  
upp till 9 meter. Eleven skall känna till material, 
märkning och hantering av ställningskomponenter.  
Eleven skall under utbildningstiden bygga en 
ställning med 2 trapptorn.

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring och 
nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person 
med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne 
skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha 
minst den teoretiska utbildningsnivå de som utför arbetet har.
De som utför arbetet skall ha utbildning eller särskild 
information för det arbete som skall utföras och de särskilda 
risker detta kan medföra, enligt något av nedan angivna 
alternativ: Särskild information (< 2 m), Allmän utbildning 
(2–9 m).

STÄLLNINGSBYGGNATION ALLMÄN UTBILDNING

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är  
bindande.

Kurstid:  8 timmar.

Bevis:  Kompetensbevis med foto  
erhålles när kursen är avslutad. 
Gitligt i 5 år.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets regler AFS 2004:4, AFS 
1999:3, AFS 2013:4, AFS 1981:14.
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Målgrupp

Kursen vänder sig till er som har erfarenhet  
av montering, förändring och demontering av 
ställning med en höjd på 2–9 m eller som  
leder detta arbete.

Kursinnehåll
Genomgång av lagar och regler 
Val av ställning 
Ställningstyper 
Ställningens delar 
Riskbedömning 
Säkerhet runt ställningen 
Personligt fallskydd 
Planering av arbetet 
Plan för uppförande 
Användning och nedmontering av ställning 
Förankring av ställningen 
Väderskydd 
Praktisk övning: Uppbyggnad och  
nedmontering av ställning 
Praktisk övning: Personligt fallskydd

Efter kursen

Eleven ska känna till Arbetsmiljöverkets före-
skrifter för ställningsbyggnation upp till nio meter. 
Eleven ska känna till rekommenderade och 
föreskrivna säkerhetsåtgärder. Eleven ska känna 
till material, märkning, och hantering av ställ-
ningskomponenter. Eleven ska känna till kontroll 
och dokumentationskrav. Eleven ska ha tillämpat 
dessa kunskaper i praktiken.

Enligt AFS 2013:4 skall uppförande, väsentlig ändring och 
nedmontering av en ställning ledas av en kompetent person 
med tillräcklig kunskap och erfarenhet av sådant arbete. Denne 
skall ha genomgått allmän eller särskild utbildning och skall ha 
minst den teoretiska utbildningsnivå de som utför arbetet har.
De som utför arbetet skall ha fått särskild information respektive 
lämplig utbildning för det arbete som skall utföras och de 
särskilda risker detta kan medföra, enligt något av nedan 
angivna alternativ: Särskild information (<2m), Allmän utbildning 
(2–9 m).

STÄLLNINGSBYGGNATION FORTSÄTTNING

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är bin-
dande.

Kurstid:  16 timmar varav 8 timmar teori 
och 8 timmar praktik.  
Fallskyddsövning ingår. 

Bevis:  Kompetensbevis med foto  
erhålles när kursen är avslutad. 
Gitligt i 5 år.
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Målgrupp
Byggarbetare, entreprenad, VVS-installatörer, 
elinstallatörer, industri och lantbruk.

Kursinnehåll
Arbetsmiljöverkets föreskrifter för arbete 
med bultpistol
Riskbedömning
Personligt skydd
Säkerhetsåtgärder
Funktion och användning
Märkning
Skötsel och underhåll
Ammunition och fästdon

Efter kursen
Efter kursen ska eleven känna till Arbetsmiljö-
verkets bestämmelser för arbete med bultpistol. 
(Krut- eller gasdrivna fastsättningsverktyg). 
Eleven ska känna till risker och skyddsåtgär-
der. Eleven ska känna till hur en bultpistol ska 
användas.

Arbetsgivare ska se till att arbetstagare har tillräckliga 
färdigheter i detta arbete samt känna till riskerna, skötsel och 
lämpliga arbetsmetoder. Brott mot föreskrifterna kan leda till 
böter. AFS 2001:3, 2006:4.

BULTPISTOL

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är bin-
dande.

Kurstid:  4 timmar.

Bevis:  Kompetensbevis med foto  
erhålles när kursen är avslutad. 

Vår utbildning följer Arbetsmiljöverkets regler och 
anvisningar, AFS 1984:2, 1984:3, 1999:3, 2006:4.



BIG-gruppen BIG Academy Customer     11 

Målgrupp

Företag och organisationer som vill kunna 
hantera akut omhändertagande och liknande 
kris situationer på arbetsplats. Utbildningen är 
upplagd efter kraven i AFS 1999:7, inga förkun-
skaper krävs

Kursinnehåll
Genomgång av metoder och hantering av  
andningsstopp och hjärtstopp 
Hantering av andningsstopp 
Hantering av hjärtstopp 
Användning av hjärtstartare

Efter kursen

Efter kursen ska eleven ha kunskap att hantera 
andningsstopp. Efter kursen ska eleven ha 
kunskap att hantera ett hjärtstopp. Eleven ska 
kunna hantera hjärtstartare. Eleven ska tydligt 
kunna larma räddningstjänst. Eleven skall känna 
till grundläggande agerande vid olycka.

Vet du var närmaste hjärtstartare finns? Vet du hur den 
fungerar? Varje år drabbas 10 000 personer av ett hjärtstopp 
utanför sjukhus. Behandling påbörjas på ca 5 000. Årligen 
räddas ca 500 människor till livet efter plötsligt oväntade 
hjärtstopp utanför sjukhus. När någon faller ihop helt plötsligt så 
är det de första minuterna som är viktiga för hur det ska se ut 
i framtiden – om personen har någon framtid. Tyvärr är många 
personer rädda att göra fel eller så vågar man inte försöka 
hjälpa en medmänniska.

FÖRSTAHJÄLPEN OCH HLR/HJÄRTSTARTARE

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är bin-
dande.

Kurstid:  4 timmar.

Bevis:  Kompetensbevis med foto  
erhålles när kursen är avslutad. 
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Målgrupp
Industri, entreprenad, terminalarbetare, 
yrkesförare, lagerarbetare och byggarbetare.

Kursinnehåll
Lagar och föreskrifter 
Truckkort och körtillstånd 
Trucktyper 
Konstruktion 
Arbetssätt 
Stabilitet 
Maskinskylt 
Belastningar 
Underhåll och daglig tillsyn 
Risker och säkerhetsbestämmelser 
Godshantering 
Ergonomi 
Farligt gods

Efter kursen

Efter kursen ska eleven känna till Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter om arbete med truck, 
riskbedömning, säkerhetsåtgärder, praktiskt 
arbete med truck, ergonomi, tillsyn och underhåll.

På ett gemensamt arbetsställe ska den samordningsansvarige 
ha rutiner för att kontrollera att de som framför truckar har 
tillstånd till detta från sina respektive arbetsgivare. Den 
samordningsansvarige ska även tillhandahålla den information 
som krävs för en säker truckanvändning på arbetsstället. 

TRUCKUTBILDNING

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är bin-
dande.

Kurstid:  16 timmar varav 8 timmar teori 
och 8 timmar praktik. Kursen 
avslutas med ett teoretiskt prov 
och eleven får sitt truckkort.

  8 timmar.

Bevis:  Kompetensbevis med foto  
erhålles när kursen är avslutad. 
Gitligt i 5 år.

Vår utbildning följer Transportfackens Yrkes- och 
Arbetsmiljönämnds,TYA, fastställda kursplan TLP 10. AFS 
1999:3, AFS 2006:4

Truckförare

Truckkörkort 
bas:
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Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som ska bli kranförare, 
lastkopplare, lyftledare eller signalman. Kursen 
är lämplig även för arbetsledare, BAS P och BAS 
U m.fl.

Kursinnehåll
Lagar och föreskrifter 
Kranarnas konstruktion 
Lyftredskap  
Riskbedömning 
Lastkoppling 
Säkert arbete med kran 
Personlyft 
Kollisionsrisk  
Underhåll, kontroll och service  

Efter kursen

Efter kursen ska deltagaren känna till risker, 
säkerhet och tillämpning av Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter. Deltagaren ska känna till hur man 
säkert använder lyftanordningar och lyftredskap.

Kursen behandlar även svängkran, portalkran, konsolkran 
och Telfer. I AFS 2006:6 föreskrivs att: den som använder 
lyftanordningar eller lyftredskap ska ha dokumenterade 
praktiska och teoretiska kunskaper. Kran får köras endast av 
den som har genomgått utbildning, är minst 18 år gammal och 
har körtillstånd från arbetsledningen. Du ska ha gott omdöme 
och god samarbetsförmåga. Du ska kunna bedöma avstånd och 
höjder och du ska kunna tänka i 3 dimensioner. Du ska kunna 
läsa och förstå svenska.

TRAVERS

Bokning:  Anmälan sker till din säljare 
eller i butik. Anmälan är bin-
dande.

Kurstid:  8 timmar

Bevis:  Kompetensbevis med foto  
utfärdas efter kursens slut.

Kursen följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter: AFS 
1981:15. AFS 1999:3, AFS 2003:6, AFS 2006:4, AFS 
2006:6, AFS 2006:7
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NORDENS LEDANDE FRISTÅENDE  
BYGG- OCH INDUSTRIKEDJA MED  
MÅNGA YRKESBUTIKER OCH STORA  
LOKALA LAGER.

Vi erbjuder kunder inom bygg-, service- och 
tillverkningsindustrin samt offentlig sektor, 
branschens bredaste sortiment av verktyg, 
maskiner, skydd, förnödenheter, infästning m.m.

BIG-gruppen ger dig alla de stordriftsför- 
delar som bara en större kedja kan erbjuda 
med bland annat import och volyminköp. 
Drygt 1 miljon artiklar köps in direkt från 
ledande tillverkare i världen utan fördy-
rande mellanled. Vi erbjuder rationella och 
kostnadsbesparande IT-lösningar samt har 

resurser för tecknande av både svenska och 
nordiska storkunds- och koncernavtal.

Samtidigt har du tillgång till alla fördelar 
hos starka lokala företag med unik kompe-
tens, flexibilitet, marknadskännedom, stort 
engagemang, lokal närvaro med lager, butik 
och kundunika lösningar. Det bästa från två 
affärsmodeller helt enkelt. 

Think BIG! 100 000-tals företagskunder 
kan inte ha fel. Kontakta oss gärna för mer 
information.

www.big-gruppen.com

Skydd & Verktyg är en del av BIG-gruppen. 
BIG-gruppen består av Sveriges ledande företag inom 
bygg- och industriförnödenheter, verktyg och maski-
ner. Vi kombinerar de lokala företagens närhet och 
kunskap med gruppens samlade resurser inom inköp 
och logistik. Vår ambition är att erbjuda professionella 
användare det rätta urvalet av produkter och tjänster. 
På lokal och nationell nivå.

www.skyddoverktyg.se

Skydd & Verktyg 
Adolfsbergsvägen 6 
702 27  Örebro
Telefon: 019-27 01 30
Telefax: 019-27 01 39
info@skyddoverktyg.se


