
Behov for nytt fagbrev for riving



- Hvorfor er det behov for fagbrev i 
rivningsbransjen?

• Økt sikkerhet
• Bedre håndtering av helse- og miljøskadelige stoffer
• Økt ombruk
• Høyere fagstatus og bedre rekruttering



Økt sikkerhet
Hvordan unngå at tak og vegger raser ukontrollert? 
Fagbrev vil heve kompetansen på konstruksjonslære
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Fagbrev kan fremme Sikker jobbanalyse (SJA)

Økt forståelse 
for behovet 
for SJA

Forbedre evner til å gjennomføre SJA Tryggere 
demontering i 
praksis



Bedre håndtering av helse-
og miljøskadelige stoffer



Fagbrev kan øke forståelsen
for god planlegging basert
på faglig kunnskap

• Miljøkartlegging
• Rigg- og logistikkplan 
• Sikker demontering 
• Avfallssortering 



Økt ombruk

BT, 8. mars 1989



Klimautslipp 



Rapporten «Ombruk av stålbygg og tilknyttede 
materialer» fra Norsk Stålforbund (NSF) 



Premisser for ombruk
Hvor finner vi farlig avfall i et bygg?
Hva er høykvalitetsmaterialer til gjenbruk?
Hvordan unngå å skade en stålkonstruksjon i rivingsfasen?
Hvordan transportere, lagre og remontere byggematerialer?



Å rive med hvite hansker = fagkompetanse





Fagbrev kan vektlegge demontering for ombruk



Hva bør være pensum 
for fagbrevet?

• Sikkerhet
• Helse- og miljøfarlig avfall
• Ombruk
• Arbeidsplanlegging
• Spesialmaskiner



• Fagbrev vil styrke sikkerheten i bransjen
• Fagbrev kan sikre fortsatt utvikling mot det grønne skiftet
• Fagbrev vil løfte rivingsbransjens status og yteevne
• Fagbrevet bidrar til bedre rekruttering

- Hvorfor er det behov for fagbrev i 
rivningsbransjen?
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