
OPPLÆRING
Hva gjør leverandørene?
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Knut Sollesnes

Volvo Maskin AS



SIKKERHET I FØRSTE REKKE
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Behovet for utstyrsspesifikk opplæring
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Ett kompetansebevis



Behovet for utstyrsspesifikk opplæring
Ett kompetansebevis, tre forskjellige maskiner
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Utstyrsspesifikk opplæring
Gjelder også tilleggsutstyr
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Tyngdepunktforskyving

Maskin Framaksling Bakaksling Til sammen Utstyr Info Prosent fram Prosent bak

L70H 10,05 5,55 15,6Med Plog. (tellefsdal H2 4600. 2,26t) Plog i lufta 64 36
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Kjøring med last
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Sikt
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§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring

Arbeidsgiver skal 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. 

Det skal dokumenteres skriftlig hvilket arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem 

som har gitt opplæringen og hvem som har fått opplæring.



Arbeidstilsynets kommentar til § 10-4
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Kravet til opplæring etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til kravet til 

dokumentert- og sertifisert sikkerhetsopplæring. 

Det er opplæring som er nødvendig for sikker bruk som skal dokumenteres. 

Omfanget av opplæringen skal tilpasses type arbeidsutstyr og den enkelte 

arbeidstakers kompetanse. 

Arbeidsgiver bør også gi informasjon om eventuelle spesifikke forhold på 

arbeidsstedet. 

Dersom arbeidsgiver har den originale bruksanvisningen til en maskin, bør 

arbeidstakeren få opplæring i samsvar med denne.

Opplæringen kan gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til det.

Dokumentet bør være attestert av både arbeidsgiveren og arbeidstakeren.



Opplæring
Felles skjema
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Opplæring
Veiledning til skjema
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Opplæring bygger på 

instruksjonsbok til maskin
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