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www.byggmesterskolen.no

Byggmesterskolen har satt seg som mål å ha bransjens beste tilbud innenfor ny kompetanse,  
etterutdanning og dagsaktuelle kurs. Med andre ord, - nødvendig påfyll for ledere og ansatte!

Det er gledelig at så mange av Byggmesterforbundets medlemmer, og andre seriøse foretak i  
bransjen, ser viktigheten og nytten av å delta på kurs, enten det er for å holde seg faglig oppdatert, 
for personlig utvikling, for å oppfylle myndighetskrav eller av andre årsaker. 

Hvorfor “påfyll” er så viktig, sies imidlertid best av kursdeltakerne selv: 

”Kurset har hatt stor  nytteverdi. I tillegg har det vært fint og møte bransjekollegaer og snakke  
om forskjellige utfordringer i hverdagen”.

Byggeplasslederstudiet

“På dette kurset oppdaget jeg at systematisk HMS-arbeid og gode holdninger også bidrar til  
bedre trivsel og høyere produktivitet”. 

Arbeidsgiveropplæring i SHA og HMS-arbeid

“Meget bra kurs! Kursholdere har masse erfaring og kunnskap!”

Byggeregler i SAK og TEK

Svært relevant og informativt!

Prosjektering - krav, risiko og ansvar

“Det første kurset som har gitt meg forståelsen av våtrommets utfordringer, 
– MED LØSNINGER!”

Håndverkerens Våtroms Veileder HVV 

Med ønske om et godt og utviklende år  
med faglig påfyll!

Møt fremtiden med ny kunnskap
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.noB
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Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer.  
En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall 
deltakere.  Ved avbud mindre enn et døgn i forveien,  
eller ved ikke fremmøte faktureres kr 500,-. 

KS Online er et brukervennlig KS-system 
spesielt tilpasset små og mellomstore 
bedrifter. Enkel tilpasning til bedrift og 
prosjekt sikrer god håndtering av bedriftens 
kvalitetssikring og HMS- oppfølging. Les mer 
om programmet på www.ksonline.no
 
Målgruppe
Alle som har anskaffet, eller vurderer å ta i 
bruk KS Online. KS Online passer for 
byggmesterbedrifter, murmesterbedrifter, 
boligprodusenter, entreprenører og andre 
aktører i byggebransjen. 

Målsetting
Deltakeren skal kunne tilpasse systemet til 
egen bedrift og de ulike prosjekter for å sikre 
god kvalitet i tiltaket og innfri krav ved tilsyn 
og kontroll. 

Gjennomføring
Kursdeltakerne må benytte egen pc og 
smarttelefon i opplæringen.

Varighet: 4 timer.

SE FILM:

 

Innhold
■    Bedriftstilpasning
■    Prosjekttilpasning
■    Praktisk bruk av programmet

• HMS-tilpasning
• Avviksbehandling
   - Endringsmeldinger
   - Brukertildeling
• App-styring
  - Prosjektoppfølging
  - Tildeling

Kursavgift
Ingen kursavgift. 
Kr. 500,- faktureres ved manglende fremmøte. 

Servering er inkludert.

Unngå gjentagende feil, - spar penger! KS Online sikrer kvalitet 
gjennom riktige rutiner og oppfølging på byggeplass med nettbrett 
eller smarttelefon.

KS Online – Brukerkurs

› SE KURSKALENDER

http://www.byggmesterskolen.no
http://link.brightcove.com/services/player/bcpid3777749748001?bckey=AQ~~,AAADb5VAhhk~,0yqaP4gWidrXBsrl9PyZesgZjJ4sOW7Q&bctid=4475123129001
http://www.byggmesterskolen.no


“Med KS Online har vi full 
oversikt på prosjektene og er 
trygge ved tilsyn og kontroll.”“
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Lær å utnytte mulighetene i vårt 
bransjetilpassede kalkulasjonsprogram. 
I kurset fokuserer vi på praktisk bruk av 
programmet og kalkulasjon tilpasset 
byggenæringens ulike fag. Direkte tilgang til 
NOBB-basen med all produktdokumentasjon. 
Les mer om programmet på  
www.kalkonline.no

Målgruppe
Nye brukere av KalkOnline. 

Målsetting
Kurset skal gi deltakeren innføring i bruk av 
KalkOnline. I løpet av kurset vil deltakeren 
også få en gjennomgang av grunnleggende 
prinsipper i bransjerelatert kalkulasjon.

Gjennomføring
Kursdeltakerne må benytte egen pc på kurset. 
KalkOnline må være installert.

Varighet: En dag.
 

Innhold
■    Bedriftstilpasning av programmet
■    Praktisk bruk av KalkOnline

• Tidbok og prisbok
• Bruk av integrerte maler
• Mengdejustering
• Produktdokumentasjon
• Rapporter

■    Generell kalkulasjon

Kursavgift
Ingen kursavgift.
Kr. 500,- faktureres ved manglende fremmøte. 

Servering er inkludert.

Spar tid og penger med rask og riktig kalkulasjon! Få oversikt og 
kontroll med bruk av KalkOnline. 

KalkOnline – Brukerkurs

SE DEMO:
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Bindende påmelding. Det tas forbehold om endringer.  
En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall 
deltakere.  Ved avbud mindre enn et døgn i forveien,  
eller ved ikke fremmøte faktureres kr 500,-. 

› SE KURSKALENDER

http://www.byggmesterskolen.no
http://www.kalkonline.no
http://players.brightcove.net/3777780287001/default_default/index.html?videoId=4521494702001
http://www.byggmesterskolen.no


“Med Kalk Online kan vi 
kalkulere på en mer effektiv 
måte, og enkelt dele dataene 
med byggeplasslederen slik  
at vi har full kontroll på  
prosjektøkonomien.”“



“
“Det første kurset som har gitt 
meg forståelsen av våtrommets 
utfordringer, – med løsninger!”
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 

B
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Håndverkerens  
Våtroms VeilederV

V
H

Kurset tar for seg de spesifikke kravene som 
står i TEK med veiledninger, og er særlig 
tilpasset de bygningsmessige arbeidene i 
våtrommet. Det legges vekt på grensesnitt 
mellom fag og viktigheten av å se alle 
faggruppers arbeider i en sammenheng. Den 
praktiske håndboken/kurskompendiet 
Håndverkerens Våtroms Veileder, som finnes 
både i trykket og digital versjon, kan senere 
brukes under arbeider med våtrommet. 

Målgruppe
Utførende, prosjekterende, kontrollerende og 
takstmenn.

Målsetting 
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om 
regelverket samt de tekniske og bygnings-
fysiske utfordringene i våtrom. Videre kunne 
gjøre riktige valg av løsninger og produkter. 

Varighet: To dager + elektronisk eksamen 
(eksamen kan tas hjemme).

Opptakskrav/Eksamenskrav:
Kurset er åpent for alle. For å gjennomføre 
eksamen og få sertifikat må deltakeren inneha 
minimum svennebrev (eller ta svennebrevet 
innen to år). Etter avlagt eksamen vil 
deltakeren motta kursbevis og sertifikat.

Deltakere som ikke har svennebrev eller 
tilsvarende vil motta kursbevis, men ikke 
sertifikat. 

Innhold
■     Presentasjon av Håndverkerens Våtroms 

Veileder
■    Myndighetskrav
■    Fukt og materialer
■    Oppbygging av nye våtrom
■    Rehabilitering
■    Flere fag i våtrommet
■    Kontroll
■      Eksamen

Kursavgift
■     Medlem av Byggmesterforbundet/NML/ 

BNL: kr. 4.800,- 
Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: 
kr. 3.600,-

■      Ikke medlem: kr. 6.300,-
■    Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift: 

kr. 5.300,-
■     Eksamensavgift: kr. 1.050,-

Kursavgiften inkluderer servering, ett 
eksemplar av Håndverkerens Våtroms Veileder 
i bokform, samt ett års abonnement på digital 
versjon.

Praktisk våtromskurs spesielt tilrettelagt for fagarbeideren. Kurset er 
oppdatert etter endringer i TEK17.

Håndverkerens Våtroms Veileder 
(HVV) – Fagarbeider

› SE KURSKALENDER

http://www.byggmesterskolen.no
http://www.byggmesterskolen.no
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Byggmesterforbundet har i samarbeid med 
Norske Murmestres Landsforening (NML) 
utviklet Håndverkerens Våtroms Veileder 
(HVV). I tillegg til et eget kurs for 
fagarbeideren, tilbyr vi dette kurset som er 
særlig rettet inn mot prosjektledere.

Målgruppe
Prosjektledere som er ansvarlig for å lede 
totalentrepriser i forbindelse med bygging og 
ombygging av våtrom. Takstmenn, uavhengige 
kontrollører, byggesaksbehandlere og andre 
som opererer i våtromsegmentet. 

Det anbefales at man har gjennomført kurs for 
fagarbeidere eller på annen måte har den 
nødvendige fagkompetanse på området.

Målsetting 
Bidra til god prosjektledelse ved 
gjennomføring av våtromsprosjekter.

Varighet: En dag.

Innhold
■     Presentasjon av Håndverkerens Våtroms 

Veileder
■     Offentlig- og privatrettslig regelverk
■     Veiledning og frarådningsplikt
■     Tilbud
■     Totalansvar
■     Kontrakt
■     Endringer
■     Betalingsregler og betalingssikkerhet
■     Avtalt kvalitetsnivå
■     Fagskiller og grensesnitt
■     Prosjektledelse  med gjennomføringsplan
■     Rutiner og sjekklister for alle fag og 

entreprenører
■     Sluttkontroll
■     FDV-dokumentasjon
■     Overlevering

Kursavgift
■      Medlem av Byggmesterforbundet/NML/ 

BNL: kr. 4.000,-
■    Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  

kr. 3.100,-
■     Ikke medlem: kr. 5.600,-
■    Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  

kr. 4.550,-

Kursavgiften inkluderer servering, ett eksemplar 
av Håndverkerens Våtroms Veileder i bokform, 
samt ett års abonnement på digital versjon.

Bygging av våtrom er som regel et krevende prosjekt med mange faggrupper, 
detaljer og grensesnitt. Riktig kvalitet og et godt resultat er avhengig av god 
prosjektstyring.

Håndverkerens Våtroms Veileder 
(HVV) – Prosjektleder

Håndverkerens  
Våtroms VeilederV

V
H

› SE KURSKALENDER

http://www.byggmesterskolen.no
http://www.byggmesterskolen.no


“
”Et kurs midt i blinken, som 
tilfører mye nyttig kunnskap 
jeg har stor nytte av i alle 
typer prosjekter”. 
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

I kurset tar vi for oss byggereglene som er 
aktuelle for rehabilitering, ombygging, 
omdisponering og etablering av ny boenhet i 
eksisterende bygg. Det blir fokus på vurdering 
av eksisterende konstruksjoner, energikravene, 
valg av løsninger og produkter for gode og 
varige bygg. 

For å sette kursdeltakerne i stand til å gjøre 
egne faglige vurderinger og gi riktige 
anbefalinger i aktuelle prosjekter, tar vi også 
for oss bygningsfysikk, som f. eks. 
varmegjennomgang, fuktmekanikk og 
produktegenskaper. Det blir også gitt en 
generell orientering om regler og metoder for 
energiberegning, samt mulige tilskudds-
ordninger.    

Byggmestere som har gjennomført kurset kan 
registrere seg i Enovas register over godkjente 
energirådgivere.
 
Målgruppe
Alle som utfører og/eller prosjekterer tiltak på 
eksisterende bygg. 
 
Målsetting
Kursdeltagerne skal få en god forståelse for 
hvilke regler som gjelder ved tiltak på 
eksisterende bygg, gjøre gode vurderinger, 
velge og informere om riktige løsninger og 
produktvalg.

Varighet: To dager.

Innhold
■    Tekniske krav for tiltak på eksisterende bygg
■    Unntaksregler fra krav
■    Mulige dispensasjoner fra krav 
■    Når trer søknadskravene inn
■    Fuktmekanikk
■    Valg av løsninger 
■    Valg av produkter
■     Gjennomgang av eksempler på forskjellige 

type prosjekter
■    Regler for energiberegning
■     Beregning og dokumentasjon av 

energimerke
■    Om energirådgiving
■    Tilskuddsordninger

Kursavgift
■     Medlem i Byggmesterforbundet/BNL:  

kr. 4.350,- 
■     Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  

kr. 3.300,-
■      Ikke medlem: kr. 5.700,- 

Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
kr. 4.700,-

Kursmateriell og servering er inkludert i 
kursavgiften.

Det er knyttet mange utfordringer og særskilte krav til arbeider på 
eksisterende bygg. Det er viktig å vurdere eksisterende konstruksjoner, velge 
rette løsninger og produkter, og å gi kunden riktige anbefalinger.  Det er også 
avgjørende å kunne vurdere hvilke regelverk som gjelder i ulike tiltak.

Arbeider på eksisterende bygg

› SE KURSKALENDER

http://www.byggmesterskolen.no
http://www.byggmesterskolen.no
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

I kurset tar vi for oss grunnleggende 
fuktmekanikk og hvordan en kan ha kontroll 
på fuktinnhold i en byggeprosess. I kurset er 
det også lagt inn praktisk bruk av 
måleinstrumenter. 

Målgruppe
Alle som utfører, prosjekterer, kontrollerer og 
planlegger drift av byggeplasser.

Målsetting
Kursdeltakerne skal få en god forståelse for 
hvilke fuktbelastninger som påvirker 
bygningskonstruksjonene. Videre skal 
deltakerne lære hvordan man kan holde 
kontroll med fukt i en byggeprosess. 

Varighet: En dag.

Kursavgift
■     Medlem i Byggmesterforbundet/BNL:  

kr. 3.500,-
      Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  

kr. 2.100,-
■     Ikke medlem: kr. 4.400,- 

Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
kr. 3.100,-

Kursmateriell og servering er inkludert i 
kursavgiften.

Innhold
■     Lufttrykk/damptrykk
■     U-verdi
■     Duggpunkt
■     Sd-verdi (vanndampmotstand)
■      Tørt bygg
■     Fuktmåling i luft og materialer
■     Trevirkets likevektsfuktighet
■      Krav til bygningers tetthet
■      Lekkasjemåling og termografering
■     Ventilasjon/luftskifte
■     Heksesot

En av de største utfordringene vi har i byggfagene er fukt. Fuktskader i nye og 
gamle bygg koster enorme summer årlig. Unngå skader, reklamasjoner og 
konflikt. 

Fuktmekanikk og fuktkontroll 

Praktiske oppgaver i fuktmåling ved bruk av 
måleinstrumenter er lagt inn i kurset.

› SE KURSKALENDER

http://www.byggmesterskolen.no
http://www.byggmesterskolen.no
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Byggeplasslederstudiet setter fokus på alle 
områder som er viktig for å ha god drift av 
byggeplassen. En manglende oppfølging eller 
feil i produksjonen kan bli kostbart og føre til 
for eksempel dagbøter. Unngå feilene og få en 
velfungerende byggeplass!

Kurset er praktisk vinklet. Det gis tilgang til 
nettbasert styringssystem og 
kalkulasjonsprogram under studiet.

Målgruppe
Alle som på vegne av utførende bedrift, leder 
eller i fremtiden skal lede drift av byggeplasser.

Målsetting
Etter studiet skal deltakeren kunne løse 
utfordringene i byggeprosjektet og gjøre det 
mer effektivt og lønnsomt.

Gjennomføring
Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler. Etter 
hver samling gis det en elektronisk 
deleksamen med utgangspunkt i temaene 
som har blitt gjennomgått i modulen.

Varighet: Ca. 6 måneder med ca. 1 mnd. 
mellom hver samling.

Kompetansebevis
For å få godkjent og bestått Byggeplass-
lederstudiet kreves det deltakelse og bestått 
deleksamen på alle fire moduler. Deltakeren  
får da utstedt kompetansebevis.

Kursavgift
■     Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:  

kr. 27.000,-
■    Ikke medlem: kr. 35.000,-

Kursmateriell og servering er inkludert i 
kursavgiften.

SE FILM:

Unngå konflikter, forsinkelser, dagmulkt og misfornøyde kunder.  
Lær å lede byggeplassen på en profesjonell måte.

Byggeplasslederstudiet  

› SE KURSKALENDER

http://www.byggmesterskolen.no
http://bcove.me/w149g75j
http://www.byggmesterskolen.no


•   Definering av byggeplassleder-rollen, 
konsept og oppbygging.

•   Overordnet om entrepriseformer, 
kontrakter, aktuelle lover og forskrifter.

•   Bruk av bedriftens KS-system.

•   Risikovurdering, HMS-planlegging og 
-oppfølging

•   Internkontrollforskriften og 
Byggherreforskriften

 •   Deleksamen.

•   Kalkulasjon og økonomi-
oppfølging i prosjektet.

•   Kundebehandling og ledelse.

•   Kvaliteter, toleranser og 
målemetoder ved bruk av NS 3420.

•  Forsikring - risiko og ansvar.

•   Deleksamen.

•  Eksempel på prosjektunderlag.

•   Produksjons-, avfalls- og 
riggplanlegging.

 – Innkjøp og leverandører.

 – Fremdriftsplanlegging.

•   Deleksamen.

•   Kontrakter og avtaler.

•   Dokumentasjon av 
egenkontroll, fukt, tetthet osv.

•   Uavhengig kontroll og tilsyn.

•   Avviksbehandling.

•   Byggemøter og rapportskriving.

•  Overtakelse.

•   Deleksamen.

Modul 1
2 dager

Modul 4
2 dager

Modul 2
2 dager

Modul 3
2 dager

“
”Jeg vil absolutt anbefale kurset! Her lærer vi mye nyttig om  
byggeplassledelse som vi ellers ikke hadde tenkt på”

”Kurset har hatt stor  nytte-verdi. I tillegg har det vært fint og møte 
bransjekollegaer og snakke om forskjellige utfordringer i hverdagen” 



“
“Forståelse for hva man selv 
skal gjøre, og hva som bør 
overlates til andre er også en 
kompetanse”
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 

B
et

in
ge

ls
er

Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Byggmester og entreprenør tar i mange 
tilfeller på seg prosjekteringsrollen også der de 
ikke har påtatt seg det formelle ansvaret som 
prosjekterende. I dette kurset fokuseres det på 
ansvar og risiko ved dette og ikke minst de 
vanlige «fellene» man går inn i. 

Målgruppe
De som påtar seg prosjekteringsansvar og 
utførende som velger løsninger og produkter.

Målsetting
Kursdeltakeren skal få en god forståelse for lov 
og forskrifter, samt kunnskap om hva en 
prosjektering må inneholde. 

Gjennomføring
Presentasjoner og vektlegging på “case”, 
dialog, bruk av digitalt oppslagsverktøy. 
Deltaker må ta med egen PC eller nettbrett.

Varighet: En dag.

Innhold: 
■     Bevisstgjøring – “hva er prosjektering”.
■     Myndighetskrav - pbl. med forskrifter.
■     Krav til dokumentasjon av egne og andres 

løsninger.
■     Risiko i grensesnitt mot andre foretak.
■     Koordinere andre fag, produkter, 

produktvalg og samhørighet.
■     Lønnsomhet, risiko og ansvarsfordeling.
■     Forsikringsdekning.

Kursavgift 
■     Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:  

kr. 3.500,- 
Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
kr. 2.100,-

■       Ikke medlem: kr. 4.500,- 
Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
kr.3.100,-

Kursmateriell og servering er inkludert i 
kursavgiften.

Har du tatt på deg prosjekteringsansvar er det mange ”feller” du må passe 
deg for. Lær mer om krav, risiko og ansvar knyttet til prosjektering og valg 
av produkter og løsninger.  Skaff deg innblikk i hvordan du bruker Teknisk 
forskrift (TEK) for å finne ytelseskravene du må prosjektere etter.

Prosjektering – krav, risiko og 
ansvar

› SE KURSKALENDER

http://www.byggmesterskolen.no
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Kontrollen skal utføres av foretak som er 
uavhengige fra prosjekterende og utførende 
foretak.

Byggmesterforbundet ser det som viktig at 
den uavhengige kontrollen utføres av bransjen 
selv. Ut fra det har vi laget et kurs for de som 
må forholde seg til uavhengig kontroll. Kurset 
vil gi en gjennomgang av regelverket for alle 
som skal utøve kontroll og de som skal 
kontrolleres, i samtlige tiltaksklasser. 

Kursdeltakere som ønsker å starte kontroll-
virksomhet etter gjennomført kurs, kan 
registrere seg i Byggmesterforbundets  
register over kontrollforetak, på  
www.byggmesterforbundet.no. Oppføring  
i registeret er kostnadsfritt.

Målgruppe
De som skal utøve uavhengig kontroll.  
I tillegg alle som skal kontrolleres. 

Målsetting
Gi kursdeltakeren en bred innføring i hvilke 
krav og regler som gjelder for uavhengig 
kontroll, kravene til dokumentasjon og ansvar. 

Varighet: En dag.

Innhold
■     Obligatorisk krav om uavhengig kontroll.
■     Krav om uavhengig kontroll etter 

kommunens vurdering.
■    Krav til rutiner og kvalitetssikring. 
■     Kompetansekrav.
■      Kravet til uavhengighet. 
■      Hvilket ansvar påtar man seg som ansvarlig 

kontrollerende.
■     Godkjenningsområder. 
■     Gjennomføringen av uavhengig kontroll.
■     Sluttkontroll.

Kursavgift
■     Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:  

kr. 3.300,-
  Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  

kr. 2.100,-
■      Ikke medlem: kr. 4.400,-
 Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
 kr. 3.100,-
■      Kommunale saksbehandlere og 

tilsynsansvarlige: kr. 2.600,-

Kursmateriell og servering er inkludert i 
kursavgiften. 

Uavhengig kontroll gjelder for de fleste søknadspliktige tiltak, i alle 
tiltaksklasser. Dette kurset passer både for de som vil starte med 
kontrollvirksomhet og for de som blir kontrollert.

Uavhengig kontroll

› SE KURSKALENDER
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“
“Etter dette kurset kan  
jeg også ta på meg  
oppgaven som ansvarlig  
kontrollerende.”



“
“Kjenn dine rettigheter og  
plikter og unngå å kaste 
penger ut av vinduet!”
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Bustadoppføringslova gjelder ved nyoppføring 
av bolig og fritidshus for forbrukere, mens 
håndverkertjenesteloven gjelder alle andre 
typer arbeider på fast eiendom. Full 
ombygging, og oppføring av tilbygg med 
boenhet, likestilles imidlertid med 
nyoppføring av bolig og vil derfor være 
omfattet av bustadoppføringslova.

Målgruppe
Entreprenører og byggmestere som inngår 
avtaler om nyoppføring av boliger/fritidshus, 
salg av nyoppførte boliger i egen regi, samt 
ombyggings- og rehabiliteringsarbeider.

Målsetting
Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap om  
partenes rettigheter og plikter.

Varighet: En dag.

Innhold
■      Innføring i sentrale bestemmelser i 

bustadoppføringslova  og 
håndverkertjenesteloven.

■     Bruk av standardkontraktene, dvs. 
Byggblankettene fra 3425 til 3429B til 
bustadoppføringslova, og 3501 og 3502 til 
håndverkertjenesteloven.

 

Kursavgift
■     Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:  

kr. 2.900,-
■    Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  

kr. 1.500,-
■      Ikke medlem: kr. 3.900,-
■    Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  

kr. 2.900,-

Kursmateriell og servering er inkludert i 
kursavgiften.

Kunnskap om sentrale bestemmelser i bustadoppføringslova og håndverker-
tjenesteloven bidrar til å unngå og å løse konflikter i byggeperioden og ved 
sluttoppgjøret, og til at prosjektet blir økonomisk vellykket for entreprenøren.

Bustadoppføringslova og  
håndverkertjenesteloven

› SE KURSKALENDER
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Gjennom dette kurset blir du oppdatert på 
forskriftene TEK og SAK og de nyeste 
endringene i byggereglene. I tillegg gis 
opplæring i bruk av digitale oppslagsverk.

Målgruppe:
Alle som har behov for å holde seg oppdatert 
på endringer i plan- og bygningsloven med 
forskrifter.

Målsetting:
Deltakerne skal etter kurset være i stand til å 
finne frem i regelverket, kunne dokumentere 
at regelverket blir fulgt og sørge for at det 
foreligger tilstrekkelig dokumentasjon ved 
kontroll og tilsyn.

Varighet: En dag. 

Innhold
■     Lovens oppbygning m/forskriftenes og 

veiledernes innhold.
■    Energireglene.
■    Godkjenning av foretak og ansvarsrett.
■     Tilsyn og uavhengig kontroll.
■     Søknadssystemet, søknadsplikt og 

saksbehandlingen.
■    Dokumentasjonskrav og systemkrav.
■    Gjennomgang av gjeldende blanketter. 
■    Bruk av digitale oppslagsverk.

Kursavgift
■     Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:  

kr. 3.500,-  
Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
kr. 2.100,-

■     Ikke medlem: kr. 4.500,- 
Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
kr. 3.100,-

■     Kommunale saksbehandlere og 
tilsynsansvarlige: kr. 2.600,-

Kursmateriell og servering er inkludert i 
kursavgiften.
 

Godkjenningsregler, energikrav, tilsynsregler, med mere, er stadig i endring.  
Man kan lett miste oversikten – vi forteller deg hva som gjelder akkurat nå!

Byggeregler i SAK og TEK

› SE KURSKALENDER
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“
“En bedrift må ha kunnskap om 
sine kontraktsforpliktelser for å 
kunne gjennomføre et prosjekt 
med størst mulig gevinst.”
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

NS 8406 Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt, er en forenklet utgave av 
NS 8405. Den er forutsatt brukt i de tilfeller 
hvor det ikke arbeider mange entreprenører 
samtidig på byggeplassen. I tillegg må 
forholdene ligger til rette for at byggherrens 
økonomiske, fremdriftsmessige og 
kvalitetsmessige kontroll og oversikt kan 
gjennomføres uten formaliserte 
varslingsprosedyrer. NS 8406 skal ikke 
brukes i forbrukerforhold.

NS 8406 skal kun brukes i kontraktsforhold 
hvor byggherren er ansvarlig for det 
vesentlige av prosjekteringen. I kurset vil det 
også henvises til NS 8416 Forenklet  norsk  
underentreprisekontrakt vedrørende 
utførelse av bygge- og anleggsarbeider.

Målgruppe
Kontraktsansvarlig i bedriften og ansvarlig 
på byggeplassen som skal følge opp 
kontrakten under utførelse. Bedriftsledere, 
byggeledere, byggeplassledere, takstmenn 
og andre interesserte. Kurset er ikke egnet 
for bedrifter som i hovedsak utfører oppdrag 
for forbrukere.

Målsetting
Kursdeltakerne skal bli kjent med partenes 
rettigheter og plikter.

Varighet: En dag.

Innhold
■      Innføring i sentrale bestemmelser i  

NS 8406 Forenklet norsk bygge- og 
anleggskontrakt.

■     Råd og tips om hvordan tvister kan 
unngås og håndteres dersom de er 
oppstått.

Kursavgift
■      Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:  

kr. 2.900,- 
Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
kr. 1.500,-

■     Ikke medlem: kr. 3.900,- 
 Deltaker nr. 2 og flere fra samme bedrift:  
kr. 2.900,-

Kursmateriell og servering er inkludert i 
kursavgiften.

En rekke av tvistene i entrepriseretten oppstår i forbindelse med sluttoppgjøret.  
Hva kan bedriften gjøre for å unngå dette?  Har din bedrift god nok kjennskap til  
NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt?

Kontrakt mellom byggmester og 
proffkunde

› SE KURSKALENDER
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“
“På dette kurset oppdaget jeg at  
systematisk HMS-arbeid og gode  
holdninger også bidrar til bedre trivsel 
og høyere produktivitet”. 
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Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre enn et 
døgn i forveien, eller uteblivelse fra kurset, betales full 
deltakeravgift. Meldes avbud 7 dager eller mindre før 
arrangementet, kan deler av deltakeravgiften bli belastet. 
Det tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

Lovkravet som ble innført 1. januar 2006 er 
forankret i Arbeidsmiljølovens § 3-, Plikt for 
arbeidsgiver til å gjennomgå opplæring i 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. 
Byggmesterskolens kurs for arbeidsgivere og 
ansatte med HMS-ansvar oppfyller 
myndighetenes krav og er tilpasset bransjen.  
Vi gjør oppmerksom på at opplæringen kun er 
en gjennomgang av arbeidsgiverens 
lovpålagte ansvar for å oppfylle et 
minimumskrav.

Målgruppe
Arbeidsgivere, og de som i arbeidsgivers sted er 
tildelt fullmakter innenfor området 
(byggeplassledere, formenn og baser).

Målsetting
Gi kursdeltakeren kunnskap om aktuelle lover 
og forskrifter og kunnskap om 
grunnprinsippene i systematisk HMS/SHA-
arbeid.

Varighet: 4 timer.

Innhold
■     Arbeidsgivers plikter og ansvar.
■     Arbeidsgivers medvirkningsplikt.
■     Virkemidler i arbeidsmiljøet.
■     Krav til arbeidsmiljøet.
■     Aktørene i det daglige SHA og  

HMS-arbeidet.

Kursavgift
■      Medlem av Byggmesterforbundet:  

Gratis (kr. 500,- faktureres ved manglende 
fremmøte)

■      Medlem av andre bransjeforeninger i BNL: 
kr. 1.900,-

■      Ikke medlem: kr. 2.400,-

Kursmateriell er inkludert i kursavgiften.

Er du arbeidsgiver har du plikt til å gjennomgå opplæring i SHA og HMS-arbeid. 
Har du som ansatt blitt tildelt HMS-ansvar av din arbeidsgiver skal du ha 
kunnskap om regelverket.  Ved tilsyn vil Arbeidstilsynet etterspørre 
dokumentasjon for gjennomført kurs.

Arbeidsgiveropplæring i SHA og 
HMS-arbeid

› SE KURSKALENDER
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Påmelding: 
www.byggmesterskolen.no

En forutsetning for gjennomføring er et minimum antall 
deltagere. Det kommer endelig bekreftelse fra oss på 
gjennomføring ca. 14 dager før kurs-start. Ved avbud 
senere enn 14 dager før kursstart belastes 50 % av 
avgiften. Ved uteblivelse belastes full avgift. Ved avlysning 
tar vi ikke ansvar for allerede innkjøpte flybilletter oa. 

Lovpålagt kurs for verneombud ble innført 
allerede på slutten av 1970-tallet i forbindelse 
med innføring av Arbeidsmiljøloven. Kurset  
vi tilbyr er laget i henhold til avtale om 
arbeidsmiljø-opplæring mellom BNL, 
Fellesforbundet og Norsk Arbeidsmands-
forbund. Kurset arrangeres i samarbeid med 
Entreprenørskolen (EBA).

Målgruppe
Kurset retter seg mot verneombud, ledere og 
HMS-personell. Verneombud og medlemmer i 
arbeidsmiljøutvalg (AMU) er pålagt å 
gjennomføre 40-timers kurset.

Målsetting
Gjennom arbeidsmiljøopplæringen skal 
deltakerne bli bevisst hvilke krav og 
forventninger som stilles til rollen som 
verneombud. De skal tilegne seg kunnskaper 
om lover og annet regelverk for HMS-arbeid, 
hvordan HMS- arbeidet er organisert og krav 
som stilles til det fysiske og psykososiale 
arbeidsmiljøet i bransjen/bedriften. Deltakerne 
skal utvikle forståelse for hva som virker inn på 
ulike sider ved arbeidsmiljøet, og gjennom 
øvelser og oppgaveløsning utvikle metoder, 
teknikker og ferdigheter for hvordan en kan 
arbeide som verneombud.

Varighet: 2+ 2 dager, samt hjemmearbeid i 
mellomperioden.

Innhold
■     Aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven 

med forskrifter.
■     Samarbeid, trivsel og ledelse.
■     Kartlegging av egen arbeidsplass.
■     Fysisk- og kjemisk helsefare.
■      HMS-arbeid i praksis, risikovurdering, 

handlingsplaner og tiltak.

Gjennomføring
Kurset gjennomføres med stor vekt på 
deltakeraktivitet i form av oppgaver og  
“case-jobbing” supplert med forelesninger  
på sentrale områder.

Kursavgift
Se www.byggmesterskolen.no for priser.

Alle bedrifter kan ha verneombud, men i virksomheter med 10 eller flere 
ansatte skal det velges verneombud. Disse skal gis den nødvendige opplæring 
for å fylle sin rolle. Kurset gir en innføring i regelverk og HMS-forhold.

Grunnopplæring helse, miljø  
og sikkerhet (40 timer)

› SE KURSKALENDER
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“
”Et helt nødvendig kurs 
for å fylle min rolle som 
verneombud”
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Byggmesterskolen –  
kurser hele bransjen 

Byggmesterskolen drives av Byggmester- 
forbundet og har som målsetning å tilby 
bransjens beste tilbud innenfor ny kompetanse, 
etterutdanning og dagsaktuelle kurs.

Våre kurs tilbys til alle i bransjen, både 
medlemmer og ikke-medlemmer. 

Kursbevis og sertifisering
Deltakere som fullfører kurs vil få utstedt 
kursbevis eller sertifiseringsbevis. 
På våre kurs med eksamen kan deltakere med 
dokumenterte lese- og skrivevansker søke om 
forlenget eksamenstid. I særskilte tilfeller kan 
det avlegges eksamen i en kombinasjon av 
skriftlig og muntlig, eller ren muntlig eksamen.

Priser
Kursavgift står oppført under kursbeskrivelsen 
til hvert enkelt kurs i denne katalogen, og på 
vår nettside www.byggmesterskolen.no. 
Studiemateriell og servering er inkludert i 
prisene. Reise og eventuelle overnattings-
kostnader dekkes av den enkelte deltaker.

Påmelding og avmelding
Påmelding til kursene gjøres elektronisk på  
www.byggmesterskolen.no
 
Påmeldingen er bindende. Ved avbud mindre 
enn et døgn i forveien, eller uteblivelse fra 
kurset, betales full deltakeravgift. Meldes 
avbud 7 dager eller mindre før arrangementet, 
kan deler av deltakeravgiften bli belastet. Det 
tas forbehold om endringer. En forutsetning for 
gjennomføring er et minimum antall deltakere. 

Kurs i samarbeid med lokalforeninger
Samarbeid mellom Byggmesterskolen og 
Byggmesterforbundets lokalforeninger bidrar 
til økt aktivitet lokalt. Medlemmene får tilbud 
om kurs i sitt nærmiljø, og ikke-medlemmer blir 
bedre kjent med Byggmesterforbundet og våre 
tilbud sentralt og lokalt.  

Samarbeidet med Byggmesterskolen går ut på 
at lokalforeningene bidrar til markedsføring og 
i noen tilfeller med kurslokaler/servering. I slike 
tilfeller legges det til grunn at lokalforeningene 
tilføres økonomi for det de gjør og tilbyr lokalt. 
Dette avtales i hvert enkelt tilfelle. 
Byggmesterskolen administrerer og forestår alt 
øvrig arbeid med kursene.

Bedriftsinterne kurs
De fleste av kursene i katalogen tilbys også 
som bedriftsinterne kurs for enkeltbedrifter 
eller flere i fellesskap. Pristilbud gis på 
forespørsel.

Informasjon og bestilling av  
bedriftsinterne kurs:
Kontakt vår kurskonsulent på telefon:  
90 12 51 99
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Byggmesterskolen tilbyr i tillegg til kortvarige 
kurs, også lengre kursmoduler som innebærer 
betydelige kostnader for bedriftene. Dette 
gjennom kursavgifter, reise og opphold, men 
også ved lønnskostnader og tapt produksjon. 

I diskusjon om pris og belastning kommer det 
også frem bekymringer fra mange knyttet til at 
man er redd for å miste ansatte, etter at 
bedriften har satset mye på sin medarbeider. 

Dersom bedriften betaler den ansattes 
videreutdanning for at vedkommende skal 
benytte sin kompetanseheving til fordel for 
bedriften, kan det være aktuelt å inngå en 
avtale om bindingstid. Det er særlig ett kurs i 
gjeldende kurskatalog som er innenfor en 
kategori at det er relevant å avtale bindingstid, 
og vi tenker da på Byggeplasslederstudiet.

Med bindingstid menes at den ansatte 
forplikter seg til å stå i stillingen etter 
gjennomført videreutdanning. Det understrekes 
 at det må være forholdsmessighet mellom 
omfanget av videreutdanningen, arbeids-
giverens utgifter og bindingstidens lengde. 

Det må fremkomme at avtalen ivaretar begge 
parters interesser og at det er gjensidighet.  
Det anbefales at det inngås en særlig avtale  
om bindingstid. 

På www.byggmesterskolen.no finner du et 
utkast til avtale for dette formål. 

Medlemmer av Byggmesterforbundet kan 
kontakte arbeidsrettsavdelingen i 
Byggenæringens Landsforening (BNL) om  
dere har spørsmål. 

Telefon: 23 08 75 00.

Avtale om bindingstid ved  
kompetanseutvikling av ansatte



hei@byggmesterforbundet.no
www.byggmesterforbundet.no

post@byggmesterskolen.no
www.byggmesterskolen.no
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