
Kunnskapsdeling 
i NU-faggruppene 



HMS og miljø 

er et felles ansvar

God HMS og 
Miljøbevissthet

blir vårt beste 
kvalitetsstempel



Bransjens tolkning av lover og forskrifter
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Faggruppenes mandat
• Rapportere til styret i NU
• Høringsinstans for sitt fagfelt/produktområde
• Utarbeide retningslinjer/anbefalinger relatert til HMS/ytre 

miljø for fagfelt/produktområde
• Overvåke krav i lover og forskrifter for fagfelt/produktområde
• Anbefale krav til opplæring/kompetanse for 

fagfelt/produktområde: Bruk, vedlikehold, Sertifisering, Bistå 
ved utarbeidelse av fag- og undervisningsplaner

• Utarbeide standarder/standardisering for sitt fagfelt/ 
produktområde

• ENØK tiltak
• Produktspesifikke utleievilkår



www.norskutleieforening.no



Brakke og moduler
14 medlemmer fra:
- Ramirent
- Expandia
- Hibas
- Indus
- Cramo
- BAS
- UCO
- Naboen
- Malthus Uniteam
- Temporary Space Nordic
- Adapteo
Gruppeleder:  Trine Cecilie Lund, Ramirent. 



Brakke og moduler

Ny kontrakts standard 

for utleie av brakker 

og moduler



Brakke og moduler

Separate 
garderober, dusj 
og WC



Brakke og moduler

Sikring ved arbeider på tak 
av brakker og moduler 



Brakke og moduler

2års regelen for 

midlertidige 

bygg 



Brakke og moduler

Modultransporter, 

transportlengde



Brakke og moduler

Forsikringsansvar i 
forbindelse med hærverk, 
tagging, istapper, 
snøbelastning, vannlekkasje, 
glatte adkomster etc.



Klima og miljø

9 medlemmer fra:
- Ramirent
- Cramo
- UCO
- Naboen
- Bas
- Christiania stillas.

Gruppeleder:  Lars-Morten Rostad, Ramirent. 



Klima og miljø

Større krav til miljøvennlige 
løsninger i bygg og 
anleggsbransjen .



Klima og miljø

Balanse mellom nye lover, 
markedskrav og utviklingen på 
utstyrs-siden.

Midler til klimatiltak



Klima og miljø

Utslippsfri
anleggsplass

Foto: VårtOslo



Varme og tørk

5 medlemmer fra 
- Naboen
- UCO
- Cramo
- Ramirent
- BAS

Gruppeleder:  Yngvar Dalen, Naboen. 



Varme og tørk

Sikkerhet knyttet til 
varmeanlegg og 
uønskede hendelser.



Varme og tørk

Utdannelse av 
montører.

Påvirke 
myndigheter



Varme og tørk

Avstand til 
tankanlegg



Laste og losse

6 medlemmer fra 
- UCO
- Ramirent
- Cramo
- Naboen
- BAS
- Christiania stillas.

Gruppeleder:   Lars Nyløkken, UCO. 



Laste og losse

• Opplæring av sjåfører i kjøring av maskiner
• Sikkerhet under lasting og lossing
• Sikring av last
• Kraning og stykkgodshåndtering
• Klatring og festing av løfteredskap



Personløftere

8 medlemmer fra 
- Naboen
- Fosby
- Loxam
- Høyde-service
- Ramirent
- Cramo
- UCO
- BAS

Gruppeleder:  Dagfinn Wasbø, Naboen. 



Personløftere

Sakkyndig 
kontroll



Personløftere

Servicemeldinger



Personløftere

Uønskede
hendelser



Personløftere

Opplæring



Personløftere

Opplæring

www.liftkurs.com



Personløftere

VG3 Truck- og 
liftmekaniker 
faget



Gode bransjekollegaer 
gjør hverandre gode


