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VÅRA UTBILDNINGAR

w w w . p r e s t o . s e



Nyckeln till trygghet. Kunskap går inte att ersätta med utrustning eller 
organisation. Trygghet är ovärdelig för säkerheten i alla miljöer - på arbetsplatsen 
så väl som i hemmet.

Vi på Presto ser det som en viktig uppgift att tillhandahålla uppdaterade och 
moderna utbildningar med hög kvalitet inom brandsäkerhet. Vi erbjuder därför 
ett omfattande utbildningsprogram med teoriutbildning och praktiska övningar 
som täcker de flesta delarna av brandskyddsområdet och övriga olyckor. 
Utbildningarna är också anpassade till de krav i lagar och föreskrifter som råder.

Vi kan anpassa utbildningarna så att de passar just för er verksamhet. Presto 
finns lokalt närvarande genom egna kontor över hela landet och vi kan därför 
anordna utbildningar nära våra kunder.

KUNSKAP
Kunskap går inte att ersätta med utrustning eller organisation. Kunskap är 
nyckeln till trygghet. Trygghet är ovärderlig för säkerheten i alla miljöer.

Vi på Presto är nordens ledande aktör av utbildning inom brand och arbetmiljö 
och vi ser därför det som en viktig uppgift att erbjuda det bredaste utbudet 
av kvalitetssäkrade och moderna utbildningar. Om du mot förmodan inte skulle 
hitta det du söker i vårt ordinarie utbud har vi bred erfarenhet av att skräddarsy 
utbildningar just för er verksamhet. 

För oss på Presto är det viktigt att alltid vara nära. Vi finns lokalt närvarande 
över hela landet men kan också mötas digitalt. 

KUNSKAP



3

Saknar du någon utbildning?   
Inga problem, vi hjälper dig! Vi har bred erfarenhet av att skräddarsy utbildningar i paketlösningar för alla verksamheter. Välkommen att kontakta oss på utbildning@presto.se eller 010-45 20 060

VÅRT UTBILDNINGSPROGRAM
ARBETE PÅ HÖJD 
Fallskydd grund    7
Fallskydd grund inkl. räddning   8
Arbete i slutet utrymme   9
GWO BST (Basic Safety Training)  10
Mastarbete och nedtagning av nödställd stolpe 11 
 
ARBETSMILJÖ & JURIDIK
Bättre arbetsmiljö, BAM   13
Byggarbetsmiljösamordnare, BAS P/U  14
Asbest, damm och mögel   15
Härdplast     16
Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud  17
Entreprenadjuridik, AB04 & ABT06  18
Kontrollansvarig    19
Plan & Bygglagen - Boverkets Byggregler  20
Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)  21
Konsumenttjänstlagen ABS18   22
Projektledning    23
Pannoperatör    24
Level 1 Certifierad termograför   25

BRANDSKYDD 
Brandfarliga Arbeten     27
Heta arbeten    28
Anläggningsskötare brandlarm   29
Anläggningsskötare sprinkler   30
Brandskyddsansvarig   31
ATEX arbete i explosionsfarlig miljö  32
Föreståndare brandfarlig vara   33
Grundläggande brandskydd    34
Egenkontrollant    35

Praktisk övning handbrandsläckare  36
Utrymningsledare    37
Utrymningsövning    38 
 
EL & TEKNIK 
Kontroll före idrifttagning   40
Elsäkerhet vid arbete    41
Arbete med spänning    42
ESA Instruerad person   43
ESA Fackkunnig    44
El-termograför    45
Praktisk elteknik    46
Praktisk elteknik för fastighetsskötare  47
Praktisk elteknik - Schemaläsning  
och felsökning    48
ESA Industri & Installation   49
Instruerad person    50
Elinstallationsreglerna   51
Kabelförläggning enligt EBR   52
Elsäkerhet för begränsade arbeten  53 
 
FÖRSTA HJÄLPEN 
Hjärt-lungräddning    55
Första hjälpen    56
Krishantering    57 
 
MASKINER & LYFTANORDNINGAR 
Liftutbildning (Mobila arbetsplattformar)  59
Traversutbildning    60
Säkra lyft och lasthantering   61
Säkrare lyft enligt ISO   62
Fordonsmonterad kran   63

Hjullastare TYA Kompetensprov   64
Truck     65
Truck A     66
Truck B     67
Truck AB      68
Truck C     69
Truck C: Hjullastare C2 Industriell hantering  70
Truck D     71
Motorsåg     72
Röjsåg RT-RB    73
Motorkap     74
Säker Schakt    75
Byggnadsställning, allmän (2 - 9 m)  76 
 
TRAFIKSÄKERHET & TRANSPORT
Arbete på väg    78
Arbete på väg steg 1.1 (nivå 1)   79
Arbete på väg steg 1.1, 1.2, 1.3 (nivå 1-2)  80
Arbete på väg steg 2.1    81
Arbete på väg steg 2.2 (nivå 3A)   82
Arbete på väg steg 3    83
Arbete på väg NIVÅ 3B VAKT   84
YKB Yrkesförarkompetensbevis fortbildning 85
ADR     87
ADR 1.3-utbildning     88
ADR grund    89
ADR Tank     90
ADR Ny klass 1 / ADR Ny klass 7   91 
 

E-learning och digitala klassrum   93
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DIN KOMPLETTA LEVERANTÖR 
AV UTBILDNINGAR INOM 
BRAND OCH SÄKERHET.
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TRADITIONELLA KLASSRUM

VÅRA KLASSRUM

I våra traditionella klassrum träffas vi fysiskt 
på plats. Vi kan antingen genomföra utbild-

ningen i er verksamhet alternativt hos oss. Vi 
har kontor över hela Sverige. 

Vi har lokal närvaro över hela landet, från norr till söder, men ibland är det inte 
helt lätt att samlas, då är en onlineutbildning bästa alternativet. 

I våra digitala klassrum är alla utbildningar 
unika och sker med live-uppkoppling med 
instruktören. Du som deltagare kan, precis 

som våra traditionella klassrum, ställa frågor 
och interagera. Utbildningarna som genomförs 
i våra digitala klassrum ger samma behörighet 

som om du hade gått i våra traditionella. 

Våra E-learnings kan du genomföra när och var 
det passar dig. Du får inloggningsuppgifter  

direkt när du anmäler dig. De flesta 
utbildningar ger amma behörighet som om 
de hade genomförts i traditionella klassman 

men sen finns det ett fåtal utbildningar där du 
behöver genomföra ett praktiskt moment efter 

E-Learningen för att ta del av giltigt intyg.  
Kontakta oss så berättar vi mer.  

DIGITALA KLASSRUM E-LEARNING
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ARBETE PÅ HÖJD
En utav de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade 
på arbetsplatsen är fall till lägre nivå. Det finns därför krav på att man ska förebygga 
fallrisker redan vid höjder på 2 meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete. 
Vi på Presto erbjuder kvalitetssäkrade utbildningar som motsvarar de kompetenskrav 
som krävs vid arbete på hög höjd. 
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FALLSKYDD GRUND

Arbetar du på höjd? Eller arbetar du med personal där höghöjdsarbete förekommer? Allt 
arbete som innebär risk för fall till en lägre nivå ska fallskyddas och om det finns en risk för 
skada genom fall som inte går att undanröja med andra åtgärder, till exempel förändring av 
arbetet och kollektiva skyddsåtgärder, ska personlig fallskyddsutrustning användas.  
 
Att arbetet sker säkert på den höga höjden är varje individs ansvar men det är 
arbetsgivarens ansvar att lämpliga skyddsåtgärder vidtas (utifrån riskbedömningen) och att 
personal får information om de risker som föreligger samt kunskaper om hur den personliga 
skyddsutrustningen skall användas.  Det är också arbetsgivarens ansvar att en fungerande 
räddningsplan har tagits fram innan arbets påbörjas.

 

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till
alla som arbetar med personlig 
fallskyddsutrustning

MÅL 
Målet är att du som deltagare ska få de
grundläggande kunskaper och
färdigheter om användande av
fallskydd som möjliggör att arbeten
kan utövas med säkerhet och
minimera risken för personskador. 

TIDSÅTGÅNG 
4 timmar. 
 
 
 

INNEHÅLL
• Normer/CE och föreskrifter.

• Horisontella fasta och mobila system.

• Genomgång av fallskyddsutrustning.

• Materialvård/inspektion av utrustning.

• Risker och fall.

• Arbetsplan & riskanalys.

• Förankringspunkter.

• Räddning av nödställd (teori)

• Teoriprov
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FALLSKYDD GRUND INKL.  RÄDDNING

Arbetar du på höjd? Eller arbetar du med personal där höghöjdsarbete förekommer? Allt 
arbete som innebär risk för fall till en lägre nivå ska fallskyddas. Fallskyddsutbildning ink 
räddning ger dig inte bara kunskap om hur du arbetar mer effektivt och säkert på hög höjd 
utan även hur du arbetar tryggt under räddning eller annat nödläge som uppstår.  
 
I majoriteten av arbeten finns det alltid en risk att användaren av personlig 
fallskyddsutrustning hamnar i en situation där du behöver hjälp från en kollega, till exempel 
för att kunna ta dig ned, efter ett fall eller annan nödsituation. Det är arbetsgivaren som 
ansvarar för att lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Utbildningen innefattar praktiska moment 
och med vår mobila ’fallskyddsrigg’ kvalitetssäkrar vi att alla får samma utbildningskvalitet i 
hela Sverige.  

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till alla som arbetar 
med personlig fallskyddsutrustning och som 
behöver kunskap om att utföra räddning av 
nödställd vid arbete med personligt fallskydd. 

MÅL 
Målet är att du som deltagare ska få de  
grundläggande kunskaper och färdigheter 
om användande av fallskydd som möjliggör  
att arbeten kan utövas med säkerhet och  
minimera risken för personskador. 
Deltagaren får använda fallskyddsutrustning 
på en mobil arbetsplattform utformad 
för att möta deltagarens verkliga behov 
av praktiska kunskaper. Efter genomförd 
utbildning ska du som deltagare med 
hjälp av räddningsutrustning kunna 
genomföra räddning av nödställd samt 
självevakuering.

TIDSÅTGÅNG 
1 dag.

INNEHÅLL
Teori:
• Vad säger lagen?
• Normer/CE och föreskrifter.
• Horisontella fasta och mobila system.
• Genomgång av fallskyddsutrustning.
• Materialvård/ Inspektion av utrustning.
• Risker och fall.
• Arbetsplan & riskanalys.
• Förankringspunkter.
• Räddning av nödställd.
• Teoriprov. 

Praktiska övningar

• Förberedelse för räddning.
• Räddningsövning efter behov, 

exempelvis räddning i schakt, räddning 
uppåt, räddning i stege. 
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ARBETE I  SLUTET UTRYMME

Att arbeta i miljöer som som benämns som slutna utrymmen (Confined space), till 
exempel brunnar, cisterner och bassänger ställer höga krav på säkerhet och kunnande. 
Arbetet ska förberedas med riskanalyser, gas och syremätningar samt förberedande av 
räddningåtgärder vid händelse av tillbud. I denna utbildninglär du dig vilka lagar som gäller, 
hur du arbetar säkert och hur du agerar om olyckan är framme.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till
alla som arbetar med personlig 
fallskyddsutrustning i slutna utrymmen 
och i utrymmen som är svåra att utrymma. 

MÅL
Målet är att du som deltagare ska få de
grundläggande kunskaper och färdigheter 
om användande av fallskydd som möjliggör 
att arbeten i slutna utrymmen kan utövas 
med säkerhet och minimera risken för 
personskador. Efter genomförd utbildning 
ska du som deltagaren med hjälp av 
räddningsutrustning kunna genomföra
räddning av nödställd. Du ska kunna 
genomföra nedstigning och uppstigning ur 
ett slutet utrymme på ett säkert sätt. 
 

TIDSÅTGÅNG
1 dag. 

FÖRKUNSKAPER 
Grundkurs Fallskydd (1 dag)
 

INNEHÅLL
Vad säger lagen?
• Risker i slutna utrymmen och
speciella regler för denna typ av
arbete.
• Användning av personlig
skyddsutrustning.
• Användning av tripod m.m.
• Arbetsplanering.
• Säkra arbetsmetoder.
• Ergonomi.
• Kommunikation i slutna
utrymmen.
• Upphissning/nedfirning vid
räddning. 

Praktik
• Användning av
fallskyddsutrustning.
• Förberedelse av nedstigning/
räddning.
• Räddning med tripod
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GWO BST (BASIC SAFETY TRAINING)

Arbetar du med vindkraft? Global Wind Organisation, GWO:s standard Basic Safety 
Training är ny standard för utbildning inom vindkraftbranschen. Utbildningen är ett viktigt 
och nödvändigt steg för att öka säkerheten och minska riskerna vid arbeten i vindkraftverk. 
Vestas, Siemens, Sozlon och Vattenfall är några av företagen som ligger bakom standarden
och som har krav på att man genomgått utbildningen för att få tillträde till deras torn.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som ska 
arbeta i och omkring vindkraftverk där 
kravet om GWO utbildning föreligger. 

MÅL
Efter avslutad utbildning ska du
kunna utföra säkra arbeten i vindkraftverk 
och påvisa ett säkert och korrekt vid
agerande vid brand. Du ska också kunna 
utföra HLR, hantera en olycka, använda 
PPE på ett korrekt sätt samt genomföra 
kamraträddning.  

TIDSÅTGÅNG 
5 dagar.

FÖRHANDSKRAV
Enligt Arbetsmiljöverket, AFS 2006:6 och  
AFS 2005:6 krävs en tjänstbarhetsbedömning 
vid höghöjdsarbete. Ett så kallat mast- 
och stolpintyg. Detta skall kunna visas 
för kursledare vid kursstart. Observera 
att kursdeltagaren skall vara fullt frisk vid 
kurstillfället.

För att kunna delta på kursen krävs att 
kursdeltagaren har ett personligt WINDA ID. 
Detta är ett krav från GWO.

INNEHÅLL 
Teori/praktik
• Manual handling (ergonomi) - 4 tim
• Fire awareness (grundläggande  

brand) - 4 tim
• First aid (Första hjälpen) - 16 tim
• Working at heights (arbete  

på höjd) - 16 tim 

INTYG
Efter genomförd utbildning utfärdas ett 
personligt intyg som är giltigt i 2 år. 
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MASTARBETE OCH NEDTAGNING AV NÖDSTÄLLD STOLPE

En utav de vanligaste orsakerna till att personer omkommer eller blir allvarligt skadade på 
arbetsplatsen är fall till lägre nivå. Det finns därför krav på att man ska förebygga fallrisker 
redan vid höjder på 2 meter eller mer vid byggnads- och anläggningsarbete. Den som 
arbetar i en mast eller stolpe ska ha förmågan att rädda sig själv eller ta ner en nödställd 
från en stolpe eller mast. Denna utbildning ger dig kunskap för en trygg arbetsplats. 

MÅLGRUPP  
För dig som arbetar i en mast eller
stolpe och ska kunskap om hur
man räddar sig själv eller tar ner en
nödställd.

MÅL
 
Efter genomförd utbildning har du som 
deltagare en grundlig kunskap om 
säkerhetsregler och normer 
för mastarbete. Du ska 
även kunna arbeta säkert och 
effektivt med sin personliga 
fallskyddsutrustning samt klara 
av olika typer av räddningar av sin 
kollega, beroende av arbetsplats.

UTBILDNINGSPECIFIK
INFORMATION 
 
Den här utbildningen genomförs som
företagsanpassad utbildning och vi
behöver tillgång till en mast för de 
praktiska momenten. Om arbetstagaren 
skall utföra arbete över 13 meter ska 
tjänstbarhetsintyg för höjdarbete utfärdas!

TIDSÅTGÅNG
1 dag. 

FÖRKUNSKAPER 
TEORI:
• Vad säger lagen?
• Normer/CE och föreskrifter.
• Mast- och stolparbete.
• Risker och fall.
• Arbetsplan & riskanalys.
• Genomgång av fallskyddsutrustning.
• Genomgång av utrustning.
• Förankringspunkter.
• Horisontella fasta och mobila system.
• Positionering.
• Räddning av nödställd.
• Evakuering.

PRAKTIK:
• Klättring i mast/stolpe.
• Klättring i vertikala fallskyddsystem.
• Användning av positioneringsutrustning.
• Räddning från mast/stolpe
• Självevakuering



12

ARBETSMILJÖ   
& JURIDIK   
 Säker arbetsmiljö kommer utifrån kunskap och uppföljning men ändå sker det varje 
dag olyckor på arbetsplatser i Sverige. Brister i arbetsmiljön kan innebära förbud 
mot att få jobba vidare men frågan vi alla behöver ställa oss innan det är - hur 
arbetar vi för att på bästa sätt undvika personolycka och istället förebygga en säker 
arbetsplats?
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BÄTTRE ARBETSMILJÖ, BAM

Behöver du utbildning i arbetsmiljökunskap? Denna utbildning utgår från Arbetsmiljölagen 
med tillhörande förordning, föreskrifter samt arbetsmiljöverkets rekommendationer. Den 
består av både teoretiska och praktiska block och du får kunskap i god arbetsmiljökunskap 
samt förutsättningar för att kunna medverka i verksamhetens utveckling mot en bättre 
arbetsmiljö.

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som är  
skyddsombud, chefer, arbetsledare, 
fackliga företrädare eller annan 
berörd personal som är i behov av hur 
arbetsmiljöfrågor ska hanteras. 

MÅL
Skapa bra samverkan i arbetsmiljöarbetet 
mellan arbetsgivare, skyddsombud och 
övriga anställda.

TIDSÅTGÅNG
3 dagar.

INNEHÅLL
• Lagstiftning – arbetsmiljölagen
• Övrigt tillämpbart regelverk, avtal och 

föreskrifter
• Arbetsgivarens och arbetstagarens 

skyldigheter, roller och ansvar
• Skyddsombudets roll i 

arbetsmiljöarbetet
• Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
• Riskbedömning
• Damm, buller, vibrationer
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetstid och arbetsbelastning
• Stressrelaterade sjukdomar – 

förebyggande arbete
• Kränkande särbehandling – 

förebyggande arbete
• Arbetsmiljöekonomi – frånvarokostnader
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BYGGARBETSMILJÖSAMORDNARE, BAS P/U

Arbetar du med arbetsmiljöfrågor vid planering och projekteringsskedet (BAS-P) eller 
samordnar du arbetsmiljöarbetet under utförandet (BAS-U)? Denna utbildning ger 
dig förutsättningar för god arbetsmiljö och är utformad enligt Arbetsmiljöverkets 
rekommendationre baserat på kraven i Arbetsmiljölagen kap 3 och AFS 1999:3. 

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som 
hanterar arbetsmiljöfrågor vid planering- 
och projekteringsskedet (BAS-P), samt till 
dig som samordnar arbetsmiljöarbetet 
under utförandet (BAS-U).

MÅL 
Att skapa förutsättningar för god 
arbetsmiljö i samband med planering 
av samt utförande av bygg- och 
anläggningsarbete.

TIDSÅTGÅNG 
1 dag.

INNEHÅLL
• Lagstiftning – arbetsmiljölagen, 

förordning och föreskrifter 

• BAS P/U – ansvar, uppgifter och 
befogenheter 

• Systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Risker, riskanalys och bedömning 

• Utforma arbetsplatser 

• Arbetsmiljöplan 

• Straffansvar och sanktionsavgifter
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ASBEST,  DAMM OCH MÖGEL

Arbetar du med asbest, damm eller mögel? För att kunna arbeta säkert och enligt 
föreskrifterna om Asbest AFS 2006:1 krävs kunskap och förståelse för hälsoeffektena 
och skyddsåtgärderna. Denna utbildningen genomförs enigt AFS 2006:1 vilket ger 
dig kännedom om risker och åtgärder men också praktisk hantering av asbest med 
påbyggnadsutbildning i mögel och damm.

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som 
hanterar eller på annat sätt kommer i 
beröring med asbest eller asbesthaltigt 
material.

MÅL 
Att du på ett säkert sätt skall kunna 
hantera och arbeta med asbest, damm och 
mögel. 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.

INNEHÅLL 
• Aktuella föreskrifter 

• Grundläggande om ämnena asbest, 
mögel och damm (tyngdpunkt på 
asbest) 

• Hälsorisker 

• Riskbedömning, kontrollmetoder och 
avfallshantering 

• Arbetsmetoder och utrustning 

• Nödfallsåtgärder 

• Medicinska kontroller
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HÄRDPLAST

Arbetar du med isocyanter eller allergiframkallande kemikalier? Enligt kemiska 
arbetsmiljörisker AFS 2014:43 skall du ha kunskap i riskbedömning, hälsorisker och 
skddsåtgärder. Efter genomförd utbildning har du behörighet och kännedom att kunna 
utföra ett säkert arbete . Utbildningen följer de krav gällande härdplast enligt 37§ i 
föreskriften (AFS 2014:43) rörande hantering av härdplaster och allergiframkallande 
kemiska produkter. 

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som 
leder eller utför arbete med material 
som innehåller isocyanater eller 
allergiframkallande kemikalier. 

MÅL
Skapa förutsättningar för säkert arbete 
med isocyanater eller allergiframkallande 
kemikalier.

TIDSÅTGÅNG
4 timmar.

INNEHÅLL
• Kännedom om olika 

härdplastkomponenter och risker 

• Lagstiftning och föreskrifter 

• Riskbedömning 

• Säkra arbetsmetoder 

• Skyddsutrustning 

• Åtgärder vid olycka
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ARBETSMILJÖ FÖR CHEFER OCH SKYDDSOMBUD

Vad är arbetsmiljö och hur arbetar vi för att leva upp till de krav som ställs i 
arbetsmiljölagen? I denna utbildning får du kännedom om de krav som ställs på 
arbetsgivare och arbetstagare utifrån arbetsmiljölagen och föreskrifter, samt hur en trygg 
och säker arbetsmiljö kan bidra till resultat för verksamheten. Alla företag oavsett storlek 
och bransch ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete enligt kraven i Arbetsmiljöverkets 
Författningssamling AFS 2001:1

MÅLGRUPP
 
Till dig som är chef, arbetsledare, 
skyddsombud eller annat uppdrag som 
utifrån sin funktion har behov av kunskap 
om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras. 

MÅL
Efter genomförd utbildning har du insikt 
och kunskap i hur ett systematiskt 
arbetsmiljöarbete samt riskbedömning 
genomförs och hur de kan möta kraven 
i lagstiftningen. Härigenom finns ökade 
möjligheter att skapa ett bra klimat mellan 
chefer och arbetstagare. 

TIDSÅTGÅNG
1 dag

INNEHÅLL

• Vilket ansvar har man?
• Vilken är chefens roll och vilken är 

skyddsombudets roll?
• Vad är SAM, Systematiskt 

arbetsmiljöarbete?
• Vad är BAM, Bättre arbetsmiljöarbete?
• Vad säger arbetsmiljölagen?
• Vilken dokumentation ska finnas?
• Social arbetsmiljö?
• Psykosocial arbetsmiljö?
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ENTREPRENADJURIDIK,  AB04 & ABT06

Denna utbildning ger dig kunskap och förståelse kring hur utförande- och totalentreprenader fungerar samt kunskap i standardavtalen 
AB04 ”Allmänna bestämmelser för byggnads- anläggnings och installationsentreprenader”, och ABT06 ”Allmänna bestämmelser för 
totaltentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationer. Våra utbildare för denna utbildning är jurister och advokater från 
branschen vilket ger dig en inblick i hur avtalen tillämpas i praktiken. 

AB04 reglerar utförandeentreprenader, där beställaren tillhandahåller projekteringen, och AB06 används vid totalentreprenader där 
entreprenören har ansvaret för att ta fram delar av eller hela projekteringen. 

Vill du ha ännu mer kunskap? Gå även vår fördjupningsutbildning i ämnet! 

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dem som är utförare, 
beställare av entreprenader eller alla som 
kommer i kontakt med anbud och avtal i 
samhällsbyggnadssektorn som också vill få 
kunskaper om standardavtalen AB 04
och ABT 06. 
 

MÅL
Att deltagarna efter genomförd utbildning 
ska ha grundläggande kunskaper i 
entreprenadjuridik rörande standardavtalen 
AB 04 och ABT 06, i syfte att öka sin 
lönsamhet genom att undvika tvister, 
onödiga kostnader och andra vanliga 
problem.
 
 

TIDSÅTGÅNG
1 dag. 
 

INNEHÅLL
Vi går igenom grundläggande avtalsrätt 
och du får även grundläggande kunskaper i 
de viktiga standardavtalen AB 04 och ABT 
06. Genomgång av entreprenadformer
och upphandlingsformer: 

• Utförandeentreprenader AB 04
• Totalentreprenader/

funktionsentreprenader ABT 06
• Upphandlingsformer 

Genomgång av standardavtalen AB 04 och 
ABT 06 med tyngdpunkt på: 

• Centrala begrepp i AB 04 och ABT 06
• Hur AB blir en del av entreprenadavtalet
• Förutsättningar för avsteg från AB 04 

eller ABT 06
• Vad händer vid motstridiga uppgifter i 

kontraktshandlingarna?
• Vad gäller i första hand?
• ÄTA (ändringar och tillägg, samt 

avgående arbeten)

• Hinder i entreprenaden
• Fel i entreprenaden
• Entreprenörens ansvar under 

genomförandetiden, under garantitiden 
och under resterande ansvarstid

• Med flera andra vanliga frågeställningar 
kopplade till standardavtalen

I mån av tid kan deltagarna ställa frågor 
inom ramen för kursämnet.
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KONTROLLANSVARIG

En Kontrollansvarig ansvarar att det finns en kontrollplan vid byggprojekt, ombyggnationer, rivningsarbeten med fler, samt närvara vid 
diskussioner, besiktningar och kontroller. Alla kontrollansvariga ska vara certifierade enligt PBL. Svensk Uppdragsutbildning erbjuder en
förberedande utbildning för att genomföra certifieringsprovet med godkänt resultat hos ett certifieringsorgan.

MÅL 
Att deltagaren efter genomförd utbildning 
har fått de kunskaper om behörigheter, 
ansvar samt vägledning i arbetet som  
kontrollansvarig. Du får en god förberedelse 
 för att klara tentamen och bli certifierad 
kontrollansvarig enligt Plan-och 
byggnadslagen (PBL).

MÅLGRUPP
Dig som vill jobba med kontrollansvar enligt 
PBL, byggnadsinspektörer eller bygglovs-
handläggare som vill fördjupa sina kunskaper 
kring KAs arbete, arkitekter, byggmästare, 
byggnadsingenjörer, byggnadsinspektörer, 
konsulter med flera. Inga förkunskaper 
krävs men för certifiering finns krav på 
utbildning eller arbetslivserfarenhet enligt 
BFS 2001:14 KA 4 med ändringar.

 
TIDSÅTGÅNG
3 dagar. 
 

INNEHÅLL
DAG 1
• Genomgång av regelverken i lagar, 

förordningar och föreskrifter
• Historiken om rollen som kontrollansvarig
• Krav på kontrollansvarig enl. PBL 10:9 § 

och dess uppgifter enligt PBL 10.11 §
• Certifieringskrav för kontrollansvariga
• Bygglovsprocessen och bygglovspliktig 

åtgärd enligt PBL 

DAG 2
• Fördjupade kunskaper i Plan-och 

bygglagen (PBL)
• Genomgång av Plan-och 

byggförordningen (PBF)
• EU:s grundläggande krav för 

byggnadsverk
• Genomgång av Boverkets byggregler 

(BBR)
• Energibestämmelser och krav på 

energideklaration för byggnader
• Miljöbalken och avfallsförordningen
• Arbetsmiljölagen utifrån rollen som KA
• Lag om skyddsrum
• SS-EN ISO 9001-2015, SS-EN ISO 

14001:2015, SS-ISO 45001:2018
 

DAG 3
• Lag om färdigställandeskydd, tillämpning
• Kortfattad genomgång av olika 

entreprenadavtal (AB 04, ABT 06, ABK 09 
samt ABS 18) och dess betydelse för KA

• Genomgång av upprättande av kontroll- 
plan och övning med ritningsunderlag

• Kvalitetssäkring ute i fält, utrustning och 
uppförandekod

• Ansökan slutbesked
• Psykologiska aspekter
• Problemställningar som kan uppstå för KA

INTYG  
Efter genomförd utbildning utfärdas 
intyg. För certifiering till godkänd 
Kontrollansvarig enligt PBL, ansöker du 
till RISE eller Kiwa Sverige för tentamen. 
Detta ingår inte i kursen.
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PLAN & BYGGLAGEN - BOVERKETS BYGGREGLER

Boverkets Byggregler utgör de krav som samhället kräver att byggnader minst måste uppfylla. 
Det handlar om bland annat barnsäkerhet, tillgänglighet, brandskydd, bärförmåga och en god 
inomhusmiljö. Dessa krav ska uppfyllas för alla nya byggnader och vid ändring av befintliga 
byggnader ska kraven uppfyllas för de delar som ändras.

Plan & Bygglagen reglerar samhällets krav på planering och byggande. Det är Plan & 
Bygglagen som reglerar var och hur du får bygga. 

I denna utbildning får du kunskap om grunderna i både Plan & Bygglagen & Boverkets 
Byggregler . Du får också förståelse hur du ska tolka och agera kring detaljplaner, bygglov eller 
verksamhetsförändringar.  

MÅLGRUPP
Projektörer, konsulter, förvaltare,
entreprenörer, beställare,
kontrollansvariga enligt PBL samt
övriga som har behov av kunskaper i
dessa nya regler. 

MÅL 
 
Efter avslutad utbildning har du kunskap 
i hur du tolkar och förstår både Plan & 
Bygglagen samt Boverkets Byggregler.

TIDSÅTGÅNG
1 dag. 
 
 

INNEHÅLL
Kursprogram PBL
• Allmänt om PBL 2010:900
• Plansystemet, regionplan – översiktsplan
• Detaljplan
• Utformnings- och egenskapskrav, 

koppling PBL – PBF – BBR
• Bygglov, marklov m.m.
• Genomförandet av byggåtgärder
• Processen hos kommunen, bygglov – 

startbesked – slutbesked
• Sanktionssystemet i PBL och PBF

Kursprogram BBR
• Avsnitt 2: Allmänna regler
• Avsnitt 3: Tillgänglighet, 

bostadsutformning, rumshöjd, 
driftutrymmen

• Avsnitt 5: Brandskydd, nyheter och 
ändringar

• Avsnitt 6: Hygien, hälsa och miljö
• Avsnitt 7: Bullerskydd
• Avsnitt 8: Säkerhet vid användning
• Avsnitt 9: Energihushållning, nyheter och 

ändringar
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OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK)

Det är byggnadens ägare som ansvarar för att OVK utförs och byggnadens ägare ska i sin 
tur välja en sakkunnig certifierad funktionskontrollant.  

Denna utbildning ger dig möjlighet att bli denna sakkunniga certifierade 
funktionskontrollant och se till att inomhusklimatet är bra och att ventilationssystemen 
fungerar.

MÅLGRUPP
Personer som ska ansöka om ny 
eller förnyad riksbehörighet som 
funktionskontrollant.
 
 
MÅL 
Efter avslutad utbildning har du fått 
kunskaper om uppbyggnad av regelverket 
för att kunna söka OVK-behörighet, 
färdigheter att planera en OVK och 
kompetens att genomföra en OVK enligt 
gällande regelverk.  
 

TIDSÅTGÅNG
3 dagar. 
 

INNEHÅLL 

DAG 1
Genomgång av gällande OVK-regelverk 
och övriga byggregler som till exempel 
BBR, folkhälsoområdet, arbetsmiljö och 
regelverk om ventilation (bygglagstiftning 
enligt 11§)
 
DAG 2 
Teoretisk genomgång av äldre och nya 
ventilationsregler (enligt 12-14§§)
• Inneklimatfaktorer som påverkar 

inomhusmiljön
• Mätteknik och mätmetoder
• Värmeåtervinningssystem
• Energieffektiviseringsåtgärder
• Komfortkylsystem
• Planering av en funktionskontroll, 

genomgång av ett protokoll mm.
• Förberedelse inför certifierings provet

DAG 3 - CERTIFIERING 
Efter avslutad kurs med godkänt resultat 
på det avslutande certifieringsprovet 
uppfyller du kraven i OVK 3 enligt 
Boverkets krav för att ansöka om OVK-
behörighet, under förutsättning att du 
uppfyller övriga krav.
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KONSUMENTTJÄNSTLAGEN ABS18

Utför du ROT/RUT-arbeten? I så fall berörs Du av omfattande lag och regeländringar. 
Konsumenttjänstlagen ger konsumenten ett starkt skydd, vilket ställer stora krav på 
entreprenörer. Utbildningen innehåller en genomgång av de grundläggande bestämmelser 
som styr entreprenadavtal med konsumenter som beställare och belyser särskilt de 
områden som ofta skapar tvister mellan konsument och entreprenör.

MÅLGRUPP
Alla som bygger, levererar, säljer, utför 
småhusentreprenader i hus, mark-, 
anläggnings- och installationssektorn. 
Producenter, husföretag, beställare, olika
entreprenörer, besiktningsmän, 
kontrollanter m.fl. 

MÅL 
Att ge deltagarna en allmän orientering om
konsumenttjänstlagen, ABS 18 och
Hantverkarformuläret, samt hur dessa 
samverkar med varandra. Målsättning är 
också att ge vägledning hur du undviker 
att hamna i onödiga tvister.
 
TIDSÅTGÅNG
1 dag. 
 

INNEHÅLL
Utbildningen omfattar bland annat:
• Skillnaderna mellan ABS 09 & 18
• Avtals ingående
• Konsumenttjänstlagens reglering av 
småhusentreprenader
• Orientering om ABS 18 och 
Hantverksformuläret
• Tilläggsuppdrag
• Priset och konsumentens 
betalningsansvar
• Besiktning
• Reklamation
• Entreprenörens ansvar för fel, påföljder 
vid fel
• Avhjälpande
• Parternas ansvar för dröjsmål
• Rätt att hålla inne betalning
• Garantier
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PROJEKTLEDNING

Vill du gå i mål som planerat? Att leda projekt är ett hantverk. Talang och sunt förnuft kan 
ta dig en bit, men aldrig hela vägen. Kunskap om modeller, struktur och vilka verktyg som 
finns att tillgå ger dig bättre kontroll. En kontroll som krävs för att driva projektet – med 
kraft och precision – till målet.

Denna utbildning ger dig tekniker och metoder hur man planerar, leder och avslutar en 
utvecklingsinsats som bedrivs i projektform. du får verktyg och modeller för målformulering, 
resurshantering, tidsuppskattning och riskanalyser. Under utbildningen arbetar vi med ett 
verklighetsbaserat praktikfall och tar oss igenom ett projekt från start till mål där du lär dig 
vad som ska göras i respektive projektfas. 

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig främst till nuvarande 
och blivande projektledare eller 
delprojektledare men även till andra som 
arbetar i eller med projekt.

MÅL 
Efter avslutad utbildning har du tekniker 
och metoder hur man planerar, leder och 
avslutar en utvecklingsinsats som bedrivs i 
projektform. 

TIDSÅTGÅNG
2 dagar. 
 

INNEHÅLL
• Projektarbete – faser, beslutspunkter och 
milstolpar
• Projektmodeller
• Affärsmässig bedömning av projekt
• Relevanta och mätbara mål
• Projektorganisationen – roller och ansvar
• Styr-, referens- och projektgrupp samt 
andra funktioner
• Viktiga verktyg för planering och resurs- 
och tidsuppskattning
• Grunder kommunikation
• Intressentanalys och kommunika 
tionsplaner
• Riskanalys och riskhantering
• Uppföljning och rapportering
• Framgångsfaktorer för lyckad leverans 
och avslut
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Arbetsmiljöverket kräver att sådan personal som arbetar med övervakning av panna i klass A eller B skall vara certifierad pennoperatör 
enligt AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar. Denna utbildning är för personer som kommer i kontakt med trycksatta 
anordningar enligt 2017:3 och utbildningen ger dig kunskap som täcker alla kategorier av pannor 1-4. Utbildning förbereder dig för att klara 
certifieringsprovet som kan genomföras hos exempelvis Kiwa och Rise.  

PANNOPERATÖR

MÅLGRUPP
Utbildningen riktar sig till pannoperatörer 
eller annan personal som övervakar pannor 
som arbetsuppgift. Utbildningen
förbereder deltagaren på att klara
certifieringsprovet hos godkänt
certifieringsorgan. 
 

MÅL 
Efter avslutar utbildning skall du kunna 
erlägga certifieringsprov med godkänt 
resultat och därefter bli certifierad 
pannoperatör vilket krävs av AFS 2017:3. 
Innehållet i kursen motsvarar den kunskap 
som krävs för alla kategorier
av pannor, 1 – 4. 
 

TIDSÅTGÅNG
Webb: ca 2 dagar
Ledarledd: 1 dag

FÖRKUNSKAPER
Deltagaren ska efter utbildningen
kunna driva pannor och trycksatta
anordningar med högre säkerhet. Samt:
• Känna till sin anläggnings klassning
• Märkkapacitet
• Övriga rutiner.
• För att kunna tillgodose sig 

utbildningens innehåll och klara 
certifieringsprovet bör deltagaren ha 
erfarenhet av arbete med panndrift samt 
genomfört tillhörande webbutbildning.

INNEHÅLL
Utbildningen omfattar bland annat:
• AFS 2017:3 Genomgång av föreskriftens 

innehåll, tillämpning och definitioner
• Genomgång övriga relevanta AFS:er
• Genomgång kategoriseringen 1 - 4
• Klassificering av pannor, tryckkärl och 

rörledningar
• Värmelära, grundläggande principer och 

standardenheter
• Pannanläggningen - utrustning, 

komponenter och funktion
• Genomgång olika bränsletyper och 

tillhörande risker

• Genomgång av tillsyns- och 
övervakningskrav

• Genomgång av säkerhetsutrustning
• Krav på dokumentation
• Bokning av certifieringsprov

 
INTYG 
Certifikat utfärdas av godkänt 
certifieringsorgan efter att deltagaren 
genomgått certifieringen med godkänt 
resultat. Deltagaren får själv anmäla sig på 
något av deras certifieringstillfällen.
Utbildningen hos Presto är förberedande 
inför certifikat.
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LEVEL 1 CERTIFIERAD TERMOGRAFÖR

Arbetar du med termografi? I denna utbildningen får du kunskap om de vanligaste 
applikationerna inom inriktningen eltermografi och byggtermografi. Utbildningen är enligt ISO 
18436-7 och det ingår också praktiska moment på utrustning såsom mätningar på elutrustning 
samt simulerade klimatska på byggnadskonstruktioner med tillhörande dokumentation. 

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som vill 
eller som redan arbetar som professionell 
termograför med inriktning på bygg och 
eltermografi.  

MÅL
 
Efter avslutad utbildning har du kunskap 
inom infraröd teknik, och att du som 
professionell konsult eller tekniker ska 
kunna hantera kameran, tekniken och 
utföra analyser under en mängd av olika 
villkor samt kunna arbeta i förbyggande 
syften. Du har också förståelsen av 
att kunna göra korrekta bedömningar 
av utförandet, mätsituationen och 
temperaturmätningar på fältet samt lära 
sig att identifiera möjliga felkällor.  

TIDSÅTGÅNG 
4 dagar.
 

INNEHÅLL
 
DAG 1 
• Introduktion
• Värmekamerans delar och funktioner
• Värmelära
• Demonstrationer och test 

DAG 2 
• Värmeöverföring
• Strålningslära
• Tolkning värmebilder
• Analys tekniker värmebilder
• IR som förebyggande underhåll.
• Demonstrationer och test 
 
DAG 3 
• Infraröda mättekniker
• Applikationer och besiktningar
• Eltermografi
• Varför uppstår fel
• Värmemönster
• Normal temperatur
• Typiska fel
• Prioritet
• Exempel
• Byggtermografi 
    - Förutsättningar
    - Klimatskal
    - Värmemönster
    - Typiska fel
    - Demonstrationer och test
    - Undersökningar och rapporter
    - Programvara för analys 
 
DAG 4  
• Laborationer, Lab manual
• Mätningar på skarp utrustning
• Examen och certifiering
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BRANDSÄKERHET
Varje timme förändras förutsättningar för företag och verksamheter då brand bryter 
ut men med rätt kunskap kan vi förebygga brand innan den ens startar. Vi på Presto 
erbjuder både teoretiska, praktiska och onlineutbildningar i brandsäkerhet och 
anpassar gärna innehållet utifrån er verksamhet. 
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BRANDFARLIGA ARBETEN 

Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla som arbetar med moment där 
det finns risk för att en brand kan uppstå, till exempel svetsning och lödning. De som utför 
tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå denna utbildning för att få det tillstånd 
som krävs. 

Brandfarliga Arbeten är framtagen av SVEBRA och Byggföretagen (fd Sveriges Byggindustrier) 
i samråd med Sveriges främsta experter på området. Vid framtagningen av utbildningen har 
flera branscher deltagit för att få den anpassad efter olika arbetssituationer. 

Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat enligt försäkringsbolagens villkor 
och efter genomförd utbildning har du förståelse för risksituationer och kan direkt tillämpa 
kunskaperna i ditt arbete. Vår utbildning anpassas utifrån de olika förhållandena i våra olika 
branscher.

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som 
arbetar med brandfarliga arbeten, 
exempelvis svetsning, takarbete, lödning, 
skärning eller arbeten med snabbroterande 
verktyg. 

Utbildning vänder sig också till dig som 
ger tillstånd för Brandfarliga arbeten eller 
är brandvakt.  
 

MÅL 
Efter genomförd utbildning ska du ha 
kunskaper som krävs för att kunna vidta 
nödvändiga åtgärder inför, under och 
efter Brandfarliga Arbeten. Du ska också 
få förståelse för risksituationer på just 
din arbetsplats och direkt kunna tillämpa 
kunskaperna i ditt arbete.

TIDSÅTGÅNG 
 
1 dag. 

INNEHÅLL 

• Lagstiftning och försäkringar
• Brandkunskap
• Förebyggande brandsäkerhet
• Riskhantering
• Säkerhetsregler
• Praktisk släckövning
• Övningsuppgifter
• Certifieringstest
• Brandfarlig vara 

INTYG 
 
Efter genomförd utbildning och godkänt 
prov utfärdas ett personligt intyg. Intyget 
är giltigt i 5 år. 
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Arbetar du med brandfarliga arbeten som orsakar uppvärmning eller gnistor? För dig 
som utför arbeten med risk för brand kräver försäkringsbolagen att giltigt tillstånd finns. 
Exempel på brandfarliga arbeten kan vara svetsning, lödning, skärning eller takarbete. 

Utbildningen är framtagen av Brandskyddsföreningen. Försäkringsbolagens 
säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som 
utför Heta Arbeten på tillfällig arbetsplats är utbildade och har certifikat. 

HETA ARBETEN

MÅLGRUPP 
Kursen vänder sig till dig som utför, 
ger tillstånd eller är brandvakt vid heta 
arbeten.  
 

MÅL 
Efter genomförd utbildning ska du ha 
kunskaper som krävs för att kunna vidta 
nödvändiga åtgärder inför, under och efter 
Heta Arbeten. De ska också få förståelse 
för risksituationer på just din arbetsplats 
och direkt kunna tillämpa kunskaperna i 
ditt arbete.  
 

TIDSÅTGÅNG
 
1 dag.

INNEHÅLL 

• Lagstiftning och försäkringar

• Brandkunskap

• Förebyggande brandsäkerhet

• Riskhantering

• Säkerhetsregler

• Praktisk släckövning

• Övningsuppgifter

• Certifieringstest

• Heta Arbeten

INTYG 
 
Efter genomförd utbildning och godkänt
prov utfärdas ett personligt intyg. Intyget 
är giltigt i 5 år. 
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Varje byggnad som har ett installerat brandlarm ska enligt ’SBF 110 Regler för brandlarm’ 
minst ha två anläggningsägaren utsedda och utbildade anläggningsskötare. Ett automatiskt 
brandlarm kan vara en livsviktig del i det totala brandskyddet och det är viktigt att det 
sköts på rätt sätt av utbildad personal. Den här utbildningen ger anläggningsskötare rätt 
kunskap om brandlarmets skötsel och funktion. Med rätt kunskap om brandlarmet kan 
antalet onödiga larm minskas. 
 
Moderna regelverk och standarder förändras ständigt därför är utbildningen även lämplig 
som uppdateringsutbildning för dig som idag verkar som anläggningsskötare. Det 
rekommenderas enligt SBF 110:8 att repetitionsutbildning görs vart 5:e år. 

ANLÄGGNINGSSKÖTARE BRANDLARM

MÅLGRUPP 

Utbildningen vänder sig till dig som 
har ansvaret för skötsel och underhåll 
av brandlarmsanläggningen, även 
kallade Anläggningsskötare. Enligt 
försäkringsbolagens regler ska byggnader 
med automatiskt brandlarm ha minst två 
utsedda anläggningsskötare. 

MÅL 

Efter genomförd utbildning ska du som 
anläggninsskötare ha de kunskaper som 
erfodras om risker, lagar och regler men 
även kännedom om funktion, skötsel och 
underhåll.
 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.

INNEHÅLL 
• Brandlarmets uppbyggnad och funktion
• Myndighetsföreskrifter, försäkringskrav 

och avtal
• Ansvar och befogenheter
• Skötsel och underhåll samt åtgärder vid 

larm och fel 

INTYG 
Efter genomförd utbildning och godkänt 
prov utfärdas ett intyg.  
Intyget är giltigt i 5 år.
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ANLÄGGNINGSSKÖTARE SPRINKLER

Det finns olika typer av sprinkleranläggningar men för att en anläggning ska uppfylla 
försäkringsbolagens krav krävs bland annat att anläggningsskötaren är utbildad och har 
ingående kunskaper om drift, kontroll och underhåll. Med denna utbildning uppfyller du 
dessa krav och får kunskapen kring sprinklersystemets olika funktioner samt underhåll. 

Utbildningen uppfyller kraven i SBF 120 ”Regler för sprinklersystem”.
 

MÅLGRUPP 

Utbildningen vänder sig till dig som 
har ansvaret för skötsel och underhåll 
av sprinkleranläggningen, även kallade 
Anläggningsskötare.  
 

MÅL 

Efter genomför utbildning ska du som 
anläggninsskötare ha de kunskaper som 
erfodras om risker, lagar och regler men 
även kännedom om funktion, skötsel och 
underhåll.
 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.

INNEHÅLL 
• Anläggningsskötarens ansvar
• Förebyggande brandskydd 
• Regler: SBF 120
• Sprinklersystemets funktion
• Olika typer och dimensionering
• Kontroll och underhåll
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Som brandskyddsansvarig, oavsett storlek på verksamhet, skall du ha god kunskap 
och förståelse i det ansvar som åligger företagare gällande det systematiska 
brandskyddsarbetet, utrymnings och brandorganisation. Genom denna utbildning får 
du kunskap och hjälpmedel hur du uppfyller lagkraven samt bidrar till en säker miljö på 
arbetsplatsen. 

BRANDSKYDDSANSVARIG

MÅLGRUPP
För dig som är utsedd 
brandskyddsansvarig eller på annat sätt 
ansvarar och arbetar med verksamhetens 
brandskydd.  

MÅL
Efter genomgången utbildning har 
du kunskap om arbetet kring det 
systematiska brandskyddsarbetet med 
dess olika delmoment och föreskrifter. Du 
har också översiktligkunskap om brandlarm 
och utrymningssäkerhet.  

TIDSÅTGÅNG 
 
1 dag.

INNEHÅLL 
• Syftet med det systematiska 

brandskyddsarbetet

• De viktigaste lagarna och föreskrifterna

• Kontrollsystemets uppbyggnad

• Definitioner för brandtekniska 
installationer

• Egenkontrollverksamheten

• Behovet av intern och extern kontroll 

• Brandlarm, uppbyggnad, funktion och 
organisation

• Brandskyddsansvariges plats i 
brandskyddsorganisationen

• Brandsäkerhet och brandskydd 
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ATEX ARBETE I  EXPLOSIONSFARLIG MILJÖ

Varje timme uppstår brand på företag i Sverige. Att utföra arbete vid brandfarliga varor, 
exempelvis spolarvätska, färg eller handsprit, innebär hög risk till brand. Det räcker oftast 
med bara en gnista så kan olyckan vara framme. Denna utbildning ger dig hjälpmedel 
och kunskap hur du ska arbeta säkert i en explosionsfarlig miljö. Du får också en inblick i 
aktuella lagar och föreskrifter. 

MÅLGRUPP
Utbildningen är för dig som är 
Föreståndare Brandfarlig vara eller 
för dig som utför tillstånd för arbete i 
explosionsfarlig miljö, även kallat ATEX-
miljö. 

MÅL
Skapa förutsättningar för säkert arbete i 
explosionsfarlig miljö.

TIDSÅTGÅNG
 
Utbildningen varierar beroende på specifik 
verksamhet (1-2 dagar).

FÖRKUNSKAPER
 
Du som ska gå utbildningen ska som 
förkunskap ha en genomförd godkänd 
utbildning i Grundläggande brandskydd. 
Självklart hjälper vi dig även med denna 
utbildning om det önskas.

INNEHÅLL
• Allmänt om de ämnen som hanteras, 

dess egenskaper och risker

• Tillämpliga lagar och föreskrifter

• Planering och genomförande av arbete i 
explosionsfarlig miljö

• Arbetsutrustning och metoder

• Dokumentation och arbetstillstånd
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MÅLGRUPP 
Utbildningen riktar sig till du som blivit 
tilldelad rollen Föreståndare Brandfarlig 
vara. 

MÅL 
Efter avslutad utbildning ska du som 
arbetar som föreståndare brandfarlig ha 
kunskaper att skapa förutsättningar för 
en säker miljö där brandfarlig vara ska 
hanteras och förvaras.  

TIDSÅTGÅNG 
1 dag. 

Den verksamhet som har tillstånd att hantera brandfarliga varor skall även ha en utsedd 
föreståndare. Exempel på brandfarliga varor är målarfärg, spolarvätska, hårspray eller handsprit.  

Som föreståndare har du i uppgift att skapa trygga miljöer och säkerställa förvaring, hantering och 
riskmedvetenhet hos dig och dina kollegor. Denna utbildning ger dig rätt hjälpmedel och kunskap 
för att lyckas med det. 

FÖRESTÅNDARE BRANDFARLIG VARA

INNEHÅLL 
• Vilka lagar och regler som gäller vid 

hantering och förvaring av brandfarliga 
varor

• Brandfarliga varors egenskaper
• Hur tillsyn av brandfarliga varor sker
• När och hur en riskutredning bör göras
• Föreståndarens uppgifter
• Arbete och utrustning i miljö där det 

finns risk för explosiva blandningar
• Kontrollrutiner
• Systematiskt brandskyddsarbete
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Bra utrustning och en planerad organisation underlättar men får inget värde om personalen 
inte vet hur de ska agera vid brand. Konsekvenserna vid ett tillbud återspeglas ofta av den 
kunskap de drabbade besitter. Denna utbildning är både teoretisk och praktisk och ger 
deltagarna kunskap om släckmetoder och brandförebyggande åtgärder. 

GRUNDLÄGGANDE BRANDSKYDD 

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till samtliga 
anställda inom såväl företag, industri, 
handel och institutioner som kommunal 
och statlig verksamhet. 

MÅL 
Efter genomgången utbildning skall du ha 
grundläggande kunskap i förebyggande 
brandskydd och hur du skyddar dig själv 
och egendom vid tillbud. 
 

TIDSÅTGÅNG 
3,5 timme. 

 INNEHÅLL
• Brandteori, risker vid brand och 

brandens skadeverkningar 

• Självskydd

• Släckmetoder, släckmedel och 
släckverkan 

• Brandförebyggande och 
brandbegränsande åtgärder 

• Mänskligt beteende

• Utrymning 

• Återsamling 

• Lagar och föreskrifter

• Systematiskt brandskyddsarbete

• Praktisk släckövning
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När kravet på ett systematiskt brandskydd infördes ville lagstiftaren skapa en helhetssyn 
på brandskyddet. En viktig del var att utveckla kunskapen om objektens brandskydd med 
målet att skapa förståelse för hur brandskyddsåtgärder samverkar.

En viktig del i detta sammanhang är ett väl fungerande egenkontrollarbete. För att 
genomföra detta fordras kunskap och engagemang. Egenkontrollanten är en grundläggande 
del av en fungerande brandskyddsorganisation.

EGENKONTROLLANT

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till samtliga 
personer inom företag och organisationer 
som skall utföra egenkontroller inom en 
avdelning, enhet eller anläggning. 

MÅL 
Efter genomgången utbildning har 
deltagarna kunskap om det systematiska 
brandskyddsarbetet samt vad det innebär 
och vilka delar som ingår i en egenkontroll 
och följande kontrollmoment.

TIDSÅTGÅNG

3,5 timme.

INNEHÅLL 
• Syftet med det systematiska 

brandskyddsarbetet

• De viktigaste lagarna och föreskrifterna

• Kontrollsystemets uppbyggnad

• Definitioner för brandtekniska 
installationer

• Egenkontrollverksamheten

• Behovet av intern kontroll
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En lyckad släckinsats avgörs inte endast av den utrustning som finns tillgänglig utan 
agerandet och kunskapen hos personalen eller de människor som finns på platsen. 

Vid brand krävs snabb insats och i denna utbildning lär du dig praktisk hur vi använder 
handbransläckare, brandfilt och brandpost.

PRAKTISK ÖVNING HANDBRANDSLÄCKARE

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till samtliga 
anställda inom såväl företag, industri, 
handel och institutioner som kommunal 
och statlig verksamhet. 

MÅL 
Efter genomgången utbildning har 
deltagarna grundläggande kunskaper om 
släckmetoder, släckmedel, släckverkan 
samt val av förstahandsredskap och 
dess användning. 
 

TIDSÅTGÅNG 
1 - 1,5 timme. Utbildningens tid är 
beroende på hur många släckredskap som 
introduceras.

INNEHÅLL
• Släckmetoder, släckmedel och 

släckverkan 

• Handbrandsläckare

• Brandpost*

• Brandfilt

• Val av redskap

• Praktisk övning 

*Praktisk undervisning för brandpost sker endast om verksamheter tillåter det.
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En säker och snabb utrymning kan vara av yttersta vikt vid brand eller andra hot, detta 
då situationen ofta blir kritisk bara några minuter efter det att t.ex. branden startat. En 
förutsättning är att utrymningsledaren är väl utbildad och har kunskaper för att 
leda utrymningen.

Genom att ha en väl fungerande utrymningsorganisation med utsedda utrymningsledare 
som har ett ansvar för en avdelning, våningsplan eller annat naturligt avgränsat område kan 
en utrymning underlättas så att den kan ske på ett så säkert och effektivt sätt som möjligt. 

UTRYMNINGSLEDARE

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som 
är utrymningsledare, dvs till dig som 
fått tilldelad utrymningsansvar. Vänder 
sig till personal som ska verka med 
utrymningsansvar inom såväl företag, 
industri, handel och institutioner som 
kommunal eller statlig verksamhet.

MÅL 
 
Efter avslutad utbildning har du kunskap 
i utrymningsförfarande samt hur du 
skyddar dig själv, dina kollegor, kunder och 
besökare.

TIDSÅTGÅNG 
 
4 timmar.

INNEHÅLL
• Mänskligt beteende

• Kroppens påverkan

• Brandteori

• Risker vid tillbud

• Brand- och utrymningslarm 

• Utrymningsorganisation

• Utrymningssystem och 
utrymningsstrategi 

• Utrymningsplan och vägledande 
markering

• Återsamling

• Utrymningsledarens uppgifter och 
ansvar

• Lagar och föreskrifter som påverkar 
utrymningssystemet 
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Vid brandtillbud och andra olyckor blir situationen ofta kritisk redan inom några få minuter 
med stora risker för personskador hos de människor som vistas i lokalerna. En förutsättning 
för en snabb och säker utrymning i ett kritiskt och pressat läge är att människorna i 
verksamheten känner till utrymningsförfarandet och vet hur de skall agera i en krissituation.  

Regelbundna övningar skapar en kunskap och framförallt en trygghet som kan vara 
avgörande vid ett tillbud.  
 

UTRYMNINGSÖVNING

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till samtliga 
anställda inom såväl företag, industri, 
handel, institutioner som kommunal och 
statlig verksamhet. Den är också en 
kontroll på att rutinerna för utrymning vid 
brand eller annan fara 
är tillfredsställande.

MÅL 
Efter genomgången utbildning skall du ha 
kunskap i utrymningsförfarande och hur du 
skyddar dig själva, dina kollegor, kunder 
eller andra besökare. 

TIDSÅTGÅNG 
Beroende på objektets storlek.

 
 

INNEHÅLL 
 
Praktiska kunskaper om

• Olika typer av brand- och 
utrymningslarm

• Människans beteende vid fara

• Brand- och utrymningsorganisation

• Åtgärder vid brand eller annan fara

• Effekten av rök i utrymningsvägen (på 
kundens önskemål)

• Utrymningssystem och 
utrymningsstrategi 

• Utrymningsplan och vägledande 
markering

• Återsamling

• Lagar och föreskrifter som påverkar 
utrymningssystemet
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EL & TEKNIK
Inom el & teknik erbjuder Presto ett brett utbud av utbildningar, oavsett om man 
jobbar som elektriker, fastighetsskötare, mekaniker, eller på något annat sätt kommer i 
kontakt med elektriska anläggningar i sitt arbete. Genom att säkerställa kompetensen 
hos sin personal och ansvarsområdena i sin organisation så förebygger man elolyckor 
och felaktiga utföranden.
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Detta är en utbildning för elinstallationsföretag i kontroll före idrifttagning, som ska utföras 
i slutskedet av en byggnation med elinstallationer. Du får lära dig vad en kontroll innebär, 
vem eller vilka som ska utföra den och hur kontrollen ska dokumenteras. Utbildningen 
innehåller en genomgång av del 6 (Kontroll) i SS 436 40 00. 

KONTROLL FÖRE IDRIFTTAGNING

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som är 
elektriker som utför kontroll före 
idrifttagning. Utbildningen lämpar sig 
även för dig som står för arbetsledning av 
denna personal, för att ge kunskap kring 
vilka kontroller som behöver planeras in för 
ett arbete. 

MÅL
Efter genomförd utbildning har du 
fått kunskap om kraven på kontroll i 
gällande föreskrifter och standardens 
detaljbeskrivning av hur kontrollen ska 
utföras. Deltagarna ska också ha fått 
förslag på hur dokumentationen av 
kontrollen kan utföras.

FÖRKUNSKAPER
Vana vid att jobba i elektriska 
anläggningar krävs. 
 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.

KURSINNEHÅLL

Innan en ny, ändrad eller utvidgad
starkströmsanläggning tas i bruk, ska
den kontrolleras så att den uppfyller
god elsäkerhetsteknisk praxis.
Utbildningen går igenom hur man
gör en kontroll av ett utfört 
elinstallationsarbete
i en lågspänningsanläggning,
enligt del 6 i Elinstallationsreglerna
SS 436 40 00. 

• Genomgång av Elinstallationsreglerna
• SS 436 40 00 del 6: kontroll
• Inspektion
• Mätningar och provningar
• Exempel på dokumentation
• Genomgång av installationstestare
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Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter är det krav att du som arbetar där det finns en elektrisk 
fara ska ha utbildning i lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda sig från en elolycka. Denna 
utbildningen ger dig behörighet till detta och följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och 
standarden SS-EN 50110-1. 

Denna utbildning bör uppdateras kontinuerligt och rekommenderas var tredje år.

ELSÄKERHET VID ARBETE

MÅLGRUPP
 
Utbildninger är för dig som arbetar 
som elektriker eller servicetekniker på 
elektriska anläggningar och utrustningar, 
samt du som arbetsleder dessa. 
Utbildningen är också lämplig för dig 
som är innehavare av elanläggningar 
(expempelvis produktionsindustrier) för att 
kunna fastställa elsäkerhetsorganisationer 
och tillträdesregler. 

 

MÅL 
Efter genomförd utbildning har du fått 
den teoretiska kunskap som krävs för 
att utföra elarbeten på ett säkert sätt i 
de vanligaste förekommande typerna av 
elanläggningar. 

 

FÖRKUNSKAPER  
Du är van att jobba i elektriska 
anläggningar och elektrisk utrustning. 
 
 

TIDSÅTGÅNG
1 dag 

INNEHÅLL
Under dagen går man igenom kraven
som ställs av Elsäkerhetsverkets
föreskrifter, samt hur man uppfyller
dessa krav genom tillämpning av den
senaste utgåvan av Svensk Standard
SS-EN 50110-1, som släpptes 2014: 

• Elektriska faran och exempel på 
olycksfall 

• Arbetsmiljöregelverket och 
Arbetsmiljöverkets föreskrift om 
systematiskt arbetsmiljöarbete 

• Personlig skyddsutrustning 

• SS-EN 50110-1 utg. 3: Skötsel av 
elanläggningar 

• Funktioner (roller) i en 
elsäkerhetsorganisation 

• Riskhantering 

• Skötselåtgärder och underhåll 

• Arbete utan, nära och med spänning (ej 
praktiskt)
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ARBETE MED SPÄNNING

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som 
arbetar som elektriker eller service-
tekniker på elektriska anläggningar och 
utrustningar, som har för avsikt att utföra 
arbete enligt arbetsmetoden ’Arbete med 
spänning’. Arbets-metoderna lämpar sig 
också mycket väl vid arbete nära spänning. 

MÅL
Efter genomförd utbildning kan du 
utföra arbete med spänning på ett ur 
elsäkerhets-synpunkt betryggande 
sätt enligt arbetsmetoden. Arbete med 
spänning: isolerhandskmetoden.
 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.

INNEHÅLL
• Arbetsmiljöregelverket gällande 

elarbeten
• SS-EN 50110-1: Skötsel av    

elanläggningar
• Riskhantering 
• SS-EN 60900: Utförande av handverktyg 

för AMS-arbete
• SS-EN 60903: Utförande av    

isolerhandskar
• SS-EN 61112: Utförande av isolerande 

dukar
• Praktiska laborationer av arbete med 

spänning 

INTYG
Efter avslutad utbildning tillhandahålls 
intyg. Utbildningen ska repeteras 
regelbundet enligt företagets 
utbildningsprogram för AMS-arbete men 
rekomenderas vart tredje år. 

Arbete med spänning syftar på en arbetsmetod som ska användas när en arbetare kommer 
in i riskområdet oisolerad med kroppsdel, verktyg, utrustning eller anordning. Utbildning 
är för dig som arbetar där det finns elektrisk fara och ska ha kunskap om innebörden och 
konsekvenserna av faran och de säkerhetsåtgärder som är motiverade i förhållande till 
arbetsuppgifterna.
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Utför du arbete i någon form av icke elektriskt arbete eller i närheten av en elektrisk 
anläggning? Exempelvis städning och målning i driftrum, montering av stängel runt 
anläggningar, service av släckutrustning, röjning, gräsklippningkabelförläggning mm. Då är 
denna utbildningen för dig! 

Denna utbildning ersätter tidigare ESA tillträde.

ESA INSTRUERAD PERSON

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som är 
icke fackkunnig personal som ska utföra 
självständigt icke elektriskt arbete där 
det finns en elektrisk fara, t ex.  vid 
verksamhet i driftrum och ställverk. 
Utbildningen vänder sig också till dig som 
utför arbete under ledning av fackkunnig 
elsäkerhetsledare, elanläggningsansvariga 
och eldriftledare. 

MÅL
 
Efter genomförd utbildning har du 
kunskap  hur du undviker olyckor och 
personskador vid arbete i eller i närheten 
av elanläggning. Du får också ta del av 
publikationen ESA Instruerad Person. 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.

INNEHÅLL

• Elektriska faran
• Funktioner (roller) i en ESA-organsiation
• Säkerhetsavstånd vid ickeelektriskt arbete
• Säkerhetsåtgärder
• Riskhantering
• Tillträdeshantering
• Arbetsmetoder
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Utbildning som går igenom ESA, energibranschens gemensamma säkerhetsanvisning för 
att undvika olyckor orsakade av elektricitet. ESA är ett sätt för elnätsbranschen att följa 
arbetsmiljölagen och är branschens anpassning av Svensk Standards anvisning för skötsel av 
elektriska anläggningar.  

Grundutbildningen är för dig som aldrig har gått en ESA Fackkunnig-utbildning innan. 
Repetitionsutbildningen är för dig som redan gått grundutbildningen. Repetitionsutbildning 
ska genomföras minst var tredje år. 
 

ESA FACKKUNNIG

MÅLGRUPP
Utbildningen är för dig som arbetar i 
elanläggningar där man tillämpar ESA, till 
exempel entreprenörer som utför arbete åt 
nätbolag. 

MÅL
Efter avslutad utbildning så är 
målsättningen att deltagaren har 
förståelse för att undvika elektriska risker... 

TIDSÅTGÅNG
2 dagar. 

Repetitionsutbildningen är endast 1 dag 
och kan genomföras på distans.

INNEHÅLL
Utbildningen går bland annat igenom de 
två publikationerna ESA Grund och ESA 
Arbete, hur riskhantering ska göras, hur 
elsäkerhetsorganisationen med de olika 
rollerna (eldriftledare, elsäkerhetsledare, 
kopplingsbiträde etc.) ser ut i en ESA-
anläggning, samt hur dessa kommunicerar 
med varandra på ett säkert sätt. 

• ESA-Grund:19 och ESA-Arbete:19
• Redogörelse för olika ansvar och 

ansvarsroller
• Riskhantering – riskbedömning och 

riskbehandling
• Elsäkerhetsledarens funktion, 

eldriftledare, kopplingsledare med mera
• Elfaran, strömgenomgång och ljusbåge
• Val av arbetsmetod samt arbete utan, 

med och nära spänning
• Skötselåtgärder
• Säker kommunikation 

Utbildningen avslutas med ett
kunskapsprov.

INTYG
Intyg på godkänd ESA utbildning får 
tas del utav efter avslutad utbildning. 
Utbildningen ska repeteras minst var 
tredje år. 
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EL-TERMOGRAFÖR

Ett fel i en elektrisk anläggning börjar oftast med att temperaturen stiger men med hjälp 
av en termografi kan du finna felen i god tid och åtgärda dem innan driftstopp eller brand 
uppstår. Att finna felen gör du genom att termografera sin elanläggning och på så sätt hitta 
onormala varmgångar i dess elektriska komponenter. 

Denna utbildning ger dig kunskap i hur du utför och analyserar eltermografi. Du får också 
förståelse för infraröd teknik samt hur du hanterar kameran och inställningarna.

MÅLGRUPP
Utbildningen är för dig som vill kunna 
utföra termografi av olika typer av 
elanläggningar, för att i förebyggande 
syfte kunna förhindra oplanerade drift-
stopp, förebygga bränder eller planera 
underhållsåtgärder. För att få gå 
utbildning behöver du ha erfarenhet av 
arbete på elanläggning, exempelvis som 
elektriker, drift- & underhålls-tekniker, 
processingenjörer, besiktningsmän osv 
inom elinstallation, industri & elnäts-
anläggningar.  

MÅL
Efter avslutad utbildning har du lärt 
dig grunderna i infraröd teknik samt att 
hantera kamera och inställningar under 
olika villkor för att kunna göra en korrekt 
analys av mätsituationen för att kunna 
identifiera möjliga felkällor.  

TIDSÅTGÅNG 

2 dagar. 

 
 
 

INNEHÅLL
DAG 1 - GRUNDLÄGGANDE TERMOGRAFI 

• Introduktion
• Värmekamerans delar och funktioner
• Hur tar man bra bilder, Kvalitativ
• Vanliga parametrar för 

temperaturmätning, Kvantitativ
• Praktiska övningar med kameran
• Analys i programvara
• Värmelära, Konduktion 

 

DAG 2 - EL- TERMOGRAFI 

Eltermografi grunder
• Principen bakom eltermografi 

Värmemönster
• Vanliga värmemönster i elanläggningar
• Avvikelsers/Felens värmemönster 

Avvikelser och klassificering
• Finna och bestämma typiska fel
• Klassificering av avvikelser 

Labborationer
• Praktiska mätningar elanläggningar 

Workflow
• Rapportens olika delar
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Är du mekaniker och arbetar inom industri men inte är elektriker till yrket? Saknar du 
kunskaper för att utföra skötsel- och underhållsåtgärder samt enklare typer av elarbeten 
på ett säkert sätt i en elanläggning? Enligt elsäkerhetslagstiftningen ska elarbete utföras 
på ett sätt som ger betryggande säkerhet mot personalskada och sakskada och med denna 
utbildning utfyller du dessa krav.  

PRAKTISK ELTEKNIK

MÅLGRUPP
 
Utbildningen är för dig som inte är 
elektriker till yrket men som kan komma 
att utföra enklare åtgärder, feölkning och 
arbeten där det finns en elektrisk fara.

MÅL 
Efter genomförd utbildning har du ska 
ha fått den teoretiska och praktiska 
kunskap som krävs för att få utföra väl 
definierade och begränsade skötsel- och 
underhållsåtgärder samt enklare 
typer av elarbeten i en elanläggning på 
ett säkert sätt. Du har kunskap om 
grundläggande ellära, likspänning, 
växelspänning, 1-fas, 3-fas och olika typer 
av skydds- och manöverapparater.  Du 
kan också hantera enklare felsökinngar, 
exempelvis återställning av motorskydd, 
byte av säkringar eller byte av fast 
inkopplad motor.

TIDSÅTGÅNG
3 dagar

INNEHÅLL

• Elektriska faran
• Relevanta delar av regelverket kring  

elsäkerhet vid arbete: arbetsmiljö-
regelverket och SS-EN 50110-1

• Funktioner (roller) i en 
elsäkerhetsorganisation

• Vad man får lov och inte får lov att göra 
utan auktorisation

• Riskhantering
• Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: 

funktion och felscenarion
• Ellära likström och växelström
• Trefassystemet
• Asynkronmotorns funktion, egenskaper, 

inkoppling, kontrollmätning
• Skydds- och manöverapparater
• PLC-styrning
• Praktiska övningar
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Denna utbildning är en anpassad utbildning för fastighetsskötare som vill kunna utföra 
enklare elarbete på ett säkert sätt.

Denna utbildning finns även utan inrikting på fastighet. 

PRAKTISK ELTEKNIK FÖR FASTIGHETSSKÖTARE

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till 
fastighetsskötare som arbetar inom alla 
typer utav fastigheter.

MÅL
Att deltagarna efter genomförd
utbildning ska veta vilka typer av
elarbeten man får lov att utföra
utan auktorisation, och hur man gör
det på ett säkert sätt. De ska kunna
utföra byten av uttag, strömställare
och belysningsarmaturer. De ska
även ha en grundläggande förståelse
för spänning och ström i en elektrisk
krets, samt ha kunskap för hur
de vanligaste skyddsapparaterna
som säkringar och jordfelsbrytare
fungerar.
 

TIDSÅTGÅNG 
2 dagar. 

 

INNEHÅLL
TEORI: 

• Ellärans grundbegrepp (ström, spänning, 
effekt)

• Elfaran och säkerhetsåtgärder
• Praktisk mätinstrumentkunskap
• Regler för elarbeten 

(auktorisationskrävande och icke 
auktorisationskrävande arbeten) 

PRAKTISKA MÄTÖVNINGAR: 

• Mätning av ström och spänning
• Utbyte av vägguttag, strömställare 

och belysningsarmatur
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PRAKTISK ELTEKNIK -  SCHEMALÄSNING OCH FELSÖKNING

Utbildningen är en praktisk elteknikutbildning som ger dig kunskaper om tolkning 
och läsning av olika elscheman så att du kan utföra felsökning i elutrustningar och 
elanläggningar på ett snabbt och effektivt sätt. Metodisk felsökning och praktiska 
felsökningsövningar gör att du har direkt nytta av kursen i ditt dagliga arbete.

MÅLGRUPP
Denna utbildning vänder sig till dig som 
behöver kunna läsa och tolka schema samt 
att felsöka efter schema. 

MÅL
 
Efter genomförd utbildning kan du 
bedriva felsökning efter schema i 
elektriska utrustningar. Du har kunskapen 
om schemasymboler, olika typer av 
eldokumentation, felsökningsmetodik 
och mätteknik. Du kan också genomföra 
felsökning i elektriska manöverkretsar.  

TIDSÅTGÅNG 
2 dagar. 

FÖRKUNSKAPER  
Utbildning motsvarande:

• Praktisk elteknik
• Praktisk elteknik för fastighetsskötare 
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ESA INDUSTRI & INSTALLATION

Utbildning som vänder sig till dig som arbetar med anvisningen ESA Industri och 
Installation, där arbetsrutinerna är anpassade för främst industriella anläggningar. 
Utbildning är baserad på svenska standarden SS-EN 50110-1, men har tillägg från 
elnätsbranschens säkerhetsanvisning ESA. Detta gör ESA Industri & Installation till 
en lämplig anvisning att använda i industriella anläggningar där det till exempel finns 
önskemål om att tillämpa skriftliga planeringar och bevisväxlingar. 

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som ska 
utföra arbeten och åtgärder på eller 
nära anläggningar där ESA Industri & 
Installation tillämpas. 
 

MÅL 
Efter genomförd utbildning vet du hur du 
kan använda ESA Industri & Installation 
som ett komplement för att förebygga 
elolycksfall i större eller komplicerade 
anläggningar, samt att du vet hur en 
elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och 
vem som ska göra vad. 
 

TIDSÅTGÅNG 
1 dag. 

 

INNEHÅLL
• Elsäkerhetsorganisationen
• Planering av arbete
• Riskhantering
• Skriftlig bevisväxling
• Skötsel och underhåll
• Arbetsmetoder 

INTYG 
  Intyg tillhandahålls efter genomförs 
utbildning och skall uppdateras vart tredje 
år. 
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INSTRUERAD PERSON

Är du innehavare av en elanläggning? Då har du enligt elsäkerhetslagstiftningen ett ansvar 
att arbetet som utförs på eller i anslutning till anläggningen genomförs på ett betryggande 
sätt. Du som arbetsgivare ska vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall eller 
sakskada. 
 

MÅL 
Målet med utbildningen är att deltagaren 
ska få den teoretiska kunskap som krävs 
för att få utföra väl definierade och 
begränsade skötsel- & underhållsåtgärder 
i en elanläggning. Dessa åtgärder kan 
vara återställning av motorskydd, byte 
av säkringar etc. Kursen ska normalt sett 
kompletteras med en praktisk genomgång 
av fackkunnig personal i anläggningen där 
åtgärderna ska utföras, t ex. med 
företagets egna elektriker. 

 

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som inte 
är elektriker till yrket med som kan komma 
att utföra enklare åtgärder där det finns 
elektrisk fara.

TIDSÅTGÅNG 
4 timmar. 

INNEHÅLL
• Elektriska faran
• Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 

systematiskt arbetsmiljöarbete, samt 
SS-EN 50110-1 utg.3

• Funktioner (roller) i en 
elsäkerhetsorganisation

• Riskhantering
• Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare
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ELINSTALLATIONSREGLERNA

Jobbar du med elinstallation? Detta är en kurs enligt Svensk Standards gällande 
elinstallationer för lågspänning: SS 436 40 00. Utbildningen syftar till att du ska kunna följa 
elinstallationsreglerna. Elinstallationsreglerna säger att en starkströmsanläggning ska vara 
utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis så att den ger betryggande säkerhet mot person- 
eller sakskada på grund av el. 

MÅL 
Efter genomförd utbildningar har 
du grundläggande kunskap om 
Elsäkerhetsverkets föreskrift ELSÄK-FS 
2008:1 kapitel 1–4, samt de olika delarna i 
standarden SS 436 40 00: Elinstallationer 
för lågspänning – Utförande av 
elinstallationer för lågspänningutgåva 3 
(från 2017).
 

MÅLGRUPP
 
Kursen vänder sig till alla som utför arbete 
baserat på Svensk Standards regler för 
elinstallationer, exempelvis
elektriker, elinstallatörer, konsulter, 
beställare, besiktningsmän med flera.

TIDSÅTGÅNG 
1 dag.
 

INNEHÅLL
• Utbildningen går igenom vilka krav som 

ställs i föreskrifter och i senaste utgåvan 
av standarden (släppt 2017) när man 
bygger en ny elanläggning, alternativt 
när man gör ändringar eller utvidgar en 
befintlig elanläggning.

• ELSÄK-FS 2008:1 – Elsäkerhetsverkets 
föreskrift om hur elanläggningar ska vara 
utförda

• Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 
utgåva 3: Uppbyggnad och struktur

• Ändringar från tidigare utgåva
• Felskydd och Basskydd
• Jordfelsbrytarkrav
• Frånkopplingstider vid jordfel
• Skyddsutjämning
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KABELFÖRLÄGGNING ENLIGT EBR

Arbetar du med förläggning av kabel, jordtag och placering av stolpar och kabelskåp 
tillhörande koncessionspliktiga nät? Sedan den nya Elsäkerhets-lagen infördes 2017 måste 
företag ha ett egenkontrollprogram för arbete med kabelförläggning, samt vara registrerat 
hos Elsäkerhetsverket. Den här utbildning ger dig rätt behörighet samt ger dig kunskap om 
regler, metoder och arbetssätt för arbete med kabelförläggning. 

Denna utbildning ersätter den tidigare kursen BB3 Gräv/KJ41

MÅLGRUPP
 
Utbildningen vänder sig till dig som 
arbetar med förläggning av kabel, 
jordtag och placering av stolpar och 
kabelskåp. Exempelvis grävma-skinister, 
anläggningsarbetare och lastbilsförare 
som hanterar kablar i samband med 
kabelutrullning.
 

MÅL 
Efter genomförd utbildning känner 
du till lagar och regler som gäller för 
kabelförläggning samt ha en uppfattning 
om arbetsmiljö- och miljörisker för arbetet.

TIDSÅTGÅNG 
1 dag
 

INNEHÅLL
• Relevanta lagar, föreskrifter och 

förordningar
• EBR-krav på kompetens
• Arbetsmiljörisker vid kabel-förläggning 

(ESA Schaktningvid och nära en 
starkströmskabel)

• Miljöaspekter vid ledningsschaktoch 
ledningsarbeten

• Kontrollera färdigställning innan 
överlämning

• Kabelförläggning enligt EBR-rapport 
kabelförläggning max145 kV (KJ41)

• Egenkontroll

INTYG 
Efter genomförd utbildning med godkänt 
slutbetyg utfärdar Energi-företagen 
Sverige ett personligt certifikat till 
deltagaren som är giltigt i fem år.
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ELSÄKERHET FÖR BEGRÄNSADE ARBETEN

Företagsanpassad utbildning för personal som i sitt yrke behöver utföra vissa
arbetsuppgifter som är förenade med elektrisk fara.

MÅLGRUPP
 
Utbildningen vänder sig till personer som 
inte är elektriker till yrket, men som kan 
komma att behöva utföra enklare åtgärder 
där det finns en elektrisk fara, exempelvis
återställning av motorskydd, byte av 
säkringar och utföra fast in- & urkoppling. 
Elsäkerhetslagstiftningen ställer krav 
på att personal som utför denna typ av 
åtgärder har kunskap om den elektriska 
faran och förståelse för skyddens funktion
för att inte orsaka person- eller sakskada.
 

MÅL 
Målet med utbildningen är att deltagaren 
ska få den teoretiska kunskap som krävs 
för att få utföra väl definierade och 
begränsade skötsel- & underhållsåtgärder
i en elanläggning på ett säkert sätt, 
anpassat efter företagets önskemål. 
Dessa åtgärder kan vara återställning av 
motorskydd, byte av säkringar etc. Även 
enklare typer av elarbeten gås igenom, 
t ex. byte av en cirkulationspump. Vår 
kursledare kommer innan utbildningen 
kontakta berörd elanläggningsansvarig/
arbetsgivare för att gå igenom vilka typer 
utav åtgärder deltagarna ska få göra i sin 
arbetsmiljö och hjälpa till att fastställa
elsäkerhetsorganisationen.

TIDSÅTGÅNG 
1 dag

INNEHÅLL
• Utbildningen omfattar bland annat:
• Elektriska faran
• Relevanta delar av regelverket kring 

elsäkerhet vid arbete
• Funktioner (roller) i en 

elsäkerhetsorganisation
• Vad man får lov och inte får lov att göra 

utan auktorisation
• Riskhantering
• Säkringar, motorskydd, jordfelsbrytare: 

funktion och felscenarion
• Exempel på arbeten som företagets 

personal kan stöta på i arbetslivet

INTYG 
Efter genomförd utbildning utfärdas ett 
personligt intyg till deltagaren.
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FÖRSTA HJÄLPEN
Varje år drabbas 10 000 personer av hjärtstopp, endast 500 överlever. Bakom varje 
siffra är ett människoliv men genom utbildning kan du bidra till att fler människor 
överlever. Vi på Presto erbjuder hjärt- och lungräddning både för barn och vuxna samt 
specialiserade utbildningar inom första hjälpen. 
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Hjärt- och lungräddning skyddar hjärnan på en livlös person. För att starta hjärtat krävs 
en hjärtstartare. Under denna utbildning får du lära dig hjärt- och lungräddning med 
defibrillering. Det medför att överlevnadschansen för den som drabbas av ett hjärtstopp 
kan öka från 5 till 70 procent.

Vår hjärt- och lungräddning kan du också få anpassad utifrån hantering av barn. Kontakta 
oss så berättar vi mer. 

HJÄRT-LUNGRÄDDNING

MÅLGRUPP  
Denna utbildning vänder sig till alla 
personer, oavsett roll eller arbetsplats.  

MÅL 
Efter genomförd utbildning kan 
du självständigt utföra hjärt- och 
lungräddning tills ambulanspersonal tar 
över. Utbildningen ger också en mängd 
tips och råd som gör din insats 
mer effektiv. 

TIDSÅTGÅNG
3 timmar.

INNEHÅLL
• Genomgång hjärt- och lungräddning

• Stabilt sidoläge

• Larma 112

• Inblåsningar

• Hjärtkompressioner

• Hjärtats uppbyggnad och funktioner

• Hjärtstartare

• Luftvägsstopp

• Tillämpningsövningar, scenarioträning i 
verksamhetens lokaler

En del praktiska övningar genomför 
deltagarna på varandra, andra utförs 
på övningsdocka. 
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Vad gör du om en person nära dig skadar sig och blöder kraftigt? Eller tappar kaffekoppen i 
knät? Eller plötsligt blir gråblek i ansiktet och tar sig för bröstet? Eller får ett krampanfall? 
Vet du hur du ska agera om hjärtat på en person i din närhet stannar? Eller...

Denna utbildning lär dig viktiga, ibland livräddande handgrepp och åtgärder som en 
allvarligt skadad person behöver. Vi skapar ett lämpligt utbildningsinnehåll utifrån 
de risker som finns i din omgivning och för att få en bredare kunskap och en ökad 
handlingsberedskap innehåller kursen även utbildning i hjärt- och lugnräddning. 
Utbildningen ger också en mängd tips och råd som gör din insats mer effektiv och vid 
önskemål går vi igenom ert förbands-material och ger tips och förslag på kompletterande 
förbandsmaterial som är lämpligt utifrån arbetsmiljön.

FÖRSTA HJÄLPEN

MÅLGRUPP 
Denna utbildning vänder sig till alla 
personer, oavsett roll eller arbetsplats.  

MÅL 
Efter avslutad utbildning har du lärt dig 
livsviktiga handgrepp och åtgärder som 
en allvarlig skadad person behöver. Du 
har också fått tryggheten i att genomföra 
hjärt- och lugnräddning.  
 

TIDSÅTGÅNG
3,5 timmar. 

INNEHÅLL 
 
Första Hjälpen
• Blödningar, sår- och klämskador
• Förbandsteknik
• Förebygg cirkulationssvikt
• Diabetes och epilepsi
• Kärlkramp
• Hjärtinfarkt
• Allergiska reaktioner
• Brännskador 

Hjärt-lungräddning
• Lägesbedömning
• Medvetande och andning
• Stabilt sidoläge
• Larma 112
• Inblåsningar
• Hjärtkompressioner
• Luftvägsstopp

En del praktiska övningar utför deltagarna 
på varandra, övriga på övningsdocka. 

Akuta  
sjukdomar
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KRISHANTERING

Vid livshotande olycka, att bli utsatt för hot och/eller våld eller vid andra traumatiska 
händelser kan psykologisk första hjälpen vara avgörande för att på sikt hjälpa den naturliga 
återhämtningen. Den här utbildningen ger grundläggande kunskaper i psykologisk första 
hjälpen, riskinventering och praktiskt agerande i händelse av olycka, kris eller annan 
traumatisk händelse.

Teoretiska och praktiska moment varvas under utbildningen. Möjlighet finns att anpassa 
innehållet utifrån specifika frågeställningar och önskemål kopplat till olika organisationer.  

MÅLGRUPP 
Denna kurs vänder sig till medarbetare och 
ledare på olika nivåer i organisationen. 

MÅL  
Ökad kunskap om hur människor beter sig 
i kris. Lära sig om hur vi som medarbetare 
och medmänniskor kan hjälpa och stötta i 
kriser. 

TIDSÅTGÅNG 
4 timmar.
 

INNEHÅLL
• Definition: stress-kris-trauma.

• Krisreaktioner och kriskunskap: normala 
reaktioner på onormala händelser.

• Att möta människor i kris: ”human 
being” eller ”human doing”. Lyssnandets 
kraft.

• Naturlig återhämtning eller PTSD? Vad 
är vad och hur kan det behandlas?

• Att bygga motståndskraft: hur kan man 
ta hand om sig själv och sina kollegor 
och bli bättre rustad att möta stress 
och svåra situationer.
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MASKINER &  
LYFTANORDNINGAR
Att öka kunskapen om hur man arbetar säkert skapar en tryggare arbetsplats för 
alla. Vi på Presto erbjuder både teoretiska och praktiska utbildningar till dig som 
är lyftledare, arbetsledare, kranförare, lastkopplade eller på annat ätt arbetar med 
maskiner & lyftanordningar. 
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LIFTUTBILDNING (MOBILA ARBETSPLATTFORMAR)

Arbetar du med saxliftar, skyliftar och mobila arbetsplattformar? Bra maskiner blir ännu 
effektivare och säkrare om de hanteras på rätt sätt. Utbildning krävs för alla som arbetar från en 
arbetsplattform enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar 
och lyftredskap. Utbildningen bidrar till att du får säkrare och effektivare användare. 
Utbildningen bygger på den internationella standarden i SS ISO 18878:2 004 och följer 
Liftutbildningsrådets Liftläroplan (LLP). Du får också goda produktkunskaper om olika typer av 
liftar och deras användningsområden där det ligger stort fokus på säkerhet i varje moment.  

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som 
använder saxliftar, skyliftar och mobila 
arbetsplattformar, samt till arbetsledare 
och skyddsombud. 

MÅL
Undvika olyckor och personskador vid 
arbete med olika typer av liftar och mobila 
arbetsplattformar. Efter genomförd utbildning 
har du kunskap i och om användandet av 
mobila arbetsplattformar. Du kan utföra 
säkerhetstillsyn före körning, planering och 
uppställning av liften. Du kommer också ha 
kunskap om de regler och rutiner som finns 
kring mobila arbetsplattformar, och därmed få 
en ökad säkerhet.

TIDSÅTGÅNG
1 dag. 

INTYG 
Efter genomförd utbildning utfärdas ett 
personligt intyg som är giltigt i 5 år.

INNEHÅLL
• Presentation av olika typer av liftar
• Funktion och användning av olika lifttyper
• Genomgång av arbetsmoment vid upp-

ställning av liftar, användning av stödben
• Säkerhetstänkande vid arbete på hög höjd
• Beräkna risker, vindpåverkan, bedömning 

av underlag etc
• Lagar och förordningar (Arbetsmiljölagen 

AML)
• Arbetstagarens och arbetsgivarens 

skyldigheter
• Teori och säkerhetsutbildning (inomhus) 

1.  Kursintroduktion 
2. Maskintyper 
3. Liftens  uppbyggnad 
4. Kontroll och besiktning 
5. Arbetssätt/handhavande 
6. Säkerhet 
7.  Arbetsskydd och lagar

• Praktiska övningar
• Fokus på förarsäkerhet och 

maskinsäkerhet vid hantering för, under 
och efter körning (utomhus) 
1.  Daglig tillsyn 
2. Manöverorgan/symboler och arbetskorg  
3. Praktiska  övningsmoment 
4. Teoretiska  övningsmoment 
5.  Teoretiskt och praktiskt slutprov
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TRAVERSUTBILDNING

Denna utbildning ger dig förutsättningar att på ett säkert sätt bedriva arbete med travers. 
En travers är en typ av lyftkran vars bärande konstruktion består av kranbrygga som 
går i sidled. Krav på denna utbildning ställs i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS:2006:6. 
Utdrag från § 29 ”En arbetsgivare som låter en arbetstagare eller inhyrd arbetskraft 
använda lyftanordningar eller lyftredskap skall ha dokumentation över dennes praktiska 
och teoretiska kunskaper med avseende på säker användning av utrustningen.” Denna 
utbildning uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

För att göra arbetsplatsen säker, samt för att undvika att last och maskiner ska ta 
skada, får du genom denna utbildning god kunskap om besiktning, funktionskontroll och 
godshantering. Utbildningen vänder sig till användare av travers, telfrar och pelarkranar 
men passar även vid andra typer av lyft och lastkoppling t.ex. paketeringsarbete med 
vakuumlyft. 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som 
använder dig av travers, telfrar och 
pelarkranar, men passar även dig som av 
andra typer använder lyft och lastkoppling.

MÅL
Efter genomförd utbildning har du 
tillräckliga kunskaper för att på ett säkert 
och självständigt sätt kunna utföra 
normalt förekommande arbeten med 
traverser, kranar och lastkoppling.

TIDSÅTGÅNG
1-5 dagar beroende på omfattning och 
förkunskap.

En grundutbildning mot basindustrin kan 
omfatta 1-2 dagar medans en utbildning 
för specialkran kan omfatta 2-5 dagar.

INNEHÅLL 
• Introduktion
• Terminologi, vad är vad?
• Konstruktion, hur vikt fördelas
• Operatörens roll, användning 
• Kommunikation
• Lasthantering
• Underhåll och kontroll
• Lagar och regler
• Ergonomi
• Säkerhetsföreskrifter
• Radiomanövrering
• Materialkännedom
• Lyftinrättningar och redskap i 

verkstaden
• Skyddsföreskrifter
• Körning efter signalschema
• Koppla, lyfta ställa last
• Praktiskt körprov i produktionsmiljö
 
Kursen består av teori och praktiska 
övningar. Utbildningen behandlar även 
Säkra lyft och Lasthantering.
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SÄKRA LYFT OCH LASTHANTERING

Arbetar du exempelvis som lastkopplare, kranförare eller signalman? För att få använda 
lyftanordningar och lyftredskap ställer Arbetsmiljöverket krav på att du på ett säkert sätt 
kan hantera olika metoder och situationer i samband med lyftanordningar. Genom denna 
utbildning får du grundläggande kunskaper hur du utför säker och effektiv lasthantering.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som är 
engagerade i lyftarbete med stationära 
och/eller mobila kranar, byggkranar 
och liknande kranar. Du är exempelvis 
kranförare, ansvarig arbetsledare, 
lyftledare eller skyddsombud. 

MÅL
Efter avslutad utbildning kan du 
genomföra lyft på ett arbetsmiljöriktigt 
sätt för att undvika olyckor. 

TIDSÅTGÅNG
4 timmar.

INNEHÅLL

• Riskinventering och riskbedömning
• Lagar, föreskrifter och standarder
• Certifiering, besiktning
• Fortlöpande tillsyn
• Daglig tillsyn
• Planering av lyftarbete
• Lastkoppling, lyftvinklar
• Kätting
• Stållinestropp
• Textilstropp
• Personlyft med kran och truck
• Lyftredskap för speciella lyft och 

hantering av godsKursen bygger på 
dokumenterade kunskaper enligt: AFS 
2006:6 Användning av lyftanordningar 
och lyftredskap.
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SÄKRARE LYFT ENLIGT ISO

Flertalet olyckor i samband med lyftarbete beror på felhantering av last eller lyftredskap. 
Utbildningen i Säkrare lyft – ISO är en vidareutvecklad utbildning i säkra lyft och 
lasthantering som också består av praktiska inslag. Du får också kunskap i planering och 
säkert utförande av lyftarbete i enlighet med SS-ISO 22 853 samt AFS 2006:6.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som är 
engagerade i lyftarbete med stationära 
och/eller mobila kranar, byggkranar 
och liknande kranar. Du är exempelvis 
kranförare, ansvarig arbetsledare, 
lyftledare, lastkopplare eller skyddsombud.  

MÅL
Efter avslutad utbildningar har du 
förståelsen hur du undviker olyckor och 
personskador i samband med lyftarbete. 

TIDSÅTGÅNG
1 dag. 

INNEHÅLL

• Riskinventering
• Lagar, föreskrifter och standarder
• Fortlöpande och daglig tillsyn
• Planering av lastarbete
• Lastkoppling och lyftvinklar
• Kätting, stållinestropp och textilstropp
• Personlyft med kran och truck
• Lyftredskap för speciella lyft och 

hantering av gods
• Signalering
• Terminologi
• Kranrörelser
• Max.last, max.last-diagram
• Krantyper, konstruktionsstruktur, 

användningsändamål

Kursen består av både teori och praktik, 
jämn fördelning mellan de olika blocken.
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FORDONSMONTERAD KRAN

Det ställs idag stora krav på de som hanterar gods med lastbilsmonterade kranar, oavsett 
vilken kategori. För att lyftarbetet ska fungera säkert och effektivt krävs kunskap om 
kranens konstruktion och underhåll, stabilitet, tyngdpunkter och krafter, säkerhetsregler 
samt naturligtvis förmågan att köra kranen och koppla last. De som på transportavtalets 
yrkesområde hanterar en kran som är monterad på en lastbil med totalvikt över 3 500 
kg ska ha ett yrkesbevis som utfärdats av TYA. Samma sak gäller om du jobbar med kran 
monterad på släpvagn och dragen av en lastbil med totalvikt på över 3 500 kg. 

Ett yrkesbevis för fordonsmonterad kran gäller både för förare av styckegodskranar och 
timmerkranar och styrs av transportavtalet mellan Svenska Transportarbetareförbundet och 
Biltrafikens Arbetsgivareförbund. Om du innehar TYA:s yrkesbevis anses du av branschen 
ha tillräcklig utbildning för att yrkesmässigt arbeta med fordonsmonterad kran. Denna 
utbildningen följer TYA:s regler och innefatta både teoretiska och praktiska moment.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som 
arbetar med, eller på annat sätt kommer i 
kontakt med, fordonsmonterad kran. 

MÅL
Efter avslutad utbildning har du kunskapen  
om fordonsmonterad kran och dess 
funktion. Du har också förståelsen för hur 
du undviker olyckor och personskador i 
arbetet med fordonsmonterad kran. 

TIDSÅTGÅNG
2 dagar. Utbildningen varierar beroende på 
förkunskaper.

FÖRKUNSKAPER
För att kunna arbeta som förare av 
lastbilsmonterad kran krävs att du har 
C-körkort och fyllt 18 år.

INNEHÅLL 

• Lagar och föreskrifter
• Lyftredskaps användning och kontroll
• Viktbedömning
• Aktuella AFS
• Hydrauliksystem
• Hantering av gods och lastkoppling
• Hängpanelstyrning, radiostyrning
• Signalering
• Uppställning av kran
• Daglig tillsyn och skötsel
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HJULLASTARE TYA KOMPETENSPROV

HJULLASTARE GODSHANTERING   
Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med hjullastare i andra miljöer och arbetsplatser som idag är anslutna till Transportarbetsrförbundets avtal(TYA) 
Utbildningen omfattar att arbeta med godshantering., arbete med skopa, kranarm, pallgafflar, men även hydrauliska redskap som sopvals eller snöslunga. 
 
HJULLASTARE ANLÄGGNING 
Denna utbildning vänder sig till dig som vill bli anläggningsförare. Här får du lära dig ritningsläsning, utsättning med mera och kan därefter även arbeta med vägbyggnad, 
anläggning av terasser och liknande.  
Hos Presto kan du avlägga kompetensprov på hjullastare enligt TYA. För att få yrkesbevis utfärdat av TYA krävs minst 30 månaders dokumenterad praktisk yrkeserfarenhet av 
hjullastare. Detta erhålls efter genomfört och godkänt kompetensprov. Har du mindre dokumenterad erfarenhet än så utfärdas ett utbildningsbevis efter genomfört och godkänt 
kompetensprov.  

MÅLGRUPP
För dig som arbetar med hjullastare på 
allmänna vägar med snöröjning, eller 
sopvalsar och snöslungaggregat, eller för 
dig som arbetar med hjullastare hos ett 
TYA-anslutet företag.  

Vill du arbeta med godshantering arbetar 
du med att lasta, bära och lossa gods. Du 
använder skopa, kranarm, pallgafflar, men 
även hydrauliska redskap som sopvals eller 
snöslunga. 
 
Vill du bli anläggningsförare kompletterar 
du med anläggningskursen. Då får du 
lära dig ritningsläsning, utsättning 
med mera och kan därefter även 
arbeta med vägbyggnad och liknande 
anläggningsarbeten.  

MÅL
Att du ska tillägna dig grundläggande 
kunskaper och färdigheter som 
möjliggör att materialhantering med 
truck kan utövas med betryggande 
säkerhet och god ekonomi.

FÖRKUNSKAPER 
För att kunna arbeta som 
hjullastarförare krävs att du har 
traktorkort eller B-kort, (undantag 
finns). Du ska ha fyllt 18 år och ha 
erhållit tillräckliga kunskaper.
För att erhålla utbildningsintyg 
eller yrkesbevis från TYA ska du ha 
teoretiska kunskaper och praktiska 
färdigheter enligt nedan: 

• Arbetsmiljö och säkerhet 
• Hjullastare 
• Hjullastare anläggning (valbar) 

Vill du arbeta med godshantering arbetar 
du med att lasta, bära och lossa gods. Du 
använder skopa, kranarm, pallgafflar, men 
även hydrauliska redskap som sopvals 
eller snöslunga. Vill du bli 
anläggningsförare kompletterar du med 
anläggningskursen. Då får du lära dig 
ritningsläsning, utsättning med mera 
och kan därefter även arbeta med 
vägbyggnad och liknande. Tilläggs- 
utbildningens längd varierar mellan 1 – 6 
veckor beroende på förkunskaper och 
tidigare erfarenheter. 

TIDSÅTGÅNG
Godshantering 1-3 veckor beroende på 
förkunskaper och tidigare erfarenheter.
TYA Entreprenad/jordförflyttande 1-6 
veckor beroende på förkunskaper och 
tidigare erfarenheter.

YRKESBEVIS OCH BRANCHKRAV 
Ovanpå lagkravet finns byggbranschens 
(BYN) och transportbranschens (TYA) 
egna högre ställda krav på vilken 
dokumentation föraren skall ha. Därför 
skiljer sig utbildningen beroende på 
vart man arbetar eller är vart man är 
kollektivansluten. Yrkesbevis erhålls efter 
det att föraren har tillgodosett sig de antal 
timmar som krävs för respektive utbildning. 
BYN och TYA har upprättat ett separat avtal 
om erkännande av varandras yrkesbevis och 
utbildningsböcker för de maskinslag som är 
gemensamma. Tyas utbildning vänder sig till 
alla  hjullastarförare som inte är anslutna 
genom byggnads kollektivavtal. Är man 
anslutet via Byggnads eller skall framföra 
hjullastaren i BYN arbetsområden tillämpas 
BYN utbildningen.

INNEHÅLL
• Trafikkunskap
• Hjul, däck och slirskydd
• Körteknik
• Maskinvård
• Driv- och smörjmedel
• Kundservice
• Miljövård
• Ansvar och försäkringsfrågor
• Arbetsmiljö, ergonomi.

INTYG 
Förare med mindre än 30 månaders 
erfarenhet erhåller efter godkänd 
utbildning ett utbildningsbevis. När 
30 månaders erfarenhet uppnåtts 
skall utbildningsbeviset bytas ut mot 
ett yrkesbevis. Detta görs genom 
att skicka in ett arbetsgivarintyg 
med antal arbetade timmar samt 
utbildningsbeviset till TYA.
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TRUCK

Våra truckutbildningar syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter för godshantering med truck. De ger dig också kunskap om säkerhetsregler och hanteringsföreskrifter. 
Du ska efter avslutad utbildning vara en säker truckförare som bidrar till säker arbetsmiljö. 

Utbildningarna genomförs enligt Truckläroplanens, TLP10, riktlinjer och är indelad i olika delar beroende på vilken trucktyp du som förare kommer hantera men de olika delarna går att 
kombinera. Utbildningarnas innehåll och längd är anpassade utifrån truckens användningsområde. 

Har du behov av flera trucktyper? Det går att kombinera utbildningarna men kontakta oss så berättar vi mer.

Omfattar låglyftande truckar och 
höglyftande ledstaplare.  
 
Tidsåtgång: 1 dag 

Truck A kan med fördel kombineras 
med Truck B.

Omfattar truckar som inte omfattas 
av A- eller B-utbildningar samt vissa 
specialmaskiner. Utbildningen kan 
endast läsas fristående.  

Tidsåtgång: 1-3 dagar beroende på 
förkunskaper och maskinslag

Omfattar truckar som har lyftkapacitet 
över 10 ton enligt TLP10. Exempelvis 
skjutstativtruk, motviktstruck och 
fyrvägstruck.  

Tidsåtgång: 1-2 dagar 

Omfattar dragtruck, flaktruck och 
terminaldragtruck.  

Tidsåtgång: 1-2 dagar 

TRUCK A TRUCK CTRUCK B TRUCK D
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TRUCK A

Arbetar du med truckar eller ledstaplare? Vid arbete med låglyftande truckar och 
höglyftande ledstaplare ställs det krav att du ska ha grundläggande kunskaper och 
färdigheter som möjliggör att materialhantering kan utövas med betryggande säkerhet och 
effektivtet. Truck A-utbildningen ger dig kompetens och förståelse hur du arbetar säkert 
kring truckens konstruktion, godshantering och skötsel. 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som 
dig som i ditt yrke använder truckar för 
lastning, lossning samt hantering av gods 
och som behöver kunna köra 
truck motsvarande typ A

MÅL
Efter avslutad utbildning har du 
förståelsen för hur du minskar risken för 
olycka och personskada i samband med 
truckkörning samt främja en effektiv 
produktion med olika typer av truckar.

TIDSÅTGÅNG
1 dag.
 

FÖRKUNSKAPER 
Minst 18 år gammal och skriftligt tillstånd 
för att få köra truck på arbetsplatsen. För 
körning på väg gäller giltigt körkort med 
minst behörighet AM2.  

INNEHÅLL 
• Risker och säkerhetsbestämmelser
• Trafikbestämmelser
• Truckens konstruktion, arbetssätt, 

stabilitet och belastningar
• Material och godshantering
• Ergonomi
• Daglig tillsyn
• Hantering av farligt gods
• Praktisk truckkörning
• Utbildningen genomförs enligt 

Truckläroplanens (TLP) riktlinjer.

A1 
Låglyftande plocktruck
(föraren lyfts < 1,2m)

A3 
Låglyftande åktruck med 
plats för stående eller sittande 
förare (lyfthöjd < 0,2m)

A2 
Ledstaplare med
eller utan åkplatta

A4 
Låglyftare med eller utan 
åkplatta (lyfthöjd < 0,2m)
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TRUCK B

Arbetar du med exempelvis skjutstativtruck eller motviktstruck eller fyrvägstruck? Vid arbete med truckar som har lyftkapacitet över 10 ton 
ställs det krav att du ska ha grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering kan utövas med betryggande 
säkerhet och effektivtet. Truck B-utbildningen ger dig kompetens och förståelse hur du arbetar säkert kring truckens konstruktion, 
godshantering och skötsel. 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som 
dig som i ditt yrke använder truckar för 
lastning, lossning samt hantering av gods 
och som behöver kunna köra 
truck motsvarande typ B.

MÅL
Det övergripande målet är att eleven ska 
tillägna sig grundläggande kunskaper 
och färdigheter som möjliggör att 
materialhantering med truck kan utövas 
med betryggande säkerhet och god 
ekonomi. Läroplanen syftar till att höja 
kompetensen för att öka säkerheten, 
minska personskadorna, förbättra 
effektiviteten och sänka kostnaderna. 

TIDSÅTGÅNG
2 dagar. 
 

FÖRKUNSKAPER  
Minst 18 år gammal och skriftligt tillstånd 
för att få köra truck på arbetsplatsen. För 
körning på väg gäller giltigt körkort med 
minst behörighet AM2.  

B1 
Motviktstruck

B3 
Skjutstativtruck

B6 
Fyrvägstruck

B2 
Höglyftande åkstaplare 
med plats för stående 
eller sittande förare.

B5 
Smalgångstruck

B4 
Höglyftande plocktruck
(lyfthöjd <1,2m)

INNEHÅLL

• Trucktyper samt deras 
användningsområden

• Truckens konstruktion
• Ett ergonomiskt arbetssätt
• Daglig tillsyn och skötsel
• Material och godshantering
• Trafik och säkerhet
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TRUCK AB 

Denna utbildning omfattar både A- och B-Truck, i detta fall innebär det A2-4 (låglyftande 
ledstaplare) samt B1 (motviktstruk). Truckutbildningen anpassas utifrån förutsättningarna i 
er verksamhet men genomförs enligt Truckläroplanens (TLP10) riktlinjer. 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som 
dig som i ditt yrke använder truckar för 
lastning, lossning samt hantering av 
gods och som behöver kunna köra truck 
motsvarande typ A + B.

MÅL
Det övergripande målet är att eleven ska 
tillägna sig grundläggande kunskaper 
och färdigheter som möjliggör att 
materialhantering med truck kan utövas 
med betryggande säkerhet och god 
ekonomi. Läroplanen syftar till att höja 
kompetensen för att öka säkerheten, 
minska personskadorna, förbättra 
effektiviteten och sänka kostnaderna.

TIDSÅTGÅNG
2 dagar.
 

FÖRKUNSKAPER   
Minst 18 år gammal och skriftligt tillstånd 
för att få köra truck på arbetsplatsen. För 
körning på väg gäller giltigt körkort med 
minst behörighet AM2. 

INNEHÅLL 
Trucktyper samt deras 
användningsområden: 

• Truckens konstruktion
• Ett ergonomiskt arbetssätt
• Daglig tillsyn och skötsel
• Material och godshantering
• Trafik och säkerhet
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TRUCK C

Arbetar du med specialmaskiner som inte innefattar truck A eller truck B? Vid arbete med specialmaskiner ställs det krav att du ska ha 
grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering kan utövas med betryggande säkerhet och effektivtet. 
Utbildningen ger dig kompetens och förståelse hur du arbetar säkert kring truckens konstruktion, godshantering och skötsel men kan inte 
kombineras med andra truckutbildningen, utan måste läsas fristående. 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som dig 
som i ditt yrke använder truckar för 
lastning, lossning samt hantering av gods 
och som behöver kunna köra truck 
motsvarande typ C.

MÅL
Efter genomförd utbildning har du 
grundläggande kunskaper och färdigheter 
som möjliggör att materialhantering 
med truck kan utövas med betryggande 
säkerhet och god ekonomi. Läroplanen 
syftar till att höja kompetensen för att 
öka säkerheten, minska personskadorna, 
förbättra effektiviteten och sänka 
kostnaderna. 

TIDSÅTGÅNG
1-3 dagar beroende på förkunskaper.  

FÖRKUNSKAPER 
Minst 18 år gammal och skriftligt tillstånd 
för att få köra truck på arbetsplatsen. För 
körning på väg gäller giltigt körkort med 
minst behörighet AM2. 

C1 
Truck över 10 ton  
(fr o m 2011-01-01 kategori B1)

C3a 
Contaniertruck  
(före 2011-01-01 kategori C3)

C5 
Grensletruck

C2 
Hjullastare industriell 
hantering

C4 
Sidlastare

C3a 
Timmertruck  
(före 2011-01-01 kategori C3)

C7 
Teleskoplastare

INNEHÅLL

Risker- och säkerhetsbestämmelser. 

• Trafikbestämmelser
• Truckens arbetssätt, stabilitet och 

belastningsgränser
• Truckens konstruktion
• Hantering av farligt gods
• Säkerhetskontroll och daglig tillsyn
• Ett ergonomiskt arbetssätt
• Material- och godshantering

Kurserna läses specifikt mot enskild 
maskin, det innebär att det är en specifik 
utbildning för varje maskin i kategori C. 



70

TRUCK C: HJULLASTARE C2 INDUSTRIELL HANTERING

Hjullastare truck C2 eller Hjullastare TYA utbildning?
Hjullastare C2 vänder sig till de som som skall arbeta på arbetsplatser som inte är anslutna 
till BYN eller TYA och där du uteslutande ska arbeta med maskinen på plana och hårdgjorda 
Ytor. Om du arbetar på annat vis eller mot TYA/BYN så gäller inte denna utbildning, utan 
då krävs en hjullastare TYA utbildning i stället.

Vi förstår att det kan vara knepigt och förstå men kontakta oss så berättar vi mer.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som i ditt 
yrke behöver använda en hjullastare C2. 
 

MÅL
Efter genomförd utbildning har du 
grundläggande kunskaper och färdigheter 
som möjliggör att materialhantering 
med truck kan utövas med betryggande 
säkerhet och god ekonomi. Läroplanen 
syftar till att höja kompetensen för att 
öka säkerheten, minska personskadorna, 
förbättra effektiviteten och sänka 
kostnaderna.
 
 

TIDSÅTGÅNG
1-3 dagar beroende på förkunskaper och 
gruppstorlek.

INNEHÅLL

Utbildningen omfattar bland annat: 

• Daglig tillsyn
• Fortlöpande tillsyn
• Ansvar, försäkringar
• Arbetsmiljölagstiftning
• Maskinens konstruktion
• Ergonomi
• Brandskydd
• Trafikregler
• Pallgaffelhantering
• Lastning med skopa
• Redskap
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TRUCK D

Arbetar du med dragtruckar? Vid arbete med dragtruckar ställs det krav att du ska ha 
grundläggande kunskaper och färdigheter som möjliggör att materialhantering kan utövas 
med betryggande säkerhet och effektivtet. Truck D-utbildningen ger dig kompetens och 
förståelse hur du arbetar säkert kring truckens konstruktion, godshantering och skötsel.

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som är 
yrkesförare och behöver kunna köra truck 
motsvarande typ D.

MÅL
Efter genomförd utbildning har du 
grundläggande kunskaper och färdigheter 
som möjliggör att materialhantering 
med truck kan utövas med betryggande 
säkerhet och god ekonomi. Läroplanen 
syftar till att höja kompetensen för att 
öka säkerheten, minska personskadorna, 
förbättra effektiviteten och sänka 
kostnaderna. 

TIDSÅTGÅNG
1-2 dagar beroende på förkunskaper.  

FÖRKUNSKAPER 
Minst 18 år gammal och skriftligt tillstånd 
för att få köra truck på arbetsplatsen. För 
körning på väg gäller giltigt körkort med 
minst behörighet AM2. 

INNEHÅLL 
• Risker och säkerhetsbestämmelser 
• Trafikbestämmelser 
• Truckens konstruktion 
• Truckens arbetssätt 
• Material och godshantering 
• Ergonomi 
• Daglig tillsyn 
• Farligt gods 
• Praktiska övningar 

D1  D2 
Drag-/ flaktruck Terminaldragtruck
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MOTORSÅG

För att säkra din arbetsmiljö är det enligt lag ett utbildningskrav vid användning av 
yrkesmässig motorsåg, kallat motorsågskörkort. Det finns olika nivåer och nivån på 
motorsågskörkort bestäms utifrån vad du ska använda motorsågen till. Oavsett nivå ger 
utbildningarna dig de kunskaper och färdigheter som krävs för att på ett säkert sätt 
använda motorsåg vid olika typer av arbeten. 

Nivå E-Bygg, F, I och V kan också genomföras på begäran. Vi förstår att det ibland kan 
vara krångligt att veta vilken nivå som just du behöver men kontakta oss så hjälper vi dig. 

NIVÅ A: Motorsågning, 1 dag 
Ger grundkunskaper för t.ex. 
vedkapning och sågning i rent trä i 
samband med byggarbeten.  

NIVÅ D: Linjeröjning, 1 dag
För dig som arbetar med special-
färdigheter kring tillvaratagande av 
skadade träd på luftburna ledningar. 
Förkunskapskrav: Nivå C alternativt B+S

NIVÅ A+B: Motorsågning & 
trädfällning, 3 dagar 
En kombinerad utbildning för dig som 
behöver behörighet både för nivå A 
och nivå B. 

NIVÅ E: Arbetsplattform skylift, 1 dag
För dig som arbetar med motorsåg 
från mobil eller stationär 
arbetsplattform.
Förkunskapskrav: Nivå A+B

NIVÅ B: Trädfällning grund, 2 dagar
För dig som arbetar med skogsarbete 
såsom trädfällning, kapning eller 
kvistning.
Förkunskapskrav: Nivå A

NIVÅ C+D: Avancerad 
motorsågsarbete, 4 dagar
En kombinerad utbildning för dig som 
arbetar med specialfärdigheter och 
behörighet både för nivå C+D.
Förkunskaper: Nivå A+B samt 80 
timmars praktik   

NIVÅ C: Trädfällning avancerad, 3 dagar 
För dig som arbetar med avancerad 
trädfällning exempelvis nedtagning 
av svårt fastställda träd eller 
tillvaratagande av vindfällda träd. 
Förkunskapskrav: Nivå A+B

NIVÅ S: Skadade träd, 2 dagar
För dig som arbetar med uppröjning, 
nedtagning eller tillvaratagande av 
skadade träd. Denna del ingår i nivå C.
Förkunskapskrav: Nivå A+B. 
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RÖJSÅG RT-RB

Denna utbildning är för dig som använder röjmotorsåg i ditt yrke. Utbildningen ger dig kunskap i hur du på ett säkert och effektivt 
sätt genomför röjning av exempelvis sly och grästrimning. Du får även färdigheter hur du hanterar röjmotorsågen gällande 
säkerhetsbestämmelser och de risker som är förknippade med användningen. Normal trädfällning ingår inte i denna utbildning.

MÅLGRUPP
 
Utbildningen vänder sig till både dig 
som använder röjmotorsåg, exempelvis 
parkarbete, samt till dig som behöver en 
grund för arbete med skogsröjning.

MÅL
Målet är att du som deltagare ska ha
kunskaper och färdigheter som
krävs för att på ett säkert sätt
använda motorkedjesåg vid diverse
vanligt förekommande sågarbeten,
t.ex. vedkapning och sågning i rent
trä i samband med byggarbeten.

FÖRKUNSKAPER
Inga förkunskaper krävs.

KRAV PÅ UTRUSTNING
Deltagarna skall minst ha:
• Sågskyddsbyxor skyddsklass 1
• Sågskyddsskor skyddsklass 1
• Hjälm med visir och hörselskydd
• skyddsklass 1.
• Första förband som deltagaren som 

sågar skall ha på sig 

TIDSÅTGÅNG
Röjsåg RT 2 dag
Röjsåg RB 3 dag

INNEHÅLL

NIVÅ RT 
RT är en speciell nivå för enbart 
grästrimning med skärverktyg av plast. 
Innehållet är i stort sett samma som 
för RA, men inga skärverktyg i metall 
ingår. Nivån är framtagen främst för 
sommararbetande ungdomar. 

NIVÅ RA
• RA är alltså den grundläggande nivån 

som man måste klara först. Den handlar 
om röjsågens skötsel och hantering och 
enklare röjningsarbeten som röjning av 
gräs och sly.

• Gällande säkerhetsbestämmelser, risker 
som är förknippat med användning av 
röjmotorsågen.

• Start och hantering av röjmotorsågen
• Justering av sele/såg för god ergonomi 

vid olika typer av arbeten
• Grundläggande teknik för kontrollerad 

sågning/avverkning (ansättning, varvtal, 
stabilitet). 

• Arbetsteknik vid röjning av sly och 
grästrimning.

• Daglig skötsel och kontroll av 
skärutrustning inklusive ev. filning och 
skränkning av skärutrustning (sågklinga, 
slyklinga/gräskniv och grästrimmer).

• Kontroll av såg och skyddsutrustning.

NIVÅ RB
• RB behandlar skogsröjning, med 

betoning på arbetsteknik vid 
ungskogsröjning och underväxtröjning.

• Gällande säkerhetsbestämmelser vid 
användning av röjmotorsåg vid normal 
skogsröjning med kapdiameter upp till 
ca dubbla sågdjupet samt de risker som 
är förknippat med användningen.

• Fällning av ”enkelsnittsträd” (upp till 
klingans sågdjup, 6-8 cm stubbdiameter) 
med kontroll av fällriktning.

• Användning av ”dubbelsnitt/
omlottsågningsteknik” och ”sparad 
kant- teknik” på träd grövre än klingans 
sågdjup med kontroll av fällriktning.

• Arbetsplanering (både översiktlig och 
detaljerad)

• Sågning av högre sittande grenar och 
kapa trädet i sektioner.

• Risker som är förknippat med stammar 
i spänn.
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MOTORKAP

Utbildningen riktar sig till dig som använder motorkapsmaskiner. Det finns idag krav på 
arbetsgivaren att du som medarbetare har tillräckliga kunskap för att kunna utföra dina 
arbetsuppgifter på ett säkert sätt och i enlighet med gällande lagstiftning. 

Utbildningen blandar teori och praktik med fokus på praktiska övningar för val av utrustning, 
personligt skydd och arbetsteknik vid olika arbetsmoment. Utbildningen är i enlighet med 
AFS 2006:4 – Användning av arbetsutrustning & AFS 2015:2 Kvarts-stendamm i arbetsmiljön. 

MÅLGRUPP
För dig som använder motorkap eller är 
arbetsledare som behöver känna till risker 
med motorkap 

MÅL
 
Att på ett säkert och effektivt sätt arbeta 
med motorkap.  

TIDSÅTGÅNG  
4 timmar. Vi erbjuder också en 
heldagsutbildning där utbildningen 
omfattar fler praktiska moment.  

INNEHÅLL
Utbildningen omfattar bland annat: 

• Vad säger lagen
• Arbetarskydd och interna regler
• Genomgång av olika motorkapar och 

dess redskap
• Motorkapens konstruktion
• Ekonomi
• Underhåll av motorkapen
• Säkerhet
• Om olyckan är framme
• Plocka isär egen maskin och byte av 

redskap
• Praktisk kapning ute
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SÄKER SCHAKT

En säker arbetsmiljö kräver att schakter och stöd-konstruktioner är stabila samt att det 
finns bra skydd för personal och människor i närheten av arbetsplatsen. Utbildningen ger 
kunskp i hur man utformar och utför schaktningsarbete på ett säkert sätt då jordlagrens 
sammansättning och egenskaper varierar både i markytan och på djupet. 

MÅLGRUPP  
Den som ansvarar för schaktarbeten 
(schaktansvarig) och de som arbetar på 
byggarbetsplatsen, till exempel platschef, 
byggarbetsmiljösamordnare utförande 
(BAS-U), arbetsledare, grävmaskinister, 
kontrollanter och skyddsombud. 

MÅL 
Att på ett säkert sätt kunna genomföra 
schaktarbete utan personskada eller 
olycka. 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.

INNEHÅLL 
• Olycksrisker
• Jord
• Jordars kännetecken och beteende
• Undersökningar av geotekniska 

förhållanden
• Geoteknisk dimensionering
• Föreskrifter
• Geotekniska handlingar
• Förutsättningar för god arbetsmiljö vid 

schaktning
• Arbetsmiljöarbete före byggstart
• Arbetsmiljöarbete under byggskedet
• Utförande av schaktarbete
• Laster mot schaktväggar
• Olika arbeten i schaktarbete
• Utförande med slänt
• Utförande med stödkonstruktion
• Kontroll och övervakning av schakter
• Kontrollplan
• Besiktning
• Mätningar 



76

BYGGNADSSTÄLLNING, ALLMÄN (2 -  9 M)

Den här utbildningen är avsedd för dig som monterar, ändrar eller demonterar 
byggnadsställningar. Vid arbete med byggnadsställning ställs krav på hög säkerhetsnivå. 
Arbete med att utföra, förändra eller riva ställningar innebär särskilda risker och kan vi 
felaktigt arbete resultera i förödande konsekvenser. Enligt gällande föreskrifter ska alla som 
uppför, river eller väsentligen förändrar en byggnadsställning ha genomgått dokumenterad 
utbildning/information. Den som arbetar med ställningshöjder på 2–9 meter ska ha 
genomgått allmän utbildning. Den som leder eller övervakar arbetet ska ha minst samma 
utbildningsnivå.

MÅLGRUPP 
Utbildningen vänder sig till dig som 
ansvarar för, planerar eller utför montering, 
demontering eller förändring av ställningar 
upp till 9 meter.

MÅL 
Undvika olyckor och personskador i 
samband med montering, demontering 
eller förändring av ställningar upp till 9 
meter.

TIDSÅTGÅNG  
1 dag. 

INNEHÅLL
• Lagar och föreskrifter
• Arbetsmiljö och säkerhet
• Ställningstyper, montering och 

lastklasser
• Vindlaster och lastberäkning
• Förankringar och infästningspunkter
• Lyftanordningar
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TRAFIKSÄKERHET  
& TRANSPORT 
Att ha rätt kompetens och ordentligt skydd är rentav livsavgörande för personer som 
har sin arbetsplats på vägarna. Våra utbildningar inom trafiksäkerhet och transport ger 
dig exempelvis kännedom om hur en säker vägarbetsplats skapas men även ger dig 
förståelse kring hur farligt gods ska hanteras och transporteras. Våra kvalitetssäkrade 
utbildningar certifierar och motsvarar kompetenskraven inom trafiksäkerhet & transport. 
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ARBETE PÅ VÄG

Våra utbildningar i Arbete på väg syftar till att ge dig som deltagare kunskaper och färdigheter för att veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på 
arbetsplatsen och enligt Trafikverkets krav. Du kommer efter avslutad utbildning också ha kunskap om trafikantbeteende samt ha förståelse för sambandet mellan 
trafikstörande arbete och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.  
Vi förstår att det kan vara krångligt och veta exakt vilken utbildning du behöver för ditt arbete. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Krav på kompetens:
• När du utför vaktarbete, anläggningsarbete, 

beläggningsarbete, eller arbetar med 
trafikanordningar under ledning av Ceritifierad person 
enligt Steg 2.2.

• När du utför servicearbeten I eller på anläggningar.
• När du är medhjälpare vid montage av längsgående 

skyddsanordningar, räcken.

Tidsåtgång: 4 timmar

Krav på kompetens:
• När du utför vaktarbete, anläggningsarbete, 

beläggningsarbete, eller arbetar med trafikanordningar 
under ledning av Ceritifierad person enligt Steg 2.2.

• När du utför servicearbeten i eller på anläggningar.
• När du är medhjälpare vid montage av längsgående 

skyddsanordningar, räcken.

Tidsåtgång: 1 dag

Krav på kompetens:
• För den som framför väghållningsfordon som är utrustad 

med energiupptagande skyddsanordning (TMA).
• För samtliga förare av väghållningsfordon som 

utför arbeten med intermittent utmärkning på 
skyddsklassade vägar och TEN-T vägar, exempelvis 
röjning/slåtter, räckesarbeten, vägmarkering och 
liknande arbeten. För arbeten som 

• För förare av TMA-fordon även när Trafikverket inte 
är beställare men arbetet utförs på eller längs med 
Trafikverkets väg. 

Tidsåtgång: 1 dag 

Krav på kompetens:
• När du utför det praktiska arbetet med att sätta 

ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- och 
skyddsanordningar på en fast arbetsplats.

• När du utför det praktiska arbetet med att sätta 
ut, underhålla och ta in markplacerade trafik- 
och skyddsanordningar som är nödvändiga vid 
trafikdirigering. Exempelvis handhavande av 
trafiksignal.

• När du ser till att fordon som utför rörliga- och 
intermittenta arbeten eller arbeten med intermittent 
utmärkning är rätt utrustade för aktuellt arbete.

• För personal som leder och instruerar medhjälpare med 
steg 1 kompetens med den praktiska hanteringen av 
trafik- och skyddsanordningar eller de personer som 
utför trafikdirigering, exempelvis vakt och lotsförare.

Tidsåtgång: 2 dagar  

Krav på kompetens:
• När du styr och leder ett entreprenad- och 

projekteringsuppdrag för trafikverket

Tidsåtgång: 2 dagar  

Krav på kompetens:
• När du arbetar med trafikdirigering vid vägarbete

Tidsåtgång: 4-8 timmar beroende på förkunskap och 
pratisk erfarenhet  

STEG 1.1 & NIVÅ 1 STEG 1.1 - 1.3 STEG 2.1

STEG 2.2 (NIVÅ 3A) STEG 3
STEG 3B VAKT
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ARBETE PÅ VÄG STEG 1 .1  (NIVÅ 1)

Behöver du veta vilka skydds- och säkerhetsföreskrifter som gäller på arbetsplaten och 
vilka krav Trafikverket har? Eller behöver du kompetens kring hur en säker vägarbetsplats 
skapas? Då är denna utbildningen för dig! Arbete på väg Steg 1.1 & Nivå 1 ger dig förståelse 
för sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikanternas behov av trafiksäkerhet och 
framkomlighet. 

Denna utbildning är obligatorisk för all personal som arbetar inom vägområdet eller som 
utför arbeten som påverkas av eller påverkar trafikanter. Det är en allmän grundkompetens 
och utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På Väg Nivå 1 (Enligt TRVK 2012:86).

MÅLGRUPP
Utbildning är för dig som exempelvis 
är bergarbetare i tunnlar eller på 
betryggande avstånd från fordonstrafik, 
montör i tunnlar som är helt avstända från 
passerande fordonstrafk. Den är också för 
dig om är broarbetare eller på något sätt 
arbetar med montage av och service av 
anläggningsdelar. 

MÅL
Efter avslutad utbildning har du 
kompetens för att veta vilka föreskrifter 
som gäller på vägarbetsplats samt de krav 
och utrustning som Trafikverket kräver. 

TIDSÅTGÅNG
4 timmar.

INNEHÅLL
• AML och dess föreskrifter, inklusive 

riskanalys.
• Arbetsgivarens roll,
• Beställarens (Trafikverket) roll
• Hur en säker vägarbetsplats skapas
• Skydds- och säkerhetsföreskrifter som 

gäller på arbetsplatsen och Trafikverkets 
krav. 

• Personlig skyddsutrustning.
• Väglag, Vägmärkesförordning, 

Trafikförordning
• Hastighet och krockvåld.
• Trafikantbeteende
• Sambandet mellan trafikstörande 

arbeten och trafikanternas behov av 
trafiksäkerhet och framkomlighet
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ARBETE PÅ VÄG STEG 1 .1 ,  1 .2 ,  1 .3 (NIVÅ 1-2)

För att du ska få arbeta vid vägarbeten på Trafikverkets vägar krävs det att du har allmän 
grundkompetens, dvs Arbete på väg Steg 1.1. Kompetenskravet ställs på alla som arbetar på 
vägen oavsett vilken tid arbetet tar eller vilka arbetsuppgifter som utförs.

Exempel på fordon som kräver förare med kompetens enligt Steg 1.2 är personbilar som 
används i exempelvis projekteringsarbete, lastbilar vid väghållsarbete eller motorredskap 
och traktorer som används i exempelvis beläggningsarbeten eller schakter. 

MÅLGRUPP 
Utbildning är för dig kör 
väghållningsfordon och utför 
vägarbete, exempelvis vaktarbetare, 
anläggningsarbetare eller arbetar 
med trafikanordning under ledning av 
certifierad person enligt Steg 2.2. 

MÅL 
Efter genomförd utbildning kan du 
utföra arbetsuppgifter under ledning av 
certifierad personal enligt Steg 2.2. 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.

INNEHÅLL
Utbildningen omfattar tre inriktingar:  

ALLMÄN GRUNDKOMPETENS (1.1)
Enligt beskrivning i Steg 1.1 

GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FRAMFÖRA 
VÄGHÅLLNINGSFORDON (1.2) 
Exempel på arbetsuppgifter: 
• Plogar, saltar och sandar.
• Transporterar jordmassor, grus och 

beläggningsmassa.
• Använder servicefordon samt utför 

projekteringsarbeten.
• Utför intermittenta arbeten på låg- och 

normalklassade vägar

GRUNDKOMPETENS FÖR ATT FÅ 
UTFÖRA VÄGARBETE (1.3)
Exempel på arbetsuppgifter:
• Den som utför vakt- lotsarbete.
• Beläggningspersonal.
• Den som utför anläggningsarbete, 

exempelvis monterar vägräcken och 
lägger kantsten.

• Utför projekterings- eller servicearbeten, 
exempelvis monterar vägmärken utför 
renhållning etc.

• Medhjälpare vid montage av 
längsgående skyddsanordning, räcken
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ARBETE PÅ VÄG STEG 2.1

ALLMÄN GRUNDKOMPETENS
 
Obligatorisk för all personal som arbetar inom vägområdet eller som utför arbeten som 
påverkas av eller påverkar trafikanter. Utbildningen är integrerad med tidigare Arbete På 
Väg Nivå 1 (Enligt TRVK 2012:86).

KOMPETENS SOM BERÖR 
FÖLJANDE ÄMNESOMRÅDEN:
• Veta vilka skydds- och 

säkerhetsföreskrifter som gäller på 
arbetsplatsen och Trafikverkets krav. 

• Känna till hur en säker vägarbetsplats 
skapas, utformning av vägarbetsplatsen 

• Förstå samband mellan trafikstörande 
arbeten och trafikanternas behov av 
trafiksäkerhet och framkomlighet. 

• Personlig skyddsutrustning 

• Trafikantbeteende. 

• Hastighet och krockvåld. 

• Information om AML och dess 
föreskrifter, inklusive riskanalys. 

• Trafikverkets roll som beställare 

• Arbetsgivarens roll & ansvar, 
organisation på arbetsplatsen 

• Väglag, Vägmärkesförordning, 
Trafikförordning

EXEMPEL PÅ ARBETEN SOM 
KRÄVER STEG 1.1-KOMPETENS 
• Utför vaktarbete, anläggningsarbete, 

beläggningsarbete, eller arbetar med 
trafikanordningar under ledning av 
Ceritifierad person enligt Steg 2.2. 

• Utför servicearbeten I eller på 
anläggningar. 

• Är medhjälpare vid montage av 
längsgående skyddsanordningar, räcken.

 

FÖRHANDSKRAV
Nödvändiga förkunskapskrav kan vara: 
Arbete på Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3).

 

TIDSÅTGÅNG
1 dag.
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ARBETE PÅ VÄG STEG 2.2 (NIVÅ 3A)

Arbetar du med trafik- och skyddsanordningar eller trafikdirigering? Då är denna utbildning 
för dig! Behörighet för Arbete på väg Steg 2.2 krävs för de som bland annat utför arbeten 
som att sätta ut, underhålla och ta in markplacerad trafik- och skyddsanordningar på 
fast arbetsplats. Den krävs också för dig som leder och instruerar medhjälpare med steg 
1 kompetens. Personal med kompetens enligt Steg 2.2 eller Nivå 3A kan benämnas som 
Utmärkningsansvariga. 

MÅLGRUPP 

Utbildning vänder sig till dig som utför 
det praktiska arbetet med att sätta 
ut, underhålla och ta in markplacerade 
trafik- och skyddsanordningar på en 
fast arbetsplats men också de som är 
nödvändiga vid trafikdirigering exempelvis 
trafiksignal. 

Utbildningen vänder sig även till dig som 
ansvarar för att fordon som utför rörliga- 
och intermittenta arbeten eller arbeten 
med intermittent utmärkning är rätt 
utrustade för aktuellt arbete, eller för dig 
som arbetar som vakt eller lotsförare.

MÅL
Efter genomförd utbildning har du kunskap 
om de skydds- och säkerhetsföreskrifter 
som gäller samt hur en säker 
vägarbetsplats skapas. Du har också 
förståelse om väglag, vägmärkesförordning 
och trafikförordning.

FÖRHANDSKRAV 
Kunskap om kraven som framgår i Steg 1.

TIDSÅTGÅNG
2 dagar.

INNEHÅLL 
Fördjupning om vägarbeten
• VMF och dess föreskrifter
• Skyddsanordningar, dess funktion och 

handhavande
• Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter
• Arbetsmiljöplan
• Trafikverkets styrande dokument
• Transportstyrelsens styrande dokument
• Fördjupning om arbete på väg, vad gäller 

fasta arbetsplatser trafikreglering m.m
• V3-principen Varna, Vägleda, Värna
• Objektanpassa TA-planer
• Trafikförordningen
• Övriga relevanta lagar
• Information till TLC, 3:e man etc.
• Framkomlighet, säkerhet och information 

för trafikanterna
• Arbetsmiljöverkets väglednings-PM 

2005
• Arbetsmetoder
• Eget behov anpassat efter 

arbetsuppgifter som ska genomföras

INTYG 
Efter genomförd utbildning skrivs prov hos 
Trafikverket på deras kontor innan intyg 
tillhandahålls. Giltighetstid efter godkänt 
certifiering är 4 år.
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ARBETE PÅ VÄG STEG 3

Denna utbildning är en certifieringsgrundande utbildning för den persona som styr och 

leder ett entreprenad- och projektsuppdrag för Trafikverket.

MÅLGRUPP  
Du som kommer styra och leda personal 
i steg 2 samt utföra arbetsmiljöplaner, 
riskanalyser och arbetsberedingar.  
 

MÅL 
Efter genomförd utbildning kan du utföra 
byggplatsuppföljning, byggledning och 
leveransuppföljnin inom Arbete på väg-
området. 
Du har också efter genomförd utbildning 
grunderna för certifiering i steg 3 (enligt 
TRVK 2018:0371).

 

TIDSÅTGÅNG
2 dagar. Beroende på förkunskaper.

FÖRHANDSKRAV
Kompetens enligt Trafikverkets Steg 2.
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ARBETE PÅ VÄG NIVÅ 3B VAKT

Denna utbildning är kompetenskrav för personer som arbetar med trafikdirigering 
vid vägarbete. Oavsett om du arbetar som vakt, lotsbilsförare eller sköter tillfälliga 
trafiksignaler krävs samma kompetens. 

KOMPETENS SOM BERÖR 
FÖLJANDE ÄMNESOMRÅDEN

• Fördjupning om vägarbeten som regleras
• Skyddsanordningar som är tillåtna att 

använda
• Arbetsmiljölagen och dess föreskrifter 

samt Arbetsmiljöplan
• Skötsel och handhavande av tillfälliga 

signaler
• Trafikvaktens agerande, utrustning och 

arbetsmiljö
• Objektsanpassning av TA-skisser utifrån 

rollen som vakt eller dirigering av trafik
• Arbetsmetoder
• Trafikanters behov avseende 

framkomlighet, säkerhet och 
information.

• Utmärkning av lotsfordon samt 
lotsförarens agerande 

MÅLGRUPP  
Du som arbetar med skötsel eller 

handhavande av tillfälliga trafiksignaler. 

MÅL 
Efter genomförd utbildning uppfyller du de 
kompetenskrav som krävs för att få arbeta 
med trafikdirigering vid vägarbete

TIDSÅTGÅNG
4-8tim, beroende förkunskap och praktisk 
erfarenhet.

FÖRHANDSKRAV
Nödvändiga förkunskapskrav kan vara: 
Arbete På Väg Steg 1 (1.1, 1.2, 1.3) och 
Arbete På Väg Nivå 1&2 och körkort med 
behörighet lägst B. 

INNEHÅLL 
• Vägarbeten som regleras 

• Skyddsanordningar som är tillåtna att 
använda 

• Vilka lagar och föreskrifter som skall 
uppfyllas enligt Arbetsmiljölagen 

• Skötsel och handhavande av tillfälliga 
signaler 

• Trafikvakten agerande och utrustning 

• Objektsanpassning av TA-skisser utifrån 
rollen som vakt eller dirigering av trafik 

• Arbetsmetoder och trafikanternas 
behov avseende framkomlighet, 
säkerhet och information 

• Utmärkning av lotsfordon samt 
lotsförarens agerande
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YKB YRKESFÖRARKOMPETENSBEVIS FORTBILDNING

Jobbar du med tunga transporter såsom lastbil? Alla förare som kör fordon med krav på C- 
eller D-behörighet i yrkesmässig trafik måste inneha yrkeskompetensbevis, även kallat YKB. 
Utbildningen för YKB är uppdelad på fem delkurser om vardera 7 timmar, totalt 35 timmar. 
Delkurserna kan göras i den ordning som passar er och finns tillgängliga även på distans. 
Efter godkänd utbildning är yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år.

MÅLGRUPP
 
För dig som kör fordon med krav på C- 
eller D-behörighet i yrkesmässig trafik.  

MÅL 
Efter avslutar utbildning är du medveten 
om fordonets kraftöverföring och hur du 
bäst kan nyttja den. Du har kunskap om 
de lagar och regler som gäller för dig 
som yrkesförare. Du får också kännedom 
om godstransporter, lastsäkringar, 
personskador, ergonomi och vilotider.

FÖRHANDSKRAV
C-behörighet. Grundutbildning inom YKB 
alternativt en C-behörighet utfärdad innan 
lagen om YKB trädde i kraft (2009-09-10 
för C-behörighet).

TIDSÅTGÅNG
Totalt 35 timmar, fördelat på fem olika 
delkurser om vardera 7 timmar. 

INNEHÅLL
• Kraftöverföringens egenskaper
• Rörelseenergi och bromssystem 
• Optimering av bränsleförbrukning
• Last och lastsäkring vid godstransporter
• Social lagstiftning 
• Ergonomi
• Arbetsrelaterade olyckor och 

riskminimering
• Hantering av krissituationer

INTYG 
Efter godkänd utbildning är 
Yrkeskompetensbeviset giltigt i 5 år. 

Om du tidigare har gått delkurser hos 
annan kollega i branschen men går din 
sista delkurs hos oss på Presto finns det 
krav på att du måste tillhandahålla Presto 
din fulla utbildningsdokumentation för 
tidigare utbildningar. Detta för att Presto 
ska kunna rapportera in dig för slutintyg 
hos Trafikverket. 
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DELKURS 1

SPARSAM KÖRNING  
Delkurs 1 innefattar delar 
som gör dig medveten om 
fordonets kraftöverföring 
och hur man bäst kan nyttja 
denna. Du får också kunskap 
om säkerhetsanordningarnas 
tekniska egenskaper och 
funktion, hur man kan minska 
slitage på fordonet och 
förbygga skador, minska 
bränsleförbrukning och tekniska 
störningar. 

DELKURS 2

GODSTRANSPORTER 
I Delkurs 2 får du kännedom om 
vägtransporternas betydelse och 
ekonomiska villkor jämfört med 
övriga godstransportslag och 
persontransporter. Du får också 
ta del av de regler som finns för 
lastning, lossning, lastsäkring 
samt hur du säkerställer 
passagerarnas säkerhet och 
bekvämlighet. 

DELKURS 3

LAGAR OCH REGLER 
Delkurs 3 innefattar vilka lagar 
och regler som gäller för en 
yrkesförare. Du får kunskap kring 
vilka bestämmelser som gäller 
för arbets-, kör- och vilotider 
samt hur man kan förebygga 
brottslighet som gods- och 
människosmuggling.

DELKURS 4

ERGONOMI OCH HÄLSA 
Delkurs 4 innehåller delar för att 
kunna förebygga arbetsskador. 
Kursen ger dig kunskap om rätt 
ergonomi, effekter och betydelse 
av stress, trötthet och sömn.

DELKURS 5

TRAFIKSÄKERHET 
Delkurs 5 ger dig kunskap för att 
kunna bedöma krissituationer 
och att kunna ge första hjälpen 
vid personskador. Du får också 
kännedom om risker i trafiken 
och arbetsrelaterade olyckor.

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:
• Kunskap för kraftöverföringens 

egenskaper
• Förståelse i rörelseenergi och 

bromssystem
• Förståelse för optimering av 

bränsleförbrukning

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:
• Förståelse för last och 

lastsäkring vid godstransporter

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:
• Kännedom om social 

lagstiftning

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:
• Kunskap inom ergonomi
• Vilken förmåga fysisk och 

psykisk har

DELKURSENS ÄMNESOMRÅDE:
• Kunskap inom riskmedvetenhet 

och arbetsrelaterade olyckor
• Kompetens hur du agerar i 

krissituationer
• Riskmedvetenhet

TIDSÅTGÅNG:
7 timmar

TIDSÅTGÅNG:
7 timmar

TIDSÅTGÅNG:
7 timmar

TIDSÅTGÅNG:
7 timmar

TIDSÅTGÅNG:
7 timmar

YKB YRKESFÖRARKOMPETENSBEVIS FORTBILDNING
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ADR

Våra utbildningar i ADR syftar till att ge dig som deltagare förståelse och kännedom som krävs för att på ett betryggande sätt transportera farligt gods. Du kommer efter 
avslutade utbildningar ha kunskap i hur du packar, lastar, lossar och transporterar säkert enligt MDB:s föreskrifter. 

Om man vill behålla sina kompetenser krävs repetitionskurser och nytt giltigt certifikat innan giltighetsdatumet på tidigare ADR-certifikat har passerat. Vi förstår att det 
kan vara krångligt och veta exakt vilken utbildning du behöver för ditt arbete men kontakta oss så hjälper vi dig!

Denna utbildning är för dig som inte omfattas av kravet på 
ADR-utbildning men som trots det är delaktig i transport av 
farligt gods.

Tidsåtgång: 1 dag 

Denna utbildning är grunden för alla ADR-utbildningar och 
är för dig som är förare av ett fordon lastat med farligt gods 
styckegods, bulktransporter och tankcontainer upp till 3 m3.

Tidsåtgång: 3 dagar 

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning för att få 
transportera explosiva ämnen och föremål över undantagen 
mängd. 

Tidsåtgång: 1 dag

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning för att 
få transportera radioaktiva ämnen och föremål över 
undantagen mängd. 

Tidsåtgång: 1 dag

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning och är för 
dig som kör tankar med en volym över 1000 liter eller i 
batterifordon med en totalt colym över 1000 liter, eller 
farligt gods i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar 
med en individuell volym som överstiger 3000 liter

Tidsåtgång: 2 dagar

Om du har ett giltigt ADR-intyg och önskar behålla din 
kompetens måste du genomgå repetition av grundkursen 
och därefter repetition av eventuella specialkurser, samt 
examination med godkänt/godkända resultat. Detta måste 
genomföras innan giltighetsdatumet på ADR-intyget har 
passerat. 

Man kan gå repetitionsutbildning när det är ett år kvar på 
ADR-intygets giltighetstid och då förlängs ditt intyg med 
fem år från det nuvarande intygets giltighetsdatum. 

Om giltighetstiden på ADR-intyget skulle vara 
passerat måste en ny grundkurs och eventuellt en 
påbyggnadsutbildning genomföras. 

Om du har ett utländskt ADR-intyg skickar du in namn, 
personnummer och foto på framsida och baksida av ADR-
intyget till adrintyg@msb.se. Detta för att MSB ska skulle 
verifiera intyget med berört land.

ADR 1.3 ADR GRUND ADR KLASS 1

ADR KLASS 7 ADR TANK ADR REPETITION
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ADR 1 .3-UTBILDNING 

Är du på något sätt delaktig i transport av farligt gods? Då är denna utbildning för 
dig! Personer som inte omfattas av kravet på ADR-grundutbildning men som trots 
det är delaktiga i transport av farligt gods skall ha utbildning i ADR 1.3 innan de utför 
arbetsuppgifter som rör transport av farligt gods. Utbildninen är följer Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskaps (MSB) föreskrifter för ADR 1.3.

Utbildningen ger dig förståelse och kunskap kring hantering av farligt gods samt de 
risker och faror som är förknippade med det farliga godset som hanteras. Om du sedan 
vill behålla din kompetens behöver du genomgå repetitionskurser och examination innan 
giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat. 

MÅLGRUPP
Utbildningen vänder sig till dig som 
klassificerar farligt gods, utfärdar 
transportdokument, förpackar farligt gods, 
lastar, lossar samt annan personal som har 
liknande arbetsuppgifter som rör transport 
av farligt gods på väg.

MÅL
Efter genomförd utbildning har du 
kunskap om de bestämmelser som reglerar 
transport av farligt gods beroende av 
personalens ansvar och arbetsuppgifter. 

TIDSGÅNG 
4-8 timmar.

INNEHÅLL
Utbildningen innehåller tre delar:

ALLMÄN UTBILDNING
Innehåller allmänna villkor i 
bestämmelserna för transport av farligt 
gods.

FUNKTIONSSPECIFIK UTBILDNING
Ger en detaljerad utbildning om de 
bestämmelser som reglerar transport av 
farligt gods beroende av personalens 
ansvar och arbetsuppgifter.

SÄKERHETSSPECIFIK UTBILDNING
Anpassas utifrån de risker som föreligger 
till följd av arbete med det farliga gods 
som hanteras.
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ADR GRUND

Arbetar du med transport av farligt gods? Vid transport av farligt gods över en viss mängd 
måste föraren genomgå ADR Grund. Denna utbildning är en obligatorisk grund som i sin tur 
kan kompletteras med påbyggnadsutbildningar. 

Denna utbildning behandlar villkoren och förutsättningarna för transport av farligt gods 
som styckegods (undantaget explosiva och radioaktiva ämnen som ingår i ADR Klass 1 
& ADR Klass 7). I grundkursen får du även genomföra praktiska övningar i första hjälpen, 
brandbekämpning och åtgärder vid olycka ingå. Efter genomförd grundutbildning 
tillhandahåll intyg som är giltigt i 5 år. I Sverige är det Myndigheten för Samhällsskydd 
& Beredskap som ansvarar för examination och utförande av ADR-intyg. Om man vill 
behålla sina kompetenser måste man genomgå repetitionskurser och examination innan 
giltighetsdatumet på ADR-intyget har passerat. 

MÅLGRUPP  
Denna utbildning är för dig som är 
förare av ett fordon lastat med farligt 
gods styckegods, bulktransporter och 
tankcontainer upp till 3 m3.

MÅL 
Efter avslutad utbildning har du kunskap 
om villkoren och förutsättningarna för 
transport av farligt gods som styckegods. 

 

TIDSÅTGÅNG
3 dagar. Repetition är 1,5 dag. 

INNEHÅLL
• Vad är farligt gods
• Skadehantering av människor, miljö eller 

egendom
• Riskminimering 
• Klassindelning och fordonsmarkering
• Miljöfarlig avfall

• Fordonskrav
• Arbets- och säkerhetsbestämmelser
• Första hjälpen 
• Brandbekämpning
• Åtgärder vid olycka 

 

INTYG
Efter genomförd utbildning tillhandahålls 
intyg som är giltigt 5 år. Provet skrivs hos 
Trafikverket på deras kontor.

Repetitionsutbildningen måste vara 
avslutad, med godkänt resultat från 
examinationen, innan ADR-intygets 
giltighet har gått ut. Om giltigheten har 
gått ut måste en ordinarie utbildning 
genomföras, det vill säga en ny 
grundkurs kompletterad med eventuella 
specialkurser.

Om du har ett utländskt ADR-intyg skickar 
du in namn, personnummer och foto på 
framsida och baksida av ADR-intyget till 
adrintyg@msb.se. Detta för att MSB ska 
skulle verifiera intyget med berört land.
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ADR TANK

MÅLGRUPP
För dig som kör tankar med en volym över 
1000 liter, eller i batterifordon med en 
total volym över 1000 liter, eller farligt 
gods i tankcontainrar, UN-tankar eller 
MEG-containrar med en individuell volym 
över 3000 liter.

MÅL
Efter genomförd utbildning ska du vara 
medveten om vilka risker som kan uppstå 
i samband med transport av farligt gods i 
tank samt känna till de krav som gäller för 
att kunna hantera och transportera farligt 
gods med hänsyn till människa, miljö och 
egendom.

TIDSGÅNG 
2 dagar.

FÖRKUNSKAPER 
Giltig ADR Grundkurs samt ADR-intyg som 
ej löpt ut. 

INNEHÅLL
• Risker som kan uppstå i samband med 

transport av farligt gods i tank
• Krav som gäller för fordon med tank  

UN-tankar och tankcontainrar
• Trafiksäkerhet och arbetsbestämmelser
• Märkning och etikettering
• Spill och brand
• Särskilda bestämmelser vid transport av 

petroleum

INTYG 
Efter genomförd utbildning tillhandahålls 
intyg som är giltigt 5 år. Provet skrivs hos 
Trafikverket på deras kontor.

Repetitionsutbildningen måste vara 
avslutad, med godkänt resultat från 
examinationen, innan ADR-intygets 
giltighet har gått ut. Om giltigheten har 
gått ut måste en ordinarie utbildning 
genomföras, det vill säga en ny 
grundkurs kompletterad med eventuella 
specialkurser.

Om du har ett utländskt ADR-intyg skickar 
du in namn, personnummer och foto på 
framsida och baksida av ADR-intyget till 
adrintyg@msb.se. Detta för att MSB ska 
skulle verifiera intyget med berört land.

Denna utbildning är en påbyggnadsutbildning och är för dig som kör tankar med en volym 
över 1000 liter eller i batterifordon med en totalt volym över 1000 liter, eller farligt gods 
i tankcontainrar, UN-tankar eller MEG-containrar med en individuell volym som överstiger 
3000 liter 
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ADR NY KLASS 1 / ADR NY KLASS 7

MÅLGRUPP
Utbildningen är för dig som skall 
transportera explosiva ämnen och föremål 
över undantagen mängd. 

MÅL
Efter avslutad utbildning har du den 
kunskap och kännedom som motsvarar 
minst de ämnesområden som anges i 
ADR-S delavsnitt 8.2.2.3.3

TIDSGÅNG 
1 dag.

INNEHÅLL
• Särskilda risker förknippade med  

explosiva och pyrotekniska ämnen
• Särskilda krav beträffande       

samlastning av ämnen och föremål i 
klass 1

• Andra regler och bestämmelser  
angående explosiva ämnen och      
föremål

• Utmärkning och etikettering 
• Dokument och utrusning

INTYG 
Efter genomförd utbildning tillhandahålls 
intyg som är giltigt 5 år. Provet skrivs hos 
Trafikverket på deras kontor.

Repetitionsutbildningen måste vara 
avslutad, med godkänt resultat från 
examinationen, innan ADR-intygets 
giltighet har gått ut. Om giltigheten har 
gått ut måste en ordinarie utbildning 
genomföras, det vill säga en ny 
grundkurs kompletterad med eventuella 
specialkurser.

Om du har ett utländskt ADR-intyg skickar 
du in namn, personnummer och foto på 
framsida och baksida av ADR-intyget till 
adrintyg@msb.se. Detta för att MSB ska 
skulle verifiera intyget med berört land.

ADR Klass 1 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera explosiva ämnen och  
föremål över undantagen mängd. 

ADR Klass 7 är en påbyggnadsutbildning för att få transportera radioaktiva ämnen  
och föremål över undantagen mängd. 
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Att alltid finnas nära till hands är viktigt för oss och därför finns vi över hela Sverige men 
ibland är det inte helt lätt att samlas, då är en online utbildning ett bra alternativ. Att utbilda 
sig online blir allt vanligare. Den flexibla möjligheten att lära sig när och var man vill attraherar 
många. Vi på Presto är stolta över våra utbildningar online och självklart gäller samma certifie-
ringar som om utbildningen vore fysisk.  

UTBILDNING ONLINE
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E-LEARNING   
Våra E-Learnings kan du genomföra exakt när och var det passar dig. Genom inter-
aktiva och pedagogiska moment tar du dig genom utbildningen och kan när som 
helst pausa för att senare återuppta igen. 

DIGITALA KLASSRUM 
I våra Digitala klassrum möter du instruktören online i livemiljö. Du som deltagare 
kan precis som på en vanlig utbildning ställa frågor, integrera med andra och dela 
erfarenheter. Utbildningarna i våra Digitala klassrum ger samma behörighet som om 
du hade gått dem fysiskt. 

E-LEARNING OCH DIGITALA KLASSRUM

Innan du startar utbildningen så säkerställ att du har ett stabilt 
internet och att du sitter på en lugn plats. Att ha på sin kamera 
är ett krav under utbildning och vi ser gärna att du har ett 
headset, men det är inget krav. Och glöm inte kaffet! 

När du anmäler dig till utbildningen skickas en aktiveringslänk 
till din mail. Du behöver inte passa någon tid utan startar 
utbildning när det fungerar för dig. 

Vid anmälan skickas en inbjudan med tid och datum samt 
anslutningslänk till din mail. Du kan genomföra utbildningen i 
datorn, smartphone eller surfplatta. När du klickat på länken 
skriver du in ditt namn och registrerar din närvaro via QR-
koden. 

Tänk på att sitta vid en lugn plats där du kan koncentrera dig 
och sätta på ljud. Om du inte har möjlighet att genomföra 
hela utbildningen på en gång så går det bra att pausa och 
fortsätta sen igen. 

När utbildningen startar säkerställer du att din microfon är 
avstängd. Utbildningen sker i livemiljö och om du önskar ställa 
frågor eller delta i en dialog är du varmt välkommen att räcka 
upp handen eller skriva i chatten. 

När utbildningen startar behöver du varken kamera eller  
mikrofon. Utbildningstiden är olika beroende på vilken utbild-
ning som genomförs. 
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SAKNAR DU NÅGON UTBILDNING? 
Inga problem, v i  hjälper dig!  Vi  har bred erfarenhet av att skräddarsy 

utbi ldningar i  paketlösningar för al la verksamheter.  Välkommen att 
kontakta oss på utbildning@presto.se  e l ler  010-45 20 060
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presto.se/utbildning
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