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Byggeplasslederstudiet

Byggeplasslederstudiet		
Ta kontroll over byggeprosessen – fra kontrakt til fornøyd kunde! God byggeplassledelse er en forutsetning for å kunne gjennomføre byggeprosjektene med god
kvalitet, effektivitet og et godt økonomisk resultat.

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

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

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

Kursavgift
■  Medlem av Byggmesterforbundet/BNL:

Målgruppe
Byggeplass-, prosjekt-, anleggsledere og
andre som på vegne av utførende bedrift,
leder eller i fremtiden skal lede drift av
byggeplasser.

kr. 29.600,■

 Ikke medlem: 37.000,-

Kursmateriell og servering er inkludert i
kursavgiften.

Målsetting
Kunne løse de utfordringene hverdagen
gir en byggeplassleder og gjøre
byggeprosjektene mer effektive og
lønnsomme.
Gjennomføring
Studiet er inndelt i fire 2-dagersmoduler.
Etter hver samling gis det en elektronisk
deleksamen med utgangspunkt i temaene
som har blitt gjennomgått i modulen.

Betingelser

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

Bindende påmelding. Det tas forbehold om
endringer. En forutsetning for gjennomføring er et
minimum antall deltakere. Ved avbud mindre enn 2
uker før arrangementet, vil hele eller deler av
kursavgiften bli belastet. Avmelding må gjøres pr.
e-post: gs@byggmesterforbundet.no

“

”Jeg vil absolutt anbefale
kurset! Her lærer vi mye nyttig
om byggeplassledelse som vi
ellers ikke hadde tenkt på”
”Kurset har hatt stor nytteverdi. I tillegg har det vært fint
og møte bransjekollegaer og
snakke om forskjellige
utfordringer i hverdagen”

Påmelding:
www.byggmesterskolen.no
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Modul 1

Modul 2

2 dager

2 dager

• D
 efinering av byggeplasslederrollen, konsept og oppbygging.
• Overordnet om
entrepriseformer, kontrakter,
aktuelle lover og forskrifter.
• Bruk av bedriftens KS-system.
• Risikovurdering, HMSplanlegging og -oppfølging
• Internkontrollforskriften og
Byggherreforskriften
• Deleksamen.

• Eksempel på prosjektunderlag.

Modul 3

Modul 4

2 dager

2 dager

• Kontrakter og avtaler.

• K
 alkulasjon og økonomioppfølging i prosjektet.

• D
 okumentasjon av
egenkontroll, fukt, tetthet osv.
• Uavhengig kontroll og tilsyn.
• Avviksbehandling.
• Byggemøter og rapportskriving.
• Overtakelse.
• Deleksamen.

• Produksjons-, avfalls- og
riggplanlegging.
– Innkjøp og leverandører.
– Fremdriftsplanlegging.
• Deleksamen.

• Kundebehandling og ledelse.
• K
 valiteter, toleranser og
målemetoder ved bruk av
NS 3420.
• Forsikring - risiko og ansvar.
• Deleksamen.
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