
Mer än utbildning.

Vi pratar helhetslösning.Wangeskog är en stark partner inom maskinuthyrning. Eftersom vi bryr  
oss ”från start till klart” ligger utbildningen nära vår verksamhet.

Mobila arbetsplattformar/Lift Grund
Om utbildningen
Wangeskolans utbildning syftar till att öka säkerheten 
vid arbete med liftar/mobila arbetsplattformar. Med 
rätt utbildning och användning ökar även effektiviteten.

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift (AFS 2006:06) får 
en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas 
av den som är väl förtrogen med arbetet och har teore-
tiska och praktiska kunskaper för säker användning. 
Arbetsgivare ska ha dokumentation över arbetstagarens 
teoretiska och praktiska kunskaper.

Målgrupp
Alla som arbetar med eller kommer i kontakt med liftar/
mobila arbetsplattformar, t ex saxliftar och bomliftar. 
Det här är en utbildning för både förare, reparatörer,  
arbetsledare/platschefer samt övrig personal som behöver 
kunskap om liftar och tillhörande arbetsmiljöregler.

Deltagare ska vara minst 18 år och behöver ha god  
förståelse i svenska. Inga övriga förkunskaper krävs.

Kursinnehåll
Utbildningen följer Liftutbildningsrådets läroplan och 
hålls av certifierade och erfarna instruktörer. Både  
teoretiska och praktiska inslag och övningar ingår. 

Utdrag ur innehållet:

Maskin-/lifttyper 

Funktioner och konstruktioner

Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter

Liftutbildningsrådet

Dagliga kontroller och fortlöpande tillsyn

Stabilitet

Säkert handhavande, säkerhetsfunktioner

Olycksstatistik

Praktiska övningar

Teoriprov och praktiskt prov

Efter genomförd utbildning och godkända provresultat 
utfärdas ett certifikat av liftutbildningsrådet. Certifikatet 
gäller i 5 år. För att förnya certifikatet erbjuder vi en 
halvdags repetitionsutbildning.  

Tid och plats
Utbildningen inklusive prov är på en heldag och 
genomförs på våra hyrcenter. Vi kan även arrangera 
utbildningen i lämpliga lokaler på er arbetsplats.

Teoridelen i denna grundutbildning (halvdag) kan även 
genomföras som webbutbildning.

Om Wangeskolan 
Vi har ett brett utbildningspaket inom bygg och  
anläggning med välrenommerade kursledare.  
Wangeskolan ger dessutom en helhetslösning för  
hela kursadministrationen. Kursdeltagare får tydlig 
information och kallelser. Arbetsgivaren får ett mycket 
bra hjälpmedel för överblick över kursbehovet,  
planering och budgetering. 

Kontakt 
Välkommen att kontakta oss på 010-424 87 12  
alternativt wangeskolan.vast@wangeskog.se.

Teoridelen finns även som webbutbildning!


