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Kunnskap og kompetanse
Elforlaget er elektrobransjens eget forlag. 
Forlagets bøker og læremidler spenner 
over mange fagområder, som installasjon, 
automasjon, elektroteknikk, elektronikk, 
energifag, elsikkerhet og ekom. Forlaget utgir 
også bøker om blant annet dokumentasjon, 
HMS, administrasjon og personalpolitikk..

Bok og nett
Elforlagets løsning med interaktive net-
tutgaver av lærebøker, www.elbok.no, blir 
fortløpende utvidet med nye titler og nye 
innholdsressurser (nye fag, filmer, animas-
joner, simuleringer, oppgaver). Nytt nå er nye 
lærebøker for Fagfornyelsen Vg1 elektro og 
datateknologi.

Nettutgavene kan brukes på alle plattformer, 
også nettbrett og telefon. Alle bøkene på 
elbok.no krever FEIDE-innlogging hvis man 
arbeider på en skole. Andre brukere må bruke 
sin Nelfoinnlogging for å få tilgang til bøkene. 
En nyhet er at nettutgavene nå lastes ned 
når man åpner dem, og man kan bruke bøkene 
uten nettilgang (offline).

Normer og forskrifter er nå også tilgjengelige 
i portalen.

Lærebøkene våre publiseres nå parallelt 
på Brettboka.no. Vi publiserer også noen 
av våre fagbøker her. Priser, ISBN og annen 
relevant informasjon finnes på nettsidene til 
Brettboka.no.

Elforlagets ressurssider
På ressurssidene (www.elressurs.no) ligger 
Elplaner, som er en portal for skoler med 
ukeplaner for undervisning i elektrofaget på 
Vg1- og Vg2-nivå. Elplaner kan brukes på PC, 
nettbrett eller telefon. For å kunne redigere 
i planene, må man søke om tilgang til det (på 
websiden). 

På samme sted ligger det ekstra oppgaver 
til noen av lærebøkene, samt illustrasjoner, 
lenker, filmer og interaktive animasjoner  
(www.elressurs.no). Alt dette er gratis 
tilgjengelig uten innlogging.

Fagfornyelsen
Elforlaget er i gang med å lage nye læremidler 
til Fagfornyelsen. Vi arbeider nå med nye 
bøker til Vg2-nivået, og de vil bli ferdige til 
skolestart høsten 2021. Sjekk forlagets 
nettsiden for mer informasjon etter hvert som 
vi vet mer om fremdriften.

Arne Øgård, forlagssjef



BOKKATALOGEN - 2021 | 3

Innhold

Forord ...........................................................................................................2

Håndbøker ...........................................................................................4

Fagfornyelsen – Vg1 elektro og  
datateknologi ................................................................................12

Kunnskapsløftet Vg2 elektro ..........................16

Kunnskapsløftet Vg3 elektro ..................................20
 Felles ..................................................................................................................................20
 Energimontør ...............................................................................................22
 Energioperatør .........................................................................................23
 Heismontør .......................................................................................................26
 Kulde- og varmepumpemontør ....................29
 Tavlemontør....................................................................................................29
 Telekommunikasjonsmontør ...............................30

Faglitteratur, etterutdanning ............... 31

VR i sikkerhetsopplæringen.................. 36

Andre bøker ................................................... 38

Elskolen ............................................................ 39

Bøkene selges på vanlig måte gjennom bokhandelen, men kan 
også bestilles direkte fra forlaget. Nelfos medlemsrabatt gjelder 
kun ved bestilling direkte fra forlaget.

Nettutgaver må kjøpes i butikken på www.nelfo.no.  
Brettbokutgavene bestilles gjennom Brettboka.no. 

Ved levering direkte fra forlaget blir mottaker (også bokhandlere) 
belastet frakt og  gebyr.

Elforlaget, Postboks 5467 Majorstuen, 0305 Oslo
Besøksadresse: Middelthuns gate 27, 0368 Oslo

www.elforlaget.no

BESTILLING OG PRISER



4 | BOKKATALOGEN - 2021

Jon-Steinar S. Hanstad, Bjørn Sørensen

Boliginstallasjoner
Håndbok for elektrikeren

Kvaliteten på det elektriske anlegget er avgjørende for at kunden 
skal være fornøyd med og bli trygg på det elektriske anlegget i 
boligen. Boka forklarer gangen i arbeidet med en vanlig boliginstal-
lasjon. Her inngår planleggingen og utførelsen av den elektriske 
installasjonen som bl.a. baserer seg på bestemmelsene som er gitt 
i NEK 400 og Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

ISBN 978-82-7345-691-5 90 sider kr 283,-

Tor J. Wisløff

Brann- og gassalarmanlegg
Håndbok for montør og planlegger

Håndboka omhandler sikring av verdier og forhindring av per-
sonskader. Den gir leseren en forståelse av hvordan alarmanlegg 
er bygget opp, beskriver komponenter, kabler og detektorer, gir 
praktiske tips om installasjon og hvordan alarmanlegg settes i drift 
og vedlikeholdes.

ISBN 978-82-7345-371-6 148 sider kr 268-

Hjalmar Ottesen

Branntetting
Håndbok for montør og planlegger

Denne boka  viser hvordan branntetting skal utføres i praksis. 
Boka inneholder en del av det teoretiske grunn laget for forskrifts-
messig branntetting. Den er beregnet både på entreprenør og 
montør innen fagene elektroinstallasjon og VVS, men også andre 
vil ha nytte av den, f. eks. arkitekter og konsulenter.

ISBN 978-82-7345-544-4 86 sider kr 316,-

Håndbøker
Utgitt 2019

Utgitt 2001

Utgitt 2015
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Odd Arnesen

Dokumentasjonshåndboka

Håndboka omhandler krav til dokumentasjon, og hvem som stiller 
disse kravene, og er først og fremst tilpasset entreprenørens 
situasjon. Den viser eksempler på dokumentasjon og rutiner som 
skal følges ved samsvarserklæring, ved PBL/fel/NEK 400, i forhold 
til elverk og i forhold til andre som byggeier, forsikringsselskap 
osv.

ISBN 978-82-7345-362-4 64 sider kr 205,-

Harry Magne Møgster

Elektriske installasjoner i skip

Denne håndboka for montøren tar for seg alle deler av den 
elektriske installasjonen om bord i skip. En skipselektriker må 
kunne utføre alt av elektriske installasjoner, fra generatorer til 
elektronisk utstyr. Boka inneholder emnene klassifiseringsselskap 
og krav, eksempler på installasjoner til forskjellige formål og i ulike 
rom, strømforsyning, likestrømsanlegg, styringer, kabler, beskyt-
telsestiltak og vedlikehold.

Finnes også i engelsk utgave – ISBN 978-82-7345-491-1

ISBN 978-82-7345-267-2 245 sider kr 417,-

  

Aunan, Sandvik, Ramleth

EMC - håndboka

Hovedemnene i boka er fenomener knyttet til EMC og eventuelle 
biologiske virkninger av elektromagnetiske felt. Boka gir en kort 
beskrivelse av problemer og mange forslag til konkrete og prak-
tiske løsninger. Noen stikkord fra innholdet er: Elektromagnetiske 
felt og helse, status fra  forskning, generelle varsomhetstiltak, 
beskrivelse av EMI og EMC, forskriftenes krav, CE-merking, feil 
som skyldes ESD og forholdsregler mot ESD.

ISBN 978-82-7345-386-0 116 sider kr 253,-

Utgitt 2004

Utgitt 2009

Utgitt 2002
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Bjørn Sørensen

Fse på 1,2,3

Fse på 1, 2, 3 er en lettfattelig bok som tar for seg sikkerheten 
for personer. Hva sier forskriften? Hvordan verne seg i forhold til 
forskriftens krav? 

ISBN 978-82-7345-611-3 62 sider kr 245,-

Torstein Eikeland

HMS – håndboka

HMS-håndboka er en oppslagsbok og praktisk veiledning for 
montører i alle fag. Eksempler er delvis hentet fra elektrofagene 
og noen kapitler er formet for de særskilte forhold som gjelder for 
elektrikeren.

ISBN 978-82-7345-549-9 111 sider kr 268,-

Torleif Korneliussen

Jordingshåndboka

Jordingshåndboka er et hjelpemiddel under planlegging, utførelse 
og vedlikehold av jordingssystemer. Den er et bidrag for å øke 
kunnskapen om hvordan ansvarlig og sikker jording skal gjennom-
føres. Boka gir praktisk veiledning og nødvendig forklaring. Bak 
håndboka står en prosjektgruppe med representanter fra ulike 
fagmiljøer. Boka er revidert i henhold til NEK 400.

ISBN 978-82-7345-635-9 212 sider kr 381,-

Utgitt 2012

Utgitt 2015

Utgitt 2014
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Torstein Hervland

Lynvernhåndboka

Å hindre brann og andre skader på grunn av lynnedslag er en 
viktig oppgave som elektroentreprenørene kan ivareta. Lynvern-
håndboka henvender seg til elektroentreprenører og montører, 
men også til bygningsingeniører, arkitekter og andre som er 
involvert i installasjonen av lynvernanlegg. Boka er kvalitetssikret 
av Riksantikvaren og tar særlig for seg arbeider på verneverdige 
og fredede bygg, men metodene beskrevet i boka egner seg også 
for andre bygg der det er ønskelig med lynvernanlegg.

ISBN 978-82-7345-559-8 160 sider kr 274,-

  
Just Erik Ormbostad, Kjell Morten Halvorsen

Montørhåndboka

Montørhåndboka er utgitt for å lette forståelsen av Forskrift 
om elektriske lavspenningsanlegg, og den skal gi veiledning om 
praktisk utførelse av elektriske bygningsinstallasjoner i henhold til 
gjeldende normer og forskrifter. Der det er flere mulige løsninger, 
er det tatt med bakgrunnsstoff som gjør elektrikeren bedre i 
stand til å foreta riktige valg. De anbefalte løsninger bygger på 
tolkninger som er gjennomgått av en prosjektgruppe bestående 
av representanter fra myndigheter, bransje og fagmiljøer.

BOK ISBN 978-82-7345-675-5 398 sider kr 527,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-716-5 Tilgang i 1 år kr 228-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-685-4 Tilgang i 1 år kr 222,-

Brettbokutgaven bestilles på www.brettboka.no

Just Erik Ormbostad, Kjell Morten Halvorsen

Montørhåndboka+ 
Elektronisk utgave
 
Montørhåndboka+ er en webversjon som bygger på den populære 
Montørhåndboka. Her kan man foreta søk i tekst, illustrasjoner, 
tabeller og formler, og det er mulig å foreta beregninger direkte 
i programmet. Montørhåndboka+ oppdateres fortløpende ved 
endringer i NEK 400. Dette er et abonnement som løper til det 
sies opp.

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-546-8 Pris per år kr 200,-

Siste utgave til 
enhver tid

Utgitt 2013

Utgitt 2018
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Jørn Holtan

Overspenningsvern

Overspenninger i lavspenningsnettet koster store beløp hvert 
år. Slike spenninger kan ha flere årsaker: Lyn, jordfeil i netteiers 
høyspenningsnett, koblinger på forsyningsnettet og forbruksap-
parater og elektromagnetiske forstyrrelser. Denne håndboka viser 
hvilke vern som bør brukes, hvor i installasjonen de bør plasseres 
og hvordan de monteres og tilkobles.

ISBN 978-82-7345-659-5 67 sider kr 224,-

Bjørn Sørensen

Sluttkontrollhåndboka

For å sikre kvaliteten på en elektrisk installasjon er det avgjørende 
at det blir gjennomført en skikkelig og forskriftsmessig slutt-
kontroll. Alle anlegg skal sluttkontrolleres. Denne håndboka er et 
bidrag for å sikre den faglige kompetansen innen kvalitetskontroll 
og elsikkerhet. 

ISBN 978-82-7345-694-6 186 sider kr 411,-

  

Bli forfatter!
Brenner du inne med fagkompetansen din? Har du en bokidé? Savner du 
en bok om et spesielt tema? Elforlaget er alltid på utkikk etter engasjerte 
og dyktige fagfolk som kan skrive bøker, komme med ideer og innspill eller 
fungere som konsulenter.

Utgitt 2017

Utgitt 2019
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Jon Winge

Strøm om bord
Håndbok om elektrisitet i fritidsbåter

Denne håndboka gir praktisk veiledning om installering, bruk og 
vedlikehold både for bruker, båtbygger og elektriker. Boka forklarer 
også hva som skjer ved forbruk av strøm og lading. Slik forståelse 
gjør det lettere å få alt til å virke som det skal. Boka omhandler 
også 230 V landstrøm som det gjelder spesielle regler for.

ISBN 978-82-7345-557-4 171 sider kr 286,-

Tavleforeningen

Tavlehåndboka

Tavlehåndboka er ment som tavlemontørens daglig hjelpemid-
del for fagmessig og dokumentert utførelse av eltavler, enten 
montasjen utføres hos en tavlefabrikant eller ute på anlegg i 
næringsbygg, industri, offshore eller på skip. Den kan anvendes 
for bygging av nye tavler, men fungerer også som veiledende 
hjelpemiddel ved utvidelser, ombygging og vedlikehold. Boka er 
gitt ut i samarbeid med Tavleforeningen.

ISBN 978-82-7345-689-2 180 sider kr 385,-

Gunnar Visnes

TN-anlegg 230/400 V

Denne boka tar for seg tekniske forhold som elektrofagmannen 
må beherske for å kunne bygge sikre og forskriftsmessige TN-
anlegg. Den gir en praktisk og forenklet fremstilling, slik at leseren 
skal få en prinsipiell forståelse for de elektriske forholdene, og 
en innføring i hvordan 230/400 V TN-anlegg skal bygges og 
vedlikeholdes.

ISBN 978-82-7345-539-0 138 sider kr 261,-

Utgitt 2011

Ny utgave 2019

Utgitt 2012
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Inge Rune Tetlie

Trådløse nettverk
- og grunnleggende TCP/IP

WLAN er blitt et viktig supplement til kabelbaserte LAN. Denne 
teknologien øker nytteverdien av nettverket til kunden og gir oss 
muligheten til å nå steder det ikke ville være økonomisk forsvarlig 
å legge kabel. Målgruppen for denne håndboka er både de som 
prosjekterer slike anlegg og montørene som skal utføre arbeidet.

ISBN 978-82-7345-431-7 96 sider kr 260,-

Harald Gulbrandsen

Varmepumpehåndboka

Denne boka er primært skrevet for de som skal montere luft-
til-luft-pumper. Ved siden av å kunne utføre arbeidet faglig og 
forskriftsmessig skal den dyktige montør og fagmann også kunne 
være veileder for sin kunde – forbrukeren – ikke minst ved valg 
av pumpe. Det betyr at boka ved siden av å gi praktisk veiledning 
og anvisning om monteringen også inneholder «teori» og 
hjelpemidler som gir forståelse for resultater og effekter.

ISBN 978-82-7345-418-8 238 sider kr 440,-

Per Helge Eriksen

Ventilasjonshåndboka

Ventilasjonsanlegg har stor innvirkning på innemiljø, helse og 
trivsel og for energiforbruk i bygg. Få anlegg fungerer imidlertid 
som de skal. Dette skyldes ofte manglende ettersyn og kunnskap 
om feilsøking og vedlikehold av anlegg. Ventilasjonshånd-
boka beskriver vedlikeholdsrutiner for de fleste komponenter i 
ventilasjons- og klimatekniske anlegg. Boka skal bidra til å sikre 
optimal bruk og drift av anlegg, lavest mulig energiforbruk og et 
godt inneklima.

ISBN 978-82-7345-419-5 180 sider kr 354,-

Utgitt 2005

Utgitt 2009

Utgitt 2006
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Jan Erik Nilsen

Våtromshåndboka

Vannskader på bygg og anlegg forårsaker årlig skader for flere 
 milliarder kroner. Dette er bakgrunnen for utarbeidelsen av 
«Byggebransjens våtromsnorm» som omhandler alle typer 
arbeider i våtrom: Prosjektering, faglig utførelse og kontroll-
prosedyrer. Denne håndboka er en veiledning for elektrikerens 
arbeid med våtromsinstallasjoner, og til våtroms normen.

ISBN 978-82-7345-551-2 108 sider kr 253,-

Engelsk/norsk – norsk/engelsk
Ordbok for elektro- og elektronikkfagene

Elforlagets “Engelsk/norsk - norsk/engelsk ordbok” er nå 
tilgjengelig som gratis tjeneste for Nelfomedlemmer og skoler. 
Boka har mer enn 10.000 oppslagsord innen elektro- og elektro-
nikkfagene og ord fra automasjon og data. Det er også tatt med 
språklige forklaringer til en del uttrykksmåter som er mye brukt i 
faglige tekster. Du finner ordboka på http://nelfoordbok.nelfo.no

Utgitt 2012

Elektronisk utgave - 
gratis tjeneste
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Helge Venås og Sverre Vangsnes 

Elektroniske kretser og nettverk -  
Vg1 elektro og datateknologi

Elektroniske kretser og nettverk for Vg1 elektrofag tar for seg 
grunnleggende systemer som kobler sammen datateknologiske 
enheter, datanettverk og produkter hvor analoge kretser, sensorer 
og mikrokontrollere inngår. Kjerneelementene fra læreplanen er 
integrert i læreboka. Dette skal gjøre eleven i stand til å vurdere 
og velge arbeidsmetoder innen faget blant annet med tanke 
på personlig sikkerhet, datasikkerhet og miljø og bærekraft. 
Læreboka gir en innføring i fagområder som henter det teoretiske 
og praktiske grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene 
i boka må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålet 
energi- og styresystemer.

Fagfornyelsen – Vg1 elektro og datateknologi

For Vg1 har vi to nye bøker som utgjør et komplett tilbud innenfor programområdet  
elektro og datateknologi. I tillegg har vi fem bøker som støtter opp under  
hovedområdene. 
 
Våre lærebøker for Vg1 er tilgjengelige som digitale, interaktive lærebøker på  
www.elbok.no. Disse utgavene krever FEIDE-innlogging. 

Bøkene er også tilgjengelige på Brettboka.no. Også disse har FEIDE-innlogging.

BOK ISBN 978-82-7345-712-7 BM ISBN 978-82-7345-713-4 NYN 166 sider kr 658,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-717-2 BM ISBN 978-82-7345-719-6 NYN kr 254,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-718-9 BM ISBN 978-82-7345-720-2 NYN 166sider kr 254,-

Utgitt 2020
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Peter Andersson-Ulseth, Sverre Vangsnes og Helge Venås 

Energi- og styresystemer –   
Vg1 elektro og datateknologi

Kjerneelementene fra læreplanen er integrert i læreboka. Dette 
skal gjøre eleven i stand til å vurdere og velge arbeidsmetoder 
innen faget blant annet med tanke på risikovurdering, personlig 
sikkerhet, maskinsikkerhet, miljø og bærekraft. Læreboka gir en 
innføring i fagområder som henter det teoretiske og praktiske 
grunnlaget fra mange tilgrensende fag. Fagemnene i boka 
må i første rekke ses i sammenheng med kompetansemålet 
elektroniske kretser og nettverk. Energi- og styresystemer er en 
nivådifferensiert lærebok, der forfatterne har lagt lærestoffet til 
rette på tre forskjellige nivåer. Tekstene skilles fra hverandre med 
fargekoder. Dette gjelder også for teorioppgavene.

Frank Fosbæk, Sverre Vangsnes, Helge Venås  

Elektronikk – Grunnleggende teori for Vg1 og Vg2

Læreboka er laget for å gi opplæring i grunnleggende elektronikk 
for alle som ønsker kunnskaper om elektronikk. Boka brukes blant 
annet i den videregående skolen, i voksenopplæringen og i Elskolen. 
Læremiddelet er utarbeidet for å dekke den grunnleggende teorien 
i bl.a. dataelektronikerfaget og telekommunikasjonsfaget, men kan 
med fordel benyttes som faktabok allerede på Vg1 elektro. Boka tar 
for seg emner fra både analog- og digitalteknikk.

BOK ISBN 978-82-7345-665-6 126 sider kr 415,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-641-0 kr 165,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-582-6 126 sider kr 165,-

BOK ISBN 978-82-7345-714-1 BM ISBN 978-82-7345-715-8 NYN 604 sider kr 910,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-721-9 BM ISBN 978-82-7345-723-3 NYN kr 356,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-722-6 BM ISBN 978-82-7345-724-0 NYN 604 sider kr 356,-

Utgitt 2017

Utgitt 2020
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Frank Fosbæk, Sverre Vangsnes, Helge Venås 

Elektronikkprodukter i praksis

Elektronikkprodukter i praksis er en praktisk anlagt lærebok. 
Boka har arbeidsoppgaver som gir eleven innsikt i den grunn-
leggende delen av programfaget Data- og elektronikksystemer. 
Arbeidsoppgavene egner seg også til for dypning.

ISBN 978-82-7345-465-2 BM 144 sider kr 419,-

ISBN 978-82-7345-466-9 NYN

Sverre Vangsnes, Frank Fosbæk, Helge Venås

Elektroteknikk –  
Grunnleggende teori og praktiske øvinger

Læreboka er ment å gi en grunnleggende forståelse av 
elektrisitetens natur og hvordan den er tatt i bruk i et moderne 
samfunn. Boka har blitt gitt form som et oppslagsverk ved at den 
er inndelt i korte kapitler som går rett inn i et konkret tema. Den 
vil være et godt hjelpemiddel for elever på Vg1 elektrofag og Vg2 
elenergi, men egner seg like godt som innføring i elektroteknikk 
for elever ved andre yrkesfaglige linjer.

BOK ISBN 978-82-7345-613-7 BM ISBN 978-82-7345-662-5 NYN 178 sider kr 507,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-628-1 BM ISBN 978-82-7345-663-2 NYN kr 205,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-618-2 BM ISBN 978-82-7345-664-9 NYN 178 sider kr 205,-

Utgitt 2014

Utgitt 2007
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Utgitt 2006

Utgitt 2007
Frank Fosbæk, Sverre Vangsnes, Helge Venås

Måleøvinger i elektronikk

Boka har en rekke måleøvinger i analog elektronikk. Ved å utføre 
måleøvingene får elevene praktisk erfaring med og forståelse 
av virkemåten til viktige elektronikkomponenter og elektroniske 
kretser. I boka er det forslag til hvordan skolen kan bygge eget 
utstyr for måleøvinger.

ISBN 978-82-7345-490-4 61 sider kr 227,-

Frank Fosbæk, Sverre Vangsnes, Helge Venås 

Materialbearbeiding i praksis
 
Programfaget Automatiseringssystemer dreier seg bl.a. om å 
utføre elektromekanisk arbeid i elektrofagene, og denne boka 
dekker fagets kompetansemål. Boka omhandler bruk av håndverk-
tøy, måleverktøy, arbeidstegninger, bore-, gjenge- og filarbeid, 
skruing, lodding og pressing, samt enkelt platearbeid.
 

ISBN 978-82-7345-459-1 BM 108 sider kr 330,-

ISBN 978-82-7345-467-6 NYN
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NB! Læremidlene under Kunnskapsløftet vil være tilgjengelige i en overgangs-
periode inntil nye læremidler knyttet til Fagfornyelsen er klare.

For Vg2 tilbyr vi tre lærebøker for programområdet elenergi og to for programområdet 
automatisering, og lærebok for kulde- og varmepumpemontører.

Våre lærebøker for Vg2 er tilgjengelige som digitale, interaktive lærebøker på 
 www.elbok.no. Disse utgavene krever FEIDE-innlogging. Nettutgavene er utarbeidet med 
støtte fra Utdanningsdirektoratet.

Bøkene er også tilgjengelige på Brettboka.no.

Kunnskapsløftet – Vg2 elektrofag

Fagfornyelsen
Fra skolestart 2020 startet innføringen av Fagfornyelsen i norsk skole. Vi er nå 
ferdige med læremidlene for Vg1, og er i full gang med læremidler for Vg2. Disse 
vil foreligge til skolestart høsten 2021. 
Vi jobber for tiden med fem nye titler for Vg2:

	 •	Elenergisystemer	Vg2	elenergi	og	ekom
	 •	Styresystemer	Vg2	elenergi	og	ekom
	 •	Elektronisk	kommunikasjon	Vg2	elenergi	og	ekom
	 •	Elenergisystemer	Vg2	automatisering	
	 •	Elektronikksystemer	Vg2	datateknologi	og	elektronikk
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Frank Fosbæk 

Automatiserte anlegg - Vg2 automatisering

Dette er en lærebok med både teori og praktiske arbeidsopp-
gaver. Hovedemnene er automatiseringssystemer, anleggsdoku-
mentasjon, elektriske motoranlegg, pneumatiske og hydrauliske 
anlegg og PLS.

Frank Fosbæk 

Automatiserte anlegg - Vg2 elenergi

Automatiserte anlegg Vg2 elenergi er basert på læring gjennom 
praksis der teori og praksis går hånd i hånd. For å legge skolens 
opplæring nærmere arbeidsoppgavene i arbeidslivet, har boka 
mange praktiske arbeidsoppgaver. Oppgaver, bilder og illustra-
sjoner fra boka ligger på Elforlagets ressursside

BOK ISBN 978-82-7345-658-8 BM ISBN 978-82-7345-571-0 NYN 336 sider kr 680,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-560-4 BM ISBN 978-82-7345-561-1 NYN kr 244,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-586-4 BM ISBN 978-82-7345-587-1 NYN 336 sider kr 244,-

BOK ISBN 978-82-7345-656-4 BM ISBN 978-82-7345-482-9 NYN 266 sider kr 507,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-568-0 BM ISBN 978-82-7345-569-7 NYN kr 183,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-588-8 BM ISBN 978-82-7345-589-5 NYN 266 sider kr 183,-

Utgitt 2016

Utgitt 2016
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Svein Johnsen

Elektriske anlegg - Vg2 automatisering

Boka inneholder følgende temaer: Planlegge og dokumentere 
lavspenning nettsystemer, fordelingsanlegg og jordingsystemer i 
mindre industrianlegg. Planlegge og dokumentere installasjons-
metoder og startmetoder for motoranlegg med utgangspunkt i 
gjeldende normer og sikkerhetsforskrifter. Planlegge og dokumen-
tere ulike belastningstyper forsynt fra transformatorer. Målinger av 
elektriske størrelser og metoder for feilsøking på elenergisystemer 
og utstyr, og risikovurdering og sluttkontroll av utført arbeid.

Svein Johnsen

Elektriske anlegg - Vg2 elenergi
 
Boka omhandler produksjon av elektrisk energi og distribusjons-
systemer med vekt på forskrifter og krav til sikkerhet. Den inne- 
holder lærestoff om å planlegge og dokumentere lavspenningsa  
nettsystemer, inntak, fordelingsanlegg, jordingssystemer og monter-
ing av utstyr for belysning og varmesystemer i bygninger. Det er 
tatt utgangspunkt  i gjeldende forskrifter og normer. I boka er det 
oppgaver på ulike nivåer i alle emner. Bilder og illustrasjoner fra boka 
ligger på Elforlagets ressurssider.

Svein Johnsen

Elektriske anlegg
Vg2 automatisering

Vg2 elektro
Teori med
praktiske
øvinger

Kunnskaps-
løftet

BOK ISBN 978-82-7345-681-6 BM 243 sider kr 577,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-564-2 BM ISBN 978-82-7345-565-9 NYN kr 223,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-592-5 BM ISBN 978-82-7345-593-2 NYN 243 sider kr 223,-

BOK ISBN 978-82-7345-474-4 BM ISBN 978-82-7345-575-8 NYN 186 sider kr 592,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-562-8 BM ISBN 978-82-7345-563-5 NYN kr 218-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-590-1 BM ISBN 978-82-7345-591-8 NYN 186sider kr 218,-

Ny utgave 2018

Utgitt 2010



BOKKATALOGEN - 2021 | 19

Øystein Bakken

Kommunikasjonsanlegg - Vg2 elenergi

Boka dekker målene i læreplanen for programfaget data- og 
elektronikksystemer, og omfatter antenneanlegg, brann- og 
innbruddsalarmanlegg, adgangskontrollanlegg, samt data- og 
telekommunikasjonsanlegg. Boka behandler de ulike systemene, 
utstyr, planlegging og montasje, drift/vedlikehold og dokumen-
tasjon.

Stig Rath

Kuldemontøren
Generell innføring

Boka er først og fremst myntet på elever ved Vg2 kulde- og 
varmepumpeteknikk, men kan være til stor nytte både for 
lærlinger og fagfolk som trenger daglig påfyll. Boka dekker 
læreplanen i begge programfagene for Vg2, dvs. både kulde- og 
varmepumpesystemer og energi- og automatiseringssystemer. 
Dette gir en generell innføring i hva en kulde- og varmepumpe-
montør bør kunne.

BOK ISBN 978-82-7345-684-7 BM/NYN 288 sider kr 748,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-627-4 BM/NYN kr 276,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-626-7 BM/NYN 288 sider kr 276,-

BOK ISBN 978-82-7345-612-0 BM ISBN 978-82-7345-633-5 NYN 292 sider kr 582,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-566-6 BM ISBN 978-82-7345-567-3 NYN kr 211,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-548-2 BM ISBN 978-82-7345-595-6 NYN 292 sider kr 211,-

Kulde- og varmepumpeteknikk

Utgitt 2018

Utgitt 2017
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Torill Evy Thune 

Bedriftslære for elektrofagene

Boka tar for seg emner som bl.a. angår bedriftens oppbygning og 
arbeidstakers og arbeidsgivers plikter og rettigheter. Disse emnene 
omhandler: Organisasjon, mål- og kompetansemål, SOFT-analyse, 
verdikjede, ledelse, kundebehandling, kvalitetsstyring, kvalitets-
sikring, internasjonale direktiver, økonomi, selskapsformer, 
personaladministrasjon, avtaleverk og noe bransjehistorikk.

Dokumentasjon – fagutdanning elektriker
 
Denne boka er et dokumentasjonsverktøy som konkretiserer 
målene i Kunnskapsløftet. Boka er formet slik at partene i opp-
læringsforholdet skal kunne planlegge og sikre undervisningen.

ISBN 978-82-7345-513-0 BM 80 sider kr 244,-

Bedriftslære for
elektrofagene

Torill Thune

Vg3

Kunnskapsløftet – Vg3 elektrofag

NB! Læremidlene under Kunnskapsløftet vil være tilgjengelige i en overgangsperiode 
inntil nye læremidler knyttet til Fagfornyelsen er klare.
 
Elforlaget tilbyr en serie med lærebøker til Vg3 elektrofag. Alle lærebøkene er nå også 
tilgjengelige som elektroniske bøker på elbok.no. Bøkene foreligger enten i fellesspråklig 
utgave med 60 % bokmål og 40 % nynorsk (gjelder fagområder med få elever), eller i rene 
bokmål- og nynorskutgaver der elevtallet er større.

Siste nye lærebøker for Vg3 er lærebok for tavlemontører og fem nye lærebøker for 
heismontører.

Vi tilbyr også lærebøkene på Brettboka.no

BOK ISBN 978-82-7345-492-8 BM ISBN 978-82-7345-493-5 NYN 144 sider kr 407,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-597-0 BM ISBN 978-82-7345-598-7 NYN kr 147,-

Felles
Utgitt 2008

Utgitt 2010



BOKKATALOGEN - 2021 | 21

Ale Osmancausevic  

Dokumentasjon – fagutdanning  
telekommunikasjonsmontør 

Denne boka er et dokumentasjonsverktøy som konkretiserer  
målene i Kunnskapsløftet. Boka er formet slik at partene i opp-
læringsforholdet skal kunne planlegge og sikre undervisningen.

ISBN 978-82-7345-514-7 BM 66 sider kr 242,-

Åge Kristian Eksaa Lauritzen  

Elektriker Vg3

Elektriker Vg3 tar for seg planlegging og installasjon og  
dokumentasjon av elenergisystemer og automatiserte systemer. 
Læreboka fokuserer på generelle installasjonsmetoder, og den bør 
benyttes sammen med den praktiske opplæringen som lærlingen 
gjennomgår. 

Elektriker Vg3 er skrevet for elever og lærlinger som følger 
videregående programfag Vg3 for elektrikere. Boka dekker sammen 
med Elforlagets Vg3-bøker for tele-, data- og sikkerhetssystemer 
alle kompetansemålene i læreplanen for elektrikerfaget  
Vg3 / opplæring i bedrift.

BOK ISBN 978-82-7345-728-8  BM Ca 530 sider kr 848,

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-734-9 BM kr 314,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-733-2 BM Ca 530 sider kr 314,-

Utgitt 2009

Utgitt 2021



22 | BOKKATALOGEN - 2021

Kåre Espeland, Hans Brandtun, Magnus Johansson

Kabelanlegg

Boka beskriver alle arbeidsoppgaver fra forprosjektering til 
sluttkontroll av kabelanlegget. Sentral emner er jording og vern, 
merking, forlegning, montasje, test og feilsøking. Boka er gitt ut i 
samarbeid med REN AS.

BOK ISBN 978-82-7345-666-3 BM/NYN 170 sider kr 642,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-669-4 BM/NYN kr 235,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-674-8 BM/NYN 170 sider kr 235,-

Herman Gandrudbakken

Luftledningsanlegg
 
Luftledningsanlegg beskriver oppbygningen av overføringslinjer 
for elektrisk energi. Av innholdet kan nevnes mastetyper, led-
ninger, isolatorer, linjeteori, planlegging, montering, arbeidsrutiner 
og vedlikehold. Boka legger stor vekt på praktiske arbeidsmetoder 
og har detaljerte forklaringer på hvordan man bruker verktøy og 
materiell.

BOK ISBN 978-82-7345-667-0 BM/NYN 248 sider kr 694,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-670-0 BM/NYN kr 261,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-672-4 BM/NYN 248 sider kr 261,-

Energimontør

Utgitt 2017

Utgitt 2017
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Magnus Johansson, Hans Brandtun, Kåre Espeland

Stasjons- og distribusjonsnett

Boka inneholder blant annet energioverføring, transformator-
stasjoner, distribusjonsnett, nettstasjoner og lavspenningsnett, 
samt viktige komponenter som driftssentraler, kraft- og distribu-
sjonstransformatorer og ulike brytere og vern. Boka er gitt ut i 
samarbeid med REN AS.

BOK ISBN 978-82-7345-668-7 BM/NYN 142 sider kr 699,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-671-7 BM/NYN kr 265,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-673-1 BM/NYN 142 sider kr 265,-

Magne Kvistad

Apparatanlegg

Apparatanlegg behandler fagemnene driftsforskrifter, system-
oppbygning, kortslutninger og overgangsforløp, brytere, over-
spenninger og avledere, kontrollanlegg, start- og stoppfunksjoner, 
jording og måletransformatorer.

BOK ISBN 978-82-7345-625-0 BM/NYN 141 sider kr 466,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-725-7 BM/NYN kr 180,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-596-3 BM/NYN 141 sider kr 180,-

Energioperatør

Utgitt 2014

Utgitt 2017
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Bjarne Haugan

Driftssentraler

Driftssentralen er et viktig kontrollsystem for å sikre kvaliteten 
på  energiforsyningen. Boka dekker fagemnene driftssentraler, 
fjernkontroll og samband. Den beskriver fjernkontrollsystemer, 
samband, drift, reguleringer, arbeids rutiner og sikring.

BOK ISBN 978-82-7345-501-7 BM/NYN 107 sider kr 355,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-726-4 BM/NYN kr 135,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-599-4 BM/NYN 107 sider kr 135,-

Magne Kvistad  

Elektriske maskiner 
og magnetiseringsutstyr
 
Boka dekker  faget «Generatorer og magnetiseringsutstyr», 
og vil være av interesse for alle som har sin virksomhet innen 
energiproduksjon. Den inneholder lærestoff om synkronmaskiner, 
asynkronmaskiner, likestrømsmaskiner og kontroll- og styrings-
systemer.

BOK ISBN 978-82-7345-502-4 BM/NYN 208 sider kr 605,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-727-1 BM/NYN kr 224,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-600-7 BM/NYN 208 sider kr 224,-

Herman Gandrudbakken, Aage Nilsen

Kabelanlegg og linjer

Nettet av kabler og linjer for distribusjon av elektrisk energi er 
landsdekkende. Boka forklarer den tekniske siden av slike anlegg 
og dekker fagemnene kabler, master, høyspenningsfordelingsnett, 
overspenningsvern, arbeidsrutiner, forskrifter og sikkerhet.

BOK ISBN 978-82-7345-503-1 BM/NYN 135 sider kr 405,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-603-8 BM/NYN kr 147,-

Vg3Energioperatør

Bjarne Haugan

Driftssentraler

Utgitt 2013

Utgitt 2013

Utgitt 2008
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Jan H. Sebergsen

Reléteknikk

Frakobling av alvorlige feil er avgjørende for å bevare kostbare 
anleggsdeler. Lærestoffet i boka dekker fagemnene i læreplanen 
og beskriver vern i fordelingsnett, transformatorer og kraftstas-
joner, samt vedlikehold av relévern.

BOK ISBN 978-82-7345-504-8 BM/NYN 74 sider kr 314,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-729-5 BM/NYN kr 122,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-605-2 BM/NYN 74 sider kr 122,-

Steinar Svarte

Transformatorer

Utnyttelsen av energiressursene i magasinert vann har lange 
tradisjoner i Norge. I denne sammenhengen er transformatorene 
et viktig ledd i energioverføringen. Boka behandl er fagemnene 
konstruksjon, en- og trefasetranformator, måletransformatorer, 
drift, vedlikehold og sikkerhet.

BOK ISBN 978-82-7345-505-5 BM/NYN 183 sider kr 551,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-730-1 BM/NYN kr 211,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-608-3 BM/NYN 183 sider kr 211,-

Leiv Botnen, Helge E. Jenssen, Casper Vogt-Svendsen

Turbiner og turbinregulering
Forutsetning for typevalg, drift og vedlikehold

Boka dekker fagemnene i læreplanen og beskriver ulike turbintyper: 
Pelton-, francis-, kaplan-, bulb-, og pumpeturbiner, og revisjon, 
hydraulikk, regulering, kjøle- og lenseanlegg og HMS.

BOK ISBN 978-82-7345-506-2 BM/NYN 272 sider kr 667,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-731-8 BM/NYN kr 243,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-609-0 BM/NYN 272 sider kr 243,-

Vg3Energioperatør

Jan Sebergsen

Reléteknikk

Vg3Energioperatør

Leiv Botnen, Helge Jenssen, Casper Vogt-Svendsen

Turbiner og 
turbinregulering

Forutsetning for typevalg, drift og vedlikehold

Utgitt 2009

Utgitt 2010

Utgitt 2008



26 | BOKKATALOGEN - 2021

Leiv Botnen, Helge E. Jenssen, Casper Vogt-Svendsen

Vannkraftanlegg 
Naturlige forutsetninger og utstyr i vannveien

Læreboka dekker fagemnene i faget «Vannveier og dammer». Den 
gir en grundig innføring i oppbygningen og driften av de anleggene 
som leder vannet fram til turbinene; dammer , luker, tilløpsrør, 
ventiler og komponenter, kor  rosjon og erosjon. Den behandler også 
vedlikehold av luker og rør.

BOK ISBN 978-82-7345-507-9 BM/NYN 238 sider kr 649,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-732-5 BM/NYN kr 237,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-610-6 BM/NYN 238 sider kr 237,-

 

Kari-Anne Bye Aarup og Geir Håvi  

Introduksjon til heisfaget 

Introduksjon til heisfaget er skrevet for elever og lærlinger som 
følger videregående programfag Vg3 for heismontører. Sammen 
med lærebøkene Montasjeteknikk, Vedlikehold og feilsøking, 
Elektriske motoranlegg og Hydrauliske heiser dekker denne boka 
kompetansemålene i læreplanen i heismontørfaget Vg3 /  
opplæring i bedrift. Lærestoffet i boka er utviklet i nært samarbeid 
med fagmiljøet.

BOK ISBN 978-82-7345-690-8 BM/NYN 118 sider kr 514,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-696-0 BM/NYN kr 205,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-697-7 BM/NYN 118 sider kr 205,-

Vg3Energioperatør

Leiv Botnen, Helge Jenssen, Casper Vogt-Svendsen

Vannkraftanlegg
Naturlige forutsetninger og utstyr i vannveien

Utgitt 2008

Heismontør 

Utgitt 2020
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Emil L. Bariås og Jonas Sælid  

Montasjeteknikk

Formålet med Montasjeteknikk er å gi en innføring i generell 
montasjeteknikk, hvilken rekkefølge man skal jobbe i og framdrift 
ved installasjon av ny heis. Ulike arbeidsmetoder og teknikker 
varierer fra bedrift til bedrift på grunn av variasjon i produkter og 
tekniske løsninger. Læreboka fokuserer derfor på generelle mon-
tasjemetoder, og den bør benyttes sammen med den praktiske 
opplæringen som lærlingen gjennomgår.  
Målgruppa for boka er elever og lærlinger. Det er derfor lagt vekt 
på å skrive en bok for de som er dyktigere som praktikere enn 
teoretikere, det vil si med korte tekster, klart språk og varierte 
bilder og illustrasjoner.

BOK ISBN 978-82-7345-698-4 BM/NYN 122 sider kr 520,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-699-1 BM/NYN kr 207,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-629-8 BM/NYN 122 sider kr 207,-

Kari-Anne Bye Aarup 

Vedlikehold og feilsøking

Læreboka tar for seg kompetansemålene i læreplanen som 
omhandler service og vedlikehold, men stoffet i boka må sees 
i sammenheng med de andre bøkene i serien. Boka behandler 
ikke vedlikehold av spesielle produkter, da dette må læres i hver 
enkelt bedrift. For best mulig utbytte av opplæringen må derfor 
eleven kombinere teorien i boka med utførelsen av de konkrete 
arbeidsoppgavene i bedriften. 

BOK ISBN 978-82-7345-701-1 BM/NYN 98 sider kr 411,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-702-8 BM/NYN kr 145,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-706-6 BM/NYN 98 sider kr 145,-

Utgitt 2020

Utgitt 2020
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Per Holten 

Elektriske motoranlegg

Elektriske motoranlegg heiser er skrevet for elever og lærlinger 
som følger videregående programfag Vg3 for heismontører. 
Lærestoffet i boka er utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet. 
Formålet med Elektriske motoranlegg er å gi eleven/lærlingen god 
systemforståelse, slik at man kan arbeide på heisens elektriske 
anlegg uten fare for utstyr og egen helse.

BOK ISBN 978-82-7345-704-2 BM/NYN 220 sider kr 704,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-705-9 BM/NYN kr 254,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-706-6 BM/NYN 220 sider kr 254,-

Roy Løchting og Kari-Anne Bye Aarup 

Hydrauliske heiser

Hydrauliske heiser er skrevet for elever og lærlinger som følger 
videregående programfag Vg3 for heismontører. Lærestoffet i 
boka er utviklet i nært samarbeid med fagmiljøet. 

Formålet med Hydrauliske heiser er å gi en grunnleggende 
innføring i hvordan hydraulikk virker, og hvordan hydraulikk blir 
brukt i heiser. Etter en innføring i de fysiske lovene som gjelder 
for hydrauliske heiser, beskriver boka hvordan en hydraulisk heis 
fungerer og hvilke hovedkomponenter som inngår. Sentrale 
temaer er videre montasje, vedlikehold, feilsøking og reparasjon av 
heisen. I boka er også regelverk og HMS som gjelder for arbeid på 
hydrauliske heiser tatt med.

BOK ISBN 978-82-7345-707-3 BM/NYN 106 sider kr 428,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-708-0 BM/NYN kr 177,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-709-7 BM/NYN 106 sider kr 177,-

Utgitt 2020

Utgitt 2020
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Kulde- og varmepumpemontør

Utgitt 2015
Stig Rath

Kuldemontøren 2 
For viderekomne

Kuldemontøren 2 for viderekomne er skrevet for kulde- og 
varmepumpemontører, elever og lærlinger. Boka kan også brukes 
av fagfolk som trenger faglig påfyll. Den tar for seg alle aspekter 
av arbeidet med kuldeanlegg, fra fjerning av fuktighet i anlegget 
før idriftsettelse til gjenvinning av kuldemedium fra eldre anlegg. 
Boka gir detaljerte beskrivelser av arbeidsprosesser, med særlig 
fokus på anlegg med kuldemedier som er brennbare eller giftige, 
eller som opererer under høyt arbeidstrykk.

Hans-Petter Nybakk, Per Rapstad, Kjell Ytterdal og  
Stein Kristiansen

Tavlemontøren

Boka dekker fagemnene i læreplanen for tavlemontørfaget  
Vg3 / opplæring i bedrift. Den gir en oversikt over tavlemontørens 
allsidige oppgaver og vil være et hjelpemiddel for den teoretiske 
og praktiske opplæringen innen tavlemontørfaget. Boka gir 
nødvendig helhetsforståelse og dekker derved behovet for 
kunnskap om kompetansemålene som læreplanen setter innen 
montasje, produktsikkerhet, kontroll, revisjon og elsikkerhet. Boka 
er gitt ut i samarbeid med Tavleforeningen.

BOK ISBN 978-82-7345-676-2 BM/NYN 300 sider kr 755,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-688-5 BM/NYN kr 273,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-678-6 BM/NYN 300 sider kr 273,-

Utgitt 2019

Tavlemontør

BOK ISBN 978-82-7345-620-5 BM/NYN 228 sider kr 712,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-655-7 BM/NYN kr 260,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-623-6 BM/NYN 228 sider kr 260,-
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Øystein Bakken

Telekom 1

Boka dekker blant annet offentlige og private tele- og datanett, 
kabler, kabel-TV-nett, anleggsarbeid, mobilt samband, satellitt-
kommunikasjon og transmisjon. Boka behandler de ulike system-
ene, utstyret, planlegging, montasje, idriftsettelse, vedlikehold 
og dokumentasjon. Telekom 1 og Telekom 2 dekker teoridelen til 
målene i læreplanen for telekommunikasjonsmontørfaget Vg3/
opplæring i bedrift.

Ale Osmancausevic

Telekom 2

Boka dekker blant annet alarm- og informasjonssystemer, 
signalanlegg, adgangskontroll og strømforsyningsanlegg. 
Telekom 1 og Telekom 2 dekker teoridelen til målene i læreplanen 
for telekommunikasjonsmontørfaget Vg3/opplæring i bedrift.

BOK ISBN 978-82-7345-649-6 BM/NYN 443 sider kr 857,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-650-2 BM/NYN kr 308,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-651-9 BM/NYN 443 sider kr 308-

BOK ISBN 978-82-7345-624-3 BM/NYN 298 sider kr 742,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-652-6 BM/NYN kr 265,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-653-3 BM/NYN 298 sider kr 265-

Telekommunikasjonsmontør 

Utgitt 2015

Utgitt 2015
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Brukerguide for fse og NEK EN 50110-1
Lavspenning

Boka er brukervennlig og gir praktiske råd til hvordan man skal 
oppfylle forskriftens krav og ivareta sikkerheten under arbeid på 
elektriske anlegg. Både fse og NEK 50110-1 er ivaretatt. Guiden 
er utviklet i nært samarbeid med NEK og Energi Norge, samt 
andre sentrale organisasjoner i bransjen. DSB har vært med som 
observatør i arbeidet.

BOK ISBN 978-82-7345-574-1 105 sider

Varig tilgang

kr 485,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-616-8 kr 485,-

Brettbokautgaven bestilles på www.brettboka.no

Vernes Muslimovic

Elektriske installasjoner i murhus

I Norge er installatørenes kunnskaper om murhus fortsatt ikke 
like gode som for trehus, noe som skyldes tradisjonell norsk 
trehusbygging. Nå bygges det stadig flere murhus her i landet, og 
dette medfører et behov for kunnskap om elinstallasjoner i slike 
bygg. Denne håndboka er et hjelpemiddel for montører som skal 
installere i murhus.

ISBN 978-82-7345-547-5 45 sider kr 199,-

Faglitteratur, etterutdanning

Brukerguide for
fSe og Nek eN 50110-1

Lavspenning

Elforlaget utgir et bredt spekter av fagbøker, bl.a. veiledning i NEK 400 og fse, bøker 
som kan brukes i planlegging og prosjektering av elektriske installasjoner, tele og data, 
ledelse og prosjektstyring og oppslagsbøker. Disse kan brukes som hjelpemiddel for 
elektrobransjen, skoler og til etterutdanning.

Utgitt 2011

Utgitt 2014
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Per Asheim, Jan G. Bortheim

Elektroordboka 
Over 1000 faguttrykk fra elektrofagene

Faguttrykkene i elektrofagene er mange, og språket i læremidler 
og faglitteraturen kan være tungt. For å lette forståelse og 
læring, har forfatterne plukket ut en del sentrale begreper og 
laget ordforklaringene i to presisjonsnivåer. Det første nivået 
skal være kort og enkelt for å gi leseren et visst begrep om hva 
betydningen er. Der det er nødvendig, er det laget en mer korrekt 
og faglig utfyllende forklaring.

ISBN 978-82-7345-451-5 160 sider kr 336,-

Bastian, Rinn, Springer, Tkotz, Winter

Elektroteknisk formelsamling

Formelsamlingen inneholder nyttige formler for skoleelever, 
studenter og yrkesutøvere. Den dekker blant annet matematikk, 
lengde, areal, volum, masse, mekanikk og varmelære foruten 
elektrotekniske forhold som resistans, måleområder, spennings-
deler, omforminger, stjerne-/trekantkoplinger, arbeid og effekt, 
virkningsgrad, strømpriser, vernetiltak, elektriske og magnetiske 
felt, forhold omkring enfaset og trefaset vekselstrøm, lederbereg-
ninger, maskiner, belysning, elektrokjemi, elektronikk, kjøling av 
elektroniske halvlederkomponenter, antenner og diverse tabeller.

ISBN 978-82-7345-411-9 50 sider kr 219,-

Bjørn Sørensen

Elkontroll i private boliger

Elkontroll i private boliger tar for seg emnene isolasjons måling, 
jordfeilbryter, generell kontroll i boligens sikringsskap, informasjon 
til eieren, rapport, kontinuitet, spenningsfall, periodisk kontroll, 
risikovurdering, ansvar og tilsynsmyndighet. Skjema og veiledning 
for elkontroll ligger på Elforlagets hjemmeside under ressurser.

ISBN 978-82-7345-692-2 59 sider kr 304,-

  

Utgitt 2007

Utgitt 2014

Ny utgave 2019
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Bjørn Larsen

Kablingssystemer

Kravene til kommunikasjonsnett blir stadig større etter hvert som 
mengden av informasjon som skal utveksles blir større. Behovet 
for overføringskapasitet er ulikt for de forskjellige brukerne, 
og det blir installatørens oppgave å levere nett som oppfyller 
spesifikasjonene i henhold til standardene og forskriften. Boka tar 
for seg både kobber- og fibernett, kabler og koblingsmateriell, og 
forklarer arbeidsmetoder og dokumentasjon.

ISBN 978-82-7345-526-0 78 sider kr 307,-

Rune Braastad

Kameraovervåking

Kameraovervåking er laget som et oppslagsverk, der man skal 
finne løsninger på aktuelle problemstillinger. Samtidig er dette 
også en bok i oppdragelse av hvordan man skal planlegge, 
installere og drifte et ITV-anlegg. Målgruppen for boken er 
primært elektrikere.

ISBN 978-82-7345-485-0 139 sider kr 452,-

Terje Hanssen, Gunnar Visnes

Kortslutningsberegninger
Boka legger vekt på å forklare dimensjonering av ledere og 
vern i IT-, TT- og TN-systemer, en helhetlig vurdering av over-
belastning, kortslutningsbeskyttelse, beskyttelse mot forventet 
berøringsspenning og spenningsfallet som danner grunnlaget 
for dimensjoneringen. Bokas målgruppe er ingeniører i installa-
sjonsvirksomhet, konsulenter, tavlebyggere, lokale el-tilsyn, 
planleggere ved e-verk og elektromontører. Studenter og elever 
ved ingeniørhøgskoler, tekniske fagskoler og videregående skoler 
vil også ha nytte av boka.

ISBN 978-82-7345-637-3 186 sider kr 620,-

Utgitt 2011

Utgitt 2007

Utgitt 2016
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Just Erik Ormbostad, Harald Aasen

NEK 400 på 1,2,3

NEK 400 er tungt lesestoff, og normen dekker alle typer installa-
sjoner fra små leiligheter til store sykehus. NEK 400 på 1,2,3 
er i første rekke beregnet på montører og bedriftselektrikere, 
skoleverket og lærlinger. Den forklarer normens oppbygging og 
innhold på en enkel og lettfattelig måte. Mer kompliserte spørsmål 
er belyst i Normguiden. Forslag til praktiske løsninger finner du i 
Montørhåndboka.

ISBN 978-82-7345-631-1 124 sider kr 347,-

Just Erik Ormbostad, Kjell Morten Halvorsen

Normguiden
Veiledning til NEK 400:2018

Boka er er primært skrevet for planleggere av elektriske installa-
sjoner. Guiden skal dessuten være et hjelpemiddel både ved 
tekniske skoler, ved ingeniørhøgskoler og for dem som skal utøve 
kontroll og tilsyn med elektriske anlegg.

BOK ISBN 978-82-7345-683-0
427 sider

Varig tilgang

kr 913,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-687-8 kr 913,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-686-1 kr 320,-

Brettbokautgaven bestilles på www.brettboka.no

Bjørn Sørensen

Sluttkontroll på 1,2,3
 
Forskriftene krever at det for ferdigstilte elektriske anlegg blir 
foretatt en sluttkontroll. Alle anlegg skal sluttkontrolleres, og 
sluttkontrollen skal dokumenteres. Denne boka gir en kortfattet 
innføring i hvordan sluttkontrollen skal gjennom føres i praksis.

ISBN 978-82-7345-693-9 47 sider kr 272,-

Ny utgave 2019

Utgitt 2014

Ny utgave 2019
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Per Klepsland

Prosjektering av teleinstallasjoner

Boka inneholder fyldig veiledning om mange sentrale forhold som 
prosjektering, planlegging, utbygging og drift av både private 
og offentlige telenett - ikke bare i bygninger, men også i grøfter 
og stolper. Det er også med oppslagsstoff om merking av kabler, 
sikringsforskrifter og materialegenskaper. Boka er en viktig kilde 
til å forstå og å finne frem i normene.

BOK ISBN 978-82-7345-657-1 304 sider kr 736,-

NETTUTGAVEN ISBN 978-82-7345-660-1 kr 280,-

BRETTBOKA ISBN 978-82-7345-661-8 304 sider kr 280,-

Brettbokautgaven bestilles på www.brettboka.no

Lennart Hovland

Selge til det offentlige

Eksempler fra offentlig virksomhet viser her at det er et stort 
behov for bedre kunnskap om spillereglene som gjelder for 
offentlige innkjøp av tjenester, utstyr og materiell. Selge til det 
offentlige henvender seg først og fremst til leverandørene, men 
også de som forestår de offentlige innkjøpene vil ha nytte av den.

ISBN 978-82-7345-461-4 100 sider kr 260,-

Øyvind Nilsen 

Skjemasymboler i tekniske fag
 
Skjemasymboler i tekniske fag er en samling av de mest brukte 
tegnesymbolene i elektrofaget og beslektede fagområder. Fra 
innholdet: Retningslinjer for tegning av symboler, datateknikk, 
elektronikk, elektroteknikk, installasjon, kommunikasjon, mekanikk, 
reguleringsteknikk. Hvis det ikke finnes symbol for en komponent, 
kan et nytt lages ved å bruke en kombinasjon av standardiserte 
symboler.

ISBN 978-82-7345-460-7 42 sider kr 142,-

Utgitt 2008

Utgitt 2007

Utgitt 2016
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Virtual Reality i sikkerhetsopplæringen

Elforlaget har utviklet en VR-portal til bruk i sikkerhetsopplæringen. Portalen gir 
muligheter til å arbeide virtuelt med å koble i eltavler. Man kan arbeide alene eller i 
grupper der alle ser på en skjerm hva som skjer. 

Innholdet bygger på de tre arbeidsmetodene som blir beskrevet i fse: 
-  Arbeid på frakoblet anlegg
-  Arbeid under spenning
-  Arbeid nær ved spenningssatte deler

Ved å trene virtuelt kan på en trygg måte øve og repetere uten fare for sikkerheten. 
VR-portalen kan også anvendes ved fse-kurs i bedrifter.

Forlaget vil i løpet av våren 2021 kunne tilby innholdet i denne portalen for nedlasting.



Elbok.no
Elforlaget har videreutviklet sine elektroniske bøker på www.elbok.no. Alle lære-
bøkene våre er tilgjengelige. Nå finner man også fagbøker, normer og forskrifter i 
portalen. Bøkene kan også brukes offline.

Portalen er oppgradert med tanke på universell utforming, noe som gjør bøkene 
tilgjengelige for brukere med særskilte behov. Bøkene er i tillegg beriket med et stort 
antall animasjoner, filmer, interaktive oppgaver og simuleringer.
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Andre bøker
For mer informasjon, se: www.elforlaget.no

BOK ISBN FORFATTER PRIS

Elektrisitet i hjemmet 978-82-7345-361-7 Ingvar Steine kr 189,-

Fiberoptikk 978-82-7345-314-3 Stein Klevan kr 205,-

Gulv og takvarme 978-82-7345-397-6 Einar Aunan kr 236,-

Hytta og energien 978-82-7345-307-5 Jon Winge kr 236,-

Innbruddssikring 978-82-7345-428-7 Tor J. Wisløff kr 424,-

Intelligente bygnings-
installasjoner - IBI

978-82-7345-302-0 Per Vilbrand kr 330,-

Kontrakter og prosjektstyring 978-82-7345-487-4 Stefan Floten kr 424,-

Kontrakthåndbok for 
byggfagene

978-82-7345-420-1 Stefan Floten kr 321,-

Lærlingoppfølging i praksis 978-82-7345-337-2 Einar Aunan kr 174,-

Lønnssystemer 978-82-7345-379-2 Lennart Hovland kr 290,-

Optisk fiberteknikk 978-82-7345-425-6 Gunnar og Friede 
Markesjö

kr 346,-

Prosjektarkiv 978-82-7345-456-0 Arild Hegedus kr 150,-

Tariffhåndboka 978-82-7345-339-6 Lennart Hovland kr 260,-

Travelt og trivelig 978-82-7345-404-1 Chris Ottesen kr 226,-

Termografering 978-82-7345-403-4 Lars Fevang kr 227,-

Utenlandsk arbeidskraft 978-82-7345-488-1 Lennart Hovland, 

Kirsti Stokland

kr 257,-

Velg medarbeider 978-82-7345-303-7 Aase 
Skadsdammen

kr 189,-
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Elskolen
nettbaserte kurs  

2021



40 | NETTKURS – 2021

Elskolen
Elskolen tilbyr opplæring i restteori for 
lærlinger og hjelpearbeidere i følgende fag:
Vg2 elenergi, Vg3 elektriker,  
Vg3 energimontør, Vg3 energioperatør,
Vg2 telekommunikasjonsfaget og 
Vg3 telekommunikasjonsmontørfaget.

Elskolen tilbyr også en rekke overgangskurs 
for montører som ønsker å ta flere fagbrev, 
blant annet overganger mellom elektriker, 
energimontør og telekommunikasjonsmontør. 
I tillegg tilbyr Elskolen oppdateringskurs for 
utenlandske elektrofagarbeidere som ønsker 
å få sin fagutdanning godkjent i Norge. 
Kursene gjennomføres med en nettlærer 
og normalt i samarbeid med et opplærings-
kontor.

Elskolen inneholder verktøy for gjennom-
gåene praksisdokumentasjon i de fleste 
elektrofagene.

NETTBASERTE KURS
Våre nettbaserte kurs kan benyttes som et 
selvstendig tilbud eller som en forberedelse 
eller et supplement til Nelfoskolens klasse-
romskurs. Når kurset er bestilt kan du starte 
opplæringen umiddelbart. 

Kursene varer normalt fra 1 – 4 timer. For 
å kunne benytte det nettbaserte tilbudet  
kreves det at alle brukere har en gyldig 
e-postadresse.

Kursområde 

Nettbaserte kurs
Nettstudier er en fleksibel og motiverende måte å lære på og lar seg enkelt 
kombinere med jobb, familie og andre forpliktelser. I tillegg er denne måten 
å studere på kostnadseffektiv og tidsbesparende fordi du lærer der du er og 
slipper å ta fri fra jobben og reise på kurs. Du starter kurset og studerer når det 
passer deg, i ditt eget tempo.

Porteføljen av nettbaserte kurs er stadig i utvikling. 
Følg med på nelfo.no/nettkurs for nye kurstitler.
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Fse kurs på nett, i syv utgaver

Etter gjennomført kurs skal deltakeren ha en bevisst holdning til elsikkerhet, slik at antall 
personskader og materielle skader kan reduseres. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav om 
teoretisk oppdatering i fse min. hver 12 mnd. Ref. veiledningen til fse §7. Kurset tilfredsstiller 
også Petroleumtilsynets krav til sikkerhetsopplæring i aktivitetsforskriften §91.

Det må gjennomføres et førstehjelpskurs i tillegg.

Kursinnhold

Kursene foreligger på norsk, engelsk og polsk.

For mer informasjon gå til https://nelfo.no/nettkurs 

Fse – Lavspenning, pris Medlem 665,- | Andre 780,-
Fse – Høyspenning, pris Medlem 665,- | Andre 780,-
Fse – Høy- og lavspenning, pris Medlem 1 156,- | Andre 1 391,-
Fse – Heis, pris Medlem 665,- | Andre 780,-
Fse – For instruert personell, pris Medlem 555,- | Andre 592,-
Fse – For togelektrikere, pris Medlem 1 155,- | Andre 1 391-
Fse – For instruert togpersonell, pris Medlem 665,- | Andre 780-

	 •	Definisjoner
	 •	Konsekvenser	av	strømskader
	 •	Planlegging	av	arbeid
	 •	Verneutstyr
	 •	Adgang
	 •	Vedlikehold

	 •	Melderutiner
	 •	Måleinstrumenter
	 •	Ulykkesberedskap
	 •	Arbeid	på	frakoblet	anlegg
	 •	Arbeid	under	spenning
	 •	Arbeid	nær	ved	spenningssatt	anlegg
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Ergonomi

Kurset tar for seg tre områder der er-
gonomisk tilrettelegging har betydning og 
fokuserer på faremomenter, regelverk og 
praktiske tiltak for å forhindre skader.

Kusinnhold
	 •		Ergonomi	for	administrasjonsmedar	

 beidere
	 •Tilrettelegging	for	gravide
	 •Ergonomi	på	byggeplassen:
   -   Arbeid med hendene over hodet 

og arbeid langs gulv 
   -   Arbeid i trange rom
   -  Tunge løft
   -   Vibrasjon og støy
   -   Ensformig og tempostyrt arbeid

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris Medlem 0,- | Andre 1 388,-

Arbeider i høyden

Kurset tar for seg bruk av stiger, stillas og 
arbeider på tak. Kurset skal gjøre prosjek-
terende og utførende i stand til å velge 
løsninger som gjør det trygt å arbeide i 
høyden.

Kurset svarer på spørsmål som:
	 •		Regelverk	som	regulerer	arbeider	i	

høyden
	 •		Krav	til	skadeforsikring
	 •	Stiger
	 •	Stillas	
	 •		Arbeid	på	tak
	 •		Fallsikring
	 •		Sikring	av	fallende	gjenstander

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs 

Pris Medlem 554,- | Andre 665,-
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Stillaskurs del 1 
(Stillas opp til 9 meter)

Dette kurset dekker kravene om teoretisk  
opplæring for stillas opp til 9 meter, og 
tilsvarer kravene i Forskrift om utførelse 
av arbeid § 17-2 og 17-3 om teoretisk 
opplæring. I tillegg er det krav om 15 timer 
praktisk opplæring.

Kursinnhold
	 •	Hva	er	et	stillas
	 •	Sikkerhet	og	stillas
	 •	Risikovurdering
	 •	Krefter	og	motkrefter
	 •	Stillasets	oppbygging
	 •	Vindkrefter
	 •	Hvordan	unngå	ulykker
	 •	Rullestillas
	 •	Haki	systemstillas
	 •	Kurset	avsluttes	med	en	sluttest.

Kurset er utviklet i samarbeid med EBA og er 
tilgjengelig på norsk og engelsk.

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs 

Pris Medlem 1 820,- | Andre 2 071,-

Sikker bruk av arbeidsutstyr:
Håndholdt verktøy og bygningssager

Kurset gir kunnskaper om de krav som stilles 
til sikker bruk og betjening i forskrifter og i 
bruksanvisning.
 
Kurset inneholder teoretisk opplæring i 
bruk av:
	 •	Vinkelsliper
	 •	Bor-,	pigg-	og	kombihammer
	 •	Boltepistol
	 •	Spikerpistol
	 •		Bladsag	(inkluderer	bygningssag,	

kapp- og gjærsag, sirkelsag, stikksag og 
bajonettsag)

	 •	Kjedesag

NB! Sammen med praktisk gjennomgang av 
verktøyene, tilfredsstiller kurset kravene om 
dokumentert opplæring av farlig arbeidsut-
styr i forskrift om utførelse av arbeid.

Kurset er utviklet i samarbeid med EBA og er 
tilgjengelig på norsk, engelsk og polsk.

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris Medlem 630,- | Andre 710,-
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NEK 400:2014 – endringer

Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst 
holdning til NEK 400, oppbygning og struktur 
samt gi god oversikt over de viktigste 
endringene som skiller NEK 400:2010 fra 
NEK 400:2014.

Kursinnhold
	 •	Oppbygning	av	NEK	400
	 •	Hvilke	kapitler	som	er	endret
	 •	Nye	krav	til	utjevningsledere
	 •	Nye	krav	til	annen	ledende	del
	 •		Nærføring	mellom	elkraft-	og	 

ekomkabler
	 •	Lading	av	elbiler
	 •	Soneinndeling	på	bad
	 •	Endring	av	skjult	varme
	 •	Endringer	i	bolignormen

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs
 
Pris Medlem 554,- | Andre 665,-

NEK 400:2018 – endringer

Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst 
holdning til NEK 400, oppbygning og struktur. 
samt gi god oversikt over de viktigste 
endringene som skiller NEK 400:2014 fra 
NEK 400:2018.

Kursinnhold
	 •	Oppbygning	av	NEK	400
	 •	Hvilke	kapitler	som	er	endret
	 •	Hvilket	innhold	som	er	flyttet
	 •	Henvisning	til	NEK	399:2018
	 •	Teknisk	forskrift	vs.	NEK	400
	 •		712	Strømforsyning	med	solcelle-	 

paneler
	 •		722	Forsyning	av	elektriske	 

kjøretøy

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs
 
Pris Medlem 554,- | Andre 665,-
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NEK 700:2016 – endringer

Kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning 
til NEK 700, oppbygning og struktur, samt 
gi god oversikt over de viktigste endringene 
som skiller NEK 700A:2012 fra  
NEK 700:2016.

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs
 
Pris Medlem 554,- | Andre 665,-

NEK 700:2020 – endringer

Dette kurset gir en bevist holdning til NEK 
700 serien, oppbygning, struktur og oversikt 
over de viktigste endringene som skiller NEK 
700:2016 fra NEK 700:2020.

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris Medlem 554,- | Andre 665,-
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Installatørens rolle i maskin- 
leveranser og i modulbygg

Kurset skal gi en oversikt over regelverket, 
kravet til dokumentasjon og ansvarsfordelin-
gen innen de to ulike leveransene. 
 
Kursinnhold
	 •	Forskrift	om	maskiner
	 •	Delmaskin
	 •	Samsvarserklæringer
	 •	Maskinleverandør
	 •	Installatørens	rolle	og	ansvar

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs 

Pris Medlem 665,- | Andre 780,- 

Bruk av innleie og bruk av 
utenlandske elektrofag- 
arbeidere

Kurset tar for seg regelverk for utleie av egne 
ansatte og bruk av innleie, både fra andre 
elinstallasjonsvirksomheter eller dersom man 
benytter et bemanningsbyrå. Kurset vil også 
ta for seg bruk av utenlandske elektrofag-
arbeidere i Norge.

Kursinnhold
	 •	Innleie	fra	bemanningsbyråer
	 •		Innleie	fra	produksjonsbedrifter	som	 

ikke har som hensikt å leie ut
	 •		Bruk	av	utenlandske	elektrofag-	 

arbeidere

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs 

Pris Medlem 665,- | Andre 780,-
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Måleteknikk for sluttkontroll

Kurset skal gi deltakeren en bevisst holdning 
til myndighetens krav til dokumentasjon og 
sluttkontroll av et elektrisk anlegg, kjenne 
til hvordan sluttkontrollmålinger utføres ved 
hjelp av en installasjonstester, samt være i 
stand til å vurdere måleresultater.

Kursinnhold
	 •	Forskriftenes	krav	til	dokumentasjon
	 •	Sluttkontroll
	 •	Sluttkontrollmålinger
	 •	Vurdering	av	måleresultater

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris Medlem 553,- | Andre 665,-

NEK 399:2018 
Felles tilknytningspunkt for 
el- og ekomnett

Kurset tar for seg bakgrunnen for og  
anvendelsen av NEK 399:2018, Tilknytnings-
punkt for el- og ekomnett, og en innføring i 
bruk RENbladserien 4100.

Kursinnhold
	 •	NEK	399
	 •	Eierskap
	 •	Ansvarsområder
	 •	Tilknytningsmetodene	A,	B	og	C
	 •	RENbladserien	4100

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs
 
Pris Medlem 665,- | Andre 780,-
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Hvordan håndtere asbest i et 
byggeprosjekt

Forskrift om utførelse av arbeid § 4-5 stiller 
krav til virksomheter som skal arbeide med 
asbest. Alle som skal håndtere asbest skal 
ha særskilt opplæring. Du blir ikke kvalifisert 
til å bedrive asbestsanering ved å ta dette 
kurset, men kurset skal forberede deg som 
arbeidsgiver og ansatt i håndverks- og 
installasjonsvirksomheter til å identifisere og 
beskytte deg mot eksponering av asbest i 
ditt virke.

Kursinnhold
	 •	Hva	er	asbest?
	 •	Asbest	og	helse
	 •	Hvor	finnes	asbest?
	 •	Hva	gjør	jeg	om	jeg	finner	asbest?
	 •	Rutiner
	 •	Prøvetaking

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs 

Pris Medlem 665,- | Andre 780,-

Branntetting for montører

Kurset er beregnet for montører som har 
behov for å lage hull til kabel og rørgjen-
nomføringer i brannskiller som vegger og 
gulv. Du blir ikke branntetter ved å ta dette 
kurset, men du skal være i stand til å vurdere 
bygningskonstruksjoner og tette etter deg 
på mindre oppdrag, samt kunne dokumentere 
branntettingen.

Kursinnhold
	 •	Regelverk	som	regulerer	branntetting
	 •	Ulike	brannklasser
	 •	Produkter	og	ulike	løsninger
	 •	Dokumentasjon

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs 

Pris Medlem 665,- | Andre 780,-
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Lading av elektriske kjøretøy

Dette kurset skal gi deltakeren en bevisst 
holdning til lading av elektriske kjøretøy 
og en innføring i de viktigste elementene i 
denne type installasjoner. Kurset skal også 
gjøre deltakeren i stand til å gi kunder og 
byggherrer råd ved valg av løsning.

Kursinnhold
	 •		NEK	400–7–722	Lading	av	elektriske	

kjøretøy
	 •	Regelverk
	 •		Lademodus	1–4
	 •	Farer	ved	bruk	av	Schukokontakter
	 •		DC-lading
	 •		Private	og	offentlige	ladestasjoner

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris: Medlem:  462,- | Andre 555,-

Innføring i solcellekraft

Etter gjennomført kurs skal deltakeren forstå 
grunnleggende prinsipper og begreper rundt 
solcelleinstallasjoner, samt historisk utvikling 
for hvorfor solcelleindustrien utvikler seg i et 
enormt tempo.

Kursinnhold
	 •	Solcellens	historie
	 •	Definisjoner
	 •	On-grid/off-grid
	 •	Plusskunde
	 •	Normkrav

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris: Medlem:  462,- | Andre 555,-
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Batterier og lokal energi-
lagring

Kurset tar for seg grunnleggende prinsipper 
for batterier og batteriinstallasjoner og 
inneholder temaer som batteriinstallasjoner 
i det moderne kraftsystemet, lokal energila-
gring og oppbygging av batterier. 

Kursinnhold
	 •		Batteriinstallasjon	som	energilager	i	det	

moderne kraftsystemet
	 •		Lokal	energilagring
	 •		Oppbygging	av	batterier

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris Medlem 462,- | Andre 555,-

Elektroniske innbrudds- og 
overfallsalarmsystemer,  
Nivå 1

Dette kurset er den grunnleggende teorien 
for det første nivået man må igjennom for 
å bli autorisert som FG-godkjent montør og 
som Fagansvarlig i et FG-godkjent foretak..

Kursinnhold
	 •			Lover	og	forskrifter,	FG-regler,	forsikring	

og Europa normer
	 •		Innføring	i	innbruddsikring,	systemkrav	

og systemkomponenter
	 •		Prosjektering	av	innbruddsalarm
	 •		Dokumentasjon,	opplæring,	service	og	

vedlikehold og FG-kontroll

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs 

Pris Medlem1 152,- | Andre 1391,-
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Brannvern ved utførelse av 
varme arbeider

Dette kurset tilfredsstiller Finans Norge sine 
krav til sertifikat i varme arbeider ved bruk av 
arbeidsutstyr som kan starte en brann. Når 
eksamen i kurset er bestått og dokumenta-
sjon av gjennomført slukkeøvelse er levert, 
vil kursdeltaker få utstedt sertifikat for 
varme arbeider. 

Kursinnhold
	 •	Hva	er	varme	arbeider?
	 •	Brannteori
	 •	Brannslukking
	 •	Lover	og	forskrifter
	 •	Ansvar
	 •	Farer	ved	varme	arbeider
	 •	Gass	og	utstyr
	 •	Vernetiltak	og	førstehjelp
	 •		Hva	må	jeg	huske	før,	under	og	etter	

arbeidet?
	 •	Opptre	riktig	ved	brann

Kurset er utviklet i samarbeid med Munio og 
er tilgjengelig på norsk, engelsk

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris: Medlem:  1 347,- | Andre 1 450,-

Støykurs

Støy kan føre til helseproblemer og øke 
risikoen for ulykker. Det er derfor viktig at vi 
tar godt vare på hørselen vår og gjør alt vi 
kan for å forebygge skader eller tap av hørsel.

Kursinnhold
	 •	Hva	er	støy?
	 •	Ulike	typer	lyd
	 •	Vibrasjoner
	 •	Eksponering	for	støy
	 •	Helsefare	og	skader
	 •	Måling	av	støy
	 •	Tiltak	mot	støy
	 •	Arbeidsgivers	ansvar
	 •	Regelverk

Kurset er utviklet i samarbeid med Munio og 
er tilgjengelig på norsk, engelsk

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris: Medlem:  509,- | Andre 565,-
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Unngå brudd på konkur-
ranseloven
Et kurs i konkurranserett og prosjekt-
samarbeid

Prosjektsamarbeid kan være nøkkelen for 
små og mellomstore bedrifter for å kunne 
delta i større anbud og prosjekter, men det er 
mange fallgruver og disse vil bli belyst i dette 
kurset.
 
Hensikten er å gjøre det enklere for bedrifter 
å inngå lovlige samarbeidsformer.

Kursinnhold
	 •		Konkurranselovens	§§	10	og	11	-	

Konkurransebegrensende samarbeid
	 •		Lovlige	og	ulovlige	samarbeidsformer
	 •		Prosjektsamarbeid
	 •		Bransjeorganisasjoners	rolle
	 •		Informasjonsutveksling
	 •		Konsekvenser	av	brudd	på	reglene	-	

sanksjoner 

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs

Pris Medlem 0,- | Andre 665,-

«Over streken?»
Et kurs i etikk

Det er mange nyanser mellom korrupsjon 
og legitim markedsføring og påvirkning. 
Grensene er ofte uklare. Selv om en frem-
gangsmåte ikke er ulovlig er den ikke uten 
videre akseptabel ut fra etiske eller omdøm-
memessige hensyn.

Kurset omhandler holdninger og praksis 
knyttet til:
	 •	Gaver
	 •	Representasjon
	 •		Utgiftsdekning	for	andre	enn	egne	

ansatte
	 •		Arbeidsgivers	ansvar,	fallgruver	og	

hvordan arbeidsgiver kan involvere de 
ansatte

For mer informasjon gå til 
https://nelfo.no/nettkurs 

Pris Medlem 0,- | Andre 665,-
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Slik får du tilgang til

Montørhåndboka+
For å få tilgang til løsningen, må man kjøpe en lisens i Nelfobutikken.
Lisensen er et abonnement for ett år av gangen. Vi følger kalenderåret, og abonnementet 
fornyes hvert år i januar inntil det sies opp.
Ny pris fra 2021: kr 168,- for ett år (medlemspris).
Ikke-medlemmer kr 200,-.

Man kan ha løsningen på flere maskiner, men man kan bare bruke en versjon om gangen (ikke 
være pålogget to versjoner på samme tid). 
En bedrift kan kjøpe flere lisenser på en gang, og administrerer selv hvem som skal være 
brukere.

Det er enkelt å bytte brukere i lisensperioden hvis noen skulle slutte i bedriften.

Enkelt,	effektivt	og	nyttig!








