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VIDEREGÅENDE
SKOLE

VG 1

YRKESLÆRE
Boka tar læreplanen i felles programfag, produksjon på alvor. Alle 22 yrkene innenfor
bygg- og anleggsteknikk presenteres innenfor sine fem programområder: Anleggsteknikk, Byggteknikk, Klima-, energi og miljøteknikk, Overflateteknikk og Treteknikk.
I tillegg presenteres de fire særløpsfagene. Læreplanmålene innenfor produksjon dekkes dels i felleskapitler og dels i forbindelse med presentasjon av yrkene knyttet til sine
spesielle verktøy, materialer, arbeidsoppgaver og HMS.
ISBN : 978-82-8021-103-3 | Ant. sider : 440
Forfatter : Frode Andersen & al. | Språk : Bokmål og Nynorsk | Årstall : 2. utgave/2012
Pris: 816,- (digitalbok 256,- pr. år)
HMS OG BRANSJELÆRE
Læremidlet består av en teoridel og et arbeidshefte med bl.a. sikkerhetsinstrukser og
skjemaer for dokumentasjon av HMS-arbeid. Teoridelen dekker spesielt læreplanmålene
innenfor bransjelære. Den inneholder en rekke oppgaver knyttet til de ulike yrkene.
I arbeidsheftet er det lagt opp til praktisk utprøving av et HMS-arbeid på en arbeidsplass
med Kartlegging, Planlegging, Gjennomføring og Kontroll.
ISBN : 978-82-8021-073-9 | Ant. sider : 124
Forfatter : Simon Rostgaard | Språk : Bokmål og Nynorsk | Årstall : 2009
Pris: 303,- (digitalbok 87,- pr. år)

GRUNNLEGGENDE TEGNINGSLÆRE
Boken inneholder ca. 52 eksempler og oppgaver, og dekker de fem læreplanmålene
innenfor tegning. Innhold: 1. Mål og undervisningsopplegg, 2. Hva er tegning?, 3. Tegneutstyr og anbefalt bruk, 4. Tegneforståelse, 5. Tegnemetoder,
6. Arbeidstegninger innenfor de ulike yrkene, 7. Digital tegning, 8. Kalkulasjon og beregning med digitale verktøy.
ISBN : 978-82-8021-121-7 | Ant. sider : 84
Forfatter : Simon Rostgaard | Språk : Bokmål og Nynorsk | Årstall : 2009
Pris: 156,- (digitalbok 50,- pr. år)

NORSK PÅ BYGGEPLASSEN
En hjelp til å skrive og dokumentere.
Selges som klassesett. Heftet er ment som et bindeledd mellom norskfaget og yrkesfagene knyttet til bygg- og anleggsteknikk, og er et supplement til eksisterende norskbøker. Heftet tar utgangspunkt i sjangrene; loggføring, dokumentasjons-, arbeids- og
prosjektrapport og fokuserer på hovedgangen i en god fagtekst.
ISBN : 978-82-8021-071-5 | Ant. sider : 40
Forfatter : Jan Fredrik Paulsen | Språk : Bokmål | Årstall : 2009
Pris: 159,- (digitalbok 50,- pr. år)
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BERIKEDE
DIGITALE LÆREBØKER

VIDEREGÅENDE
SKOLE

ANLEGGSTEKNIKK FOR
ANLEGGSGARTNERE
Denne læreboka er skrevet for
Vg2 Anleggsgartner- og
idrettsanleggsfag.
Den dekker fagets grå del.
ISBN: 978-82-8021-097-5
Pris: 532,- pr. år
(papirutgave 625,-)

TAK- OG MEMBRANTEKKING
Boka inneholder inngående
beskrivelse av både det praktiske og det teoretiske som
kreves av en taktekker. Dekker
felles programfag og yrkesfaglig fordypning.
ISBN: 978-82-8021-152-1
Pris: 646,- pr. år
(papirutgave 760,-)

TRETEKNIKK PRODUKSJON
Denne læreboka er skrevet
for Vg2 Treteknikk og dekker
felles programfag, produksjon i
læreplanen.
ISBN: 978-82-8021-059-3
Pris: 333,- pr. år
(papirutgave 392,-)

ANLEGGSTEKNIKK
PRODUKSJON
Boka dekker felles programfag
Vg2 Anleggsteknikk og inneholder bl.a. temaene maskiner,
utstyr, geoteknikk, fundamentering, veibygging.
ISBN: 978-82-8021-082-1
Pris: 356,- pr. år
(papirutgave 419,-)

Fra skolestart 2018 finnes disse i beriket digitalt format (filmer, animasjoner, interaktive oppgaver).
Digitale bøker kjøpes på www.brettboka.no
Kontakt Byggenæringens Forlag for en måneds prøvelisens.

DIGITALE
LÆREBØKER

VIDEREGÅENDE
SKOLE

4

VG 2

ANLEGGSTEKNIKK FOR
ANLEGGSGARTNERE
ISBN : 978-82-8021-097-5
Ant. sider : 312
Forfatter : Arvid Ekle m.fl.
Språk : Fellesutgave
Årstall : 2013
Pris: 625,- (digitalbok 532,-/ år)

IDRETTSANLEGG
ISBN : 978-82-8021-096-8
Ant. sider : 270
Forfatter : Helene Bugge, red.
Språk : Bokmål/Nynorsk
Årstall : 2013
Pris: 536,- (digitalbok 230,-/ år)

ØKONOMI OG PROSJEKTSTYRING FOR ANLEGGSGARTNERE
OG NATURBRUK
ISBN : 978-82-8021-095-1
Ant. sider : 147
Forfatter : Hansen, Lybeck, Reke
Språk : Bokmål/Nynorsk
Årstall : 2014
Pris: 292,- (digitalbok 160,-/ år)

ANLEGGSTEKNIKK
BRANSJELÆRE
ISBN : 978-82-8021-081-4
Ant. sider : 250
Forfatter : Magnus Reke
Språk : Bokmål/Nynorsk
Årstall : 2010
Pris: 419,- (digitalbok 200,-/ år)

ANLEGGSTEKNIKK PRODUKSJON
ISBN : 978-82-8021-082-1
Ant. sider : 200
Forfatter : Frode Andersen
Språk : Bokmål/Nynorsk
Årstall : 2010
Pris: 419,- (digitalbok 356,-/ år)

FJELL- OG BERGVERKSFAGET
ISBN : 978-82-8021-083-8
Ant. sider: 96
Forfatter : Nils Inge Øyna
Språk : Bokmål/Nynorsk
Årstall : 2010
Pris: 252,- (digitalbok 120,-/ år)

ASFALTFAGET
ISBN : 978-82-8021-084-5
Ant. sider : 91
Forfatter : Øyvind Steen
Språk: Bokmål/Nynorsk
Årstall : 2011
Pris: 280,- (digitalbok 120,-/ år)

ANLEGGSMASKINFØREREN
ISBN : 978-82-8021-086-9
Ant. sider: 144
Forfatter : Øyvind Kvaal
Språk : Bokmål/Nynorsk
Årstall: 2011
Pris: 326,- (digitalbok 140,-/ år)

BANEMONTØREN
ISBN : 978-82-8021-085-2
Ant. sider : 80
Forfatter : Øyvind Steen
Språk : Bokmål/Nynorsk
Årstall : 2011
Pris: 280,- (digitalbok 120,-/ år)

VEI- OG ANLEGGSFAGET
ISBN : 978-82-8021-087-6
Ant. sider: 144
Forfatter : T Lien og K Eidem
Språk : Bokmål/Nynorsk
Årstall: 2011
Pris: 308,- (digitalbok 140,-/ år)

VIDEREGÅENDE
SKOLE
BETONGARBEID
Denne læreboken tar utgangspunkt i kompetansemålene i læreplan i betongfaget Vg3/
opplæring i bedrift. Dette er den første komplette læreboken om betongfaget etter at de
fire tidligere lærefagene ble slått sammen: Betong- og grunnarbeid, forskaling, armering
og betongindustri. Primærmålgruppen er elever på Vg2 Byggteknikk innenfor felles programfag og innenfor prosjekt til fordypning. Boka er egnet som støttebok for lærlinger og
praksiskandidater.
ISBN : 978-82-8021-115-6 | Ant. sider : 504 | Forfatter : Eldar Juliebø m.fl.
Språk : Bokmål | Årstall : 2014 | Pris: 774,PRAKTISK TØMRERARBEID
ISBN : 978-82-8021-149-1
Ant. sider : 139
Forfatter : Frank Berg
Språk : Bokmål
Årstall : 5. utgave/2017
Pris: 583, (digitalbok 275,-/ år)

PRAKTISK REHABILITERING
ISBN : 978-82-8021-150-7
Ant. sider : 175
Forfatter : Frank Berg
Språk : Bokmål
Årstall : 5. utgave/2016
Pris: 566,- (digitalbok 268,-/ år)
Oppgavesamling 244,-

TRETEKNIKK BRANSJELÆRE
ISBN. : 978-82-8021-056-2
Ant. sider : 206
Forfatter : Raen, Rødningsby m.fl.
Språk : Bokmål og Nynorsk
Årstall : 2008
Pris: 392,- (digitalbok 200,-/ år)

TRETEKNIKK PRODUKSJON
ISBN : 978-82-8021-059-3
Ant. sider : 260
Forfatter : H. Rødningsby m.fl.
Språk : Bokmål og Nynorsk
Årstall : 2009
Pris: 392,- (digitalbok 333,-/ år)

TAK- OG MEMBRANTEKKERFAGET
ISBN : 978-82-8021-152-1
Ant. sider : 226
Forfatter : Anne Madsen, red.
Språk : Bokmål
Årstall : 2016
Pris: 760,- (digitalbok 646,-/ år)

STEINFAGET
ISBN : 978-82-8021-117-0
Ant. sider : 167
Forfatter : Lien og Martinsen
Språk : Fellesutgave
Årstall : 2014
Pris: 392,- (digitalbok 168,-/ år)
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FAGSKOLE /
HØGSKOLE
BYGNINGSFYSIKK
Hensikten med denne boka er at leserne skal få god innsikt i faget bygningsfysikk. Forfatteren har lagt stor vekt på å forklare hvordan ”tingene egentlig fungerer”, med litt mindre
matematikk og bruk av et noe enklere språk enn man vanligvis finner i fysikkbøker.
ISBN : 978-82-8021-158-3 | Ant. sider : 228
Forfatter : Knut Jonas Espedal | Språk : Bokmål | Årstall : 6. utgave/2017
Pris: 604,- (digitalbok 300,- pr. år)

BYGNINGSPRODUKSJON
Boka beskriver arbeidet med å planlegge, etablere, drive og avvikle en byggeplass. For
å få stoffet så aktuelt som mulig er det bl.a. innarbeidet deler av et kvalitetsstyringssystem til et konkret byggeprosjekt. Målgruppe for boka er studenter på linjer for bygg og
anlegg på videregående skoler, tekniske fagskoler og ingeniørhøgskoler, men favner
også noe videre og kan med fordel brukes på andre utdanningsnivåer, til bedriftsintern
opplæring og til selvstudier.
ISBN : 978-82-8021-069-2 | Ant. sider : 168
Forfatter : Carl Wilhelm Tyrén | Språk : Bokmål | Årstall : 2. utgave/2009
Pris: 494,- (digitalbok 300,- pr. år)
KVALITETSSIKRING OG INTERNKONTROLL
Denne boka dekker læreplanen for felles linjefag: Kvalitetssikring (KS) og internkontroll
(IK), ved linje for bygg og anlegg i teknisk fagskole. Boka favner også noe mer og kan
derfor også brukes på andre utdanningsnivåer, til bedriftsintern opplæring og til selvstudier. Læreboka har egen wiki med oppdatert inforamasjon.
ISBN : 978-82-8021-161-3 | Ant. sider : 222
Forfatter : Torill Evy Thune | Språk : Bokmål | Årstall : 3. utgave/2017
Pris: 560,- (digitalbok 400,- pr. år)

MATERIALKUNNSKAP
Boken er en faktabok som gir en bred oversikt over fagfeltet. I kombinasjon med spennende oppgaver og andre læremidler vil den skape en inspirerende læringsarena i faget.
Passer for studenter på bygg og anlegg tekniske fagskole og ingeniørhøgskole. Den kan
også brukes på andre utdanningsnivåer, til bedriftsintern opplæring og til selvstudier.
ISBN : 978-82-8021-021-0 | Ant. sider : 132
Forfatter : Bjørn Normann Sandaker, Malvin Sandvik, Bjørn Vik
Språk : Bokmål | Årstall : 2003
Pris: 464,- (digitalbok 300,- pr. år)
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FAGSKOLE /
HØGSKOLE
BETONG REGELVERK, TEKNOLOGI OG UTFØRELSE
Boka er utarbeidet for å brukes i fagstudier ved høgskoler/universiteter og ved gjennomføring av de kompetansegivende kursene som er utarbeidet av Betongopplæringsrådet.
Boka vil også være nyttig for andre som arbeider med betong, spesielt arkitekter, rådgivende ingeniører, byggherrer og miljørådgivere.
ISBN : 978-82-8021-126-2 | Ant. sider : 422
Forfatter : Magne Maage (red.) | Språk : Bokmål | Årstall : 2015
Pris: 795- (digitalbok 500,-/ år)

BRUK AV LØFTEREDSKAP (G11)
Boka tilfredsstiller dagens opplæringsplaner (G11) for anhuking både i landbasert industri, bygg- og anleggsvirksomhet og offshore. Her er grundige, instruktive beskrivelser
knyttet til et rikt utvalg av detaljerte foto. Hvert kapittel avsluttes med øvingsoppgaver
og i delen om løftetabeller vises det hvordan du beregner kapasiteter, med oppgaver og
fasit.
ISBN : 978-82-8021-122-4 | Ant. sider : 218
Forfatter : Knut Førland | Språk : Bokmål | Årstall : 2015
Pris: 445,- (digitalbok 215,-/ år)

MOBILKRANFØREREN (G1)
Denne læreboka retter seg i hovedsak mot fremtidige mobilkranførere som gjennom
lov og forskrift er pålagt å gjennomføre den grunnleggende sikkerhetsopplæringen
som inngår i kompetansebeviset G1 for mobilkraner. Mobilkranføreren vil være et nyttig
læremiddel både for videregående skoler, opplæringsvirksomheter, fremtidige mobilkranførere, arbeidsgivere, kraneiere, krankontrollører, sakkyndige virksomheter, leverandører
og HMS-personell innen bygg og anlegg.
ISBN : 978-82-8021-100-2 | Ant. sider : 228
Forfatter : Knut Førland og Kjell Helge Stadum | Språk : Bokmål | Årstall : 2012
Pris: 461,- (digitalbok 220,-/ år)
MEKANIKK
Boken er skrevet for å bedre forståelsen av faget mekanikk, som er viktig for alle teknisk
studerende. For å lette innføringen i faget legger denne boka mest vekt på terminologi,
løsningsprinsipper og praktiske eksempler. Boka er ment som et hjelpemiddel ved oppgaveløsning innen statikk, fasthetslære og hydraulikk.
ISBN : 978-82-8021-067-8 | Ant. sider : 236
Forfatter : Svein M. Forthun | Språk : Bokmål | Årstall : 2. utgave/2005
Pris: 233,-
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Papir vs. beriket digital bok
En digital bok har flere muligheter for læring bl.a.:
- Elevene ser filmer og animasjoner direkte i boka.
- Elevene løser interaktive oppgaver mens de leser.
- Eleven kan få lest opp teksten.
- Eleven kan tegne, markere nøkkelord og skrive notater.

Hvordan
fungerer det?

I fremtiden kommer nye funksjoner i våre bøker;
- Opplasting av egne bilder og filmer i boka.
- Kommunikasjon mellom lærer og elev via boka.

www.bnf.as

NETTBUTIKK

60 fag- og lærerbøker
Rekrutteringsbrosjyrer

BRETTBOKA

Digitale lærebøker
www.brettboka.no

BOKAS
NETTRESSURS

Inspirasjon for lærere
Oppgaver
Undervisningsopplegg
Faglige ressurser

Prisene gjelder fra 1.3.2018 - 31.12.2018.. Oppgitte priser er uten mva. Det tilkommer mva på digitale bøker.
Det tas forbehold om trykkfeil.

Byggenæringens Forlag AS
Fridtjof Nansens vei 19, 0369 OSLO
Postboks 5284 - Majorstuen, 0303 OSLO
Telefon 40 00 67 90
post@bnf.as, www.bnf.as

