
VIKTIG!
Bruk av HMS-kort på byggeplassen. På 
denne byggeplassen kan du registrere 
deg i mannskapslisten via app.

For å komme inn på byggeplassen må du ha gyldig 
HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet.
Registrer deg i ChkBox App når du kommer og går fra 
byggeplassen.

1. Last ned ChkBox App og registrer deg som ny 
bruker med ditt personlige HMS-kortnummer 
2. Logg inn og få opp liste over tilgjengelige 
prosjekter 
3. Klikk på ønsket prosjekt 
4. Velg å sjekke inn når du ankommer plassen og ut 
når du forlater plassen 

IMPORTANT! 

All those who carry out work on building sites must 
have an HSE-card issued by the Norwegian Labour 
Inspection Authority. Use the ChkBox App when 
arriving and departing the building site.

Use of HSE-card on the building site. On 
this building site you can use ChkBox 
App to registrer.

1. Download ChkBox App and register as a new user 
with your HSE-card number 
2. Log on and get a list of projects available to you 
3. Click on the project you want to work on 
4. Check in when arriving and check out on departure 

UWAGA! 
Korzystanie z karty identyfikacyjnej 
(HMS-kort) na placu budowy. Na tym placu 
budowy możesz zarejestrować się na liście 
pracowników za pomocą aplikacji.

Aby wejść na teren budowy, należy posiadać ważną 
kartę identyfikacyjną (HMS-kort), wystawioną przez 
inspekcję pracy Arbeidstilsynet.
Zarejestruj się w aplikacji ChkBox, kiedy wchodzisz 
na teren budowy i kiedy go opuszczasz.

1. Pobierz aplikację ChkBox i zarejestruj się jako nowy 
użytkownik za pomocą swojego osobistego numeru 
karty HMS; 
2. Zaloguj się, by wyświetlić listę dostępnych 
projektów; 
3. Kliknij na właściwy projekt; 
4. Zaloguj się do aplikacji, gdy wchodzisz na teren 
budowy oraz wyloguj się, gdy go opuszczasz. 
Kod QR dla informacji o ochronie prywatności 

QR kode for nedlasting
QR code for downloading
Kod QR do pobrania 

QR kode for personverninformasjon
QR code for privacy policy
Kod QR dla informacji o prywatności 


