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KIS KOMPETANSE 
– gjennomfører risiko-
vurdering og kartlegging av 
bedriftens opplæringsbehov

• Vurderer farlighetsgraden ved 
 forskjellige arbeidsoperasjoner

•	 Kartlegger opplæringsbehov 
 iht. forskrifter

•	 Gir riktig opplæring av personell 
 - bedriftsinternt om ønskelig

•	 Får maksimalt ut av bedriftens 
 egne ressurser 

Ta kontakt på tlf. 815 35 053 
for ytterligere informasjon.



Z1

 

3 kis.no

Informasjon
Kunnskap gir trygghet s 4
Kursbooking s 5
Kurs på flere språk s 5 
Kurssenteret i Drammen s 6
Kurssenteret i Bergen s 8
Bedriftsintern sikkerhetsopplæring        s 10
Dokumentert sikkerhetsopplæring – land s 11
Dokumentert sikkerhetsopplæring – skip og offshore s 12
Sertifisert sikkerhetsopplæring – land s 13
Arbeid i høyden s 34
Bedriftstilpasset opplæring s 48
Risikovurdering s 49
KIS Servicekonsept s 50
KIS gruppens avdelinger – kontaktinformasjon s 51
KIS KOMPETANSE AS – kontaktinformasjon s 52 
 

Lover og forskrifter
Fellesteori: Kran, truck og anleggsmaskin s 14

Kraner og løfteutstyr
G11 – Stroppe-/anhuker opplæring s 15
G1 – Mobilkran  s 16
G2 – Tårnkran s 17
G3 – Portalkran s 18
G4 – Bro og traverskran s 19
G8 – Lastebilkran s 20
Anhuker/signalgiver s 25
G20 – Fastmontert hydraulisk kran s 26
Skipskraner s 27
Operasjonelt ansvarlig  s 28
Riggeropplæring s 29
Lastsikring  s 30
Kranbruker 4/8/15 timer s 31
NORSOK R-003 s 32
Vinsj s 33

Arbeid i høyden
Grunnkurs fallsikring       s 35
Personløfter klasse A og B        s 36
Stillasbruker        s 37
Stillasbyggerkurs        s 38

Trucker
Grunnkurs truckfører s 21
Stortruck over 10 tonn s 22
C1/C2 – Teleskoptruck s 23

 
 

Anleggsmaskiner
Grunnkurs masseforflytningsmaskiner s 24

Arbeidsutstyr
Farlig småverktøy s 39 

Varme arbeider
Grunnkurs varme arbeider s 40

Elektro og automasjon
FSE kurs s 43 

HMS 
Grunnkurs verneombud s 41
Grunnkurs verneombud – Offshore s 42

INNHOLD:

© Copyright KIS KOMPETANSE AS

Det må ikke kopieres fra
denne bok uten avtale med

KIS KOMPETANSE AS.

Versjon 3.7.1

• Kurs kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053



ACHILLES LOGO INN

 

4

KURS 2017

KIS KOMPETANSE AS
– et selskap i KIS 
gruppen

KIS KOMPETANSE 
er en sertifisert 
opplæringsvirksomhet, 
og har som mål å 
være ledene innen 
sikkerhetsopplæring. 
Vi tilbyr et bredt 
spekter av 
kompetansegivende 
og sertifiserende kurs 
for landbasert industri 
og offshorerelaterte 
virksomheter.

KIS KOMPETANSE 
arrangerer kurs 
over hele landet, 
bedriftsinternt eller som 
åpne kurs. Vi har egne 
kompetansesentre i 
Drammen og Bergen 
med topp moderne 
øvelsesrigger.

Achilles JQS

Kunnskap gir trygghet

Velkommen på kurs hos KIS KOMPETANSE AS
KIS KOMPETANSE AS er en av landets største aktører når det 
gjelder opplæring av kranførere og brukere av arbeidsutstyr.

Våre kursdeltakere kommer fra fleste bransjer; deltakere som ønsker 
opplæring for å stå bedre rustet i konkurransen der det stilles krav til 
kompetanse, og for å oppfylle krav gitt i lov eller forskrift.
De fleste ser også nytten av å ha nødvendig kompetanse for å utføre 
arbeid uten fare for skade på liv og helse eller materielle verdier.

Gjennom aviser og andre medier ser vi nesten daglig at det skjer 
arbeidsulykker i forbindelse med bruk av kraner, anleggsmaskiner 
og annet arbeidsutstyr. Veldig ofte er årsaken til ulykker manglende 
kunnskap/informasjon om farer ved bruken av utstyret.

Våre instruktører er opptatt av å lære kursdeltagerne sikker bruk av 
sitt arbeidsutstyr. I noen tilfeller skal man ha opplæring som fører  
frem til et førerbevis og i andre tilfeller trenger man bare en enklere 
opplæring som dokumenteres med et kursbevis. Uansett kurstype vil 
våre instruktører bidra til riktig opplæring. Målet er at det skal være 
null ulykker og skader på person og utstyr. 

Våre instruktører er positive, engasjerte og kunnskapsrike med bred 
erfaring fra industri-, skip, eller offshorevirksomhet.  
De har gode holdninger til sikkerhetsarbeid og et brennende ønske 
om å formidle disse sammen med sin fagkunnskap, til våre 
kursdeltakere. 

Vi ønsker deg velkommen til kurs hos oss og håper at våre kurs gir 
økt sikkerhetstenkning og muligheten til en sikrere arbeidsdag.

Informasjon
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For kursbooking og informasjon ring: 

815 35 053
eller e-post: kurs@kis.no

www.kis.no
KIS gruppens egen informasjonskanal. Her finner du KIS KOMPETANSE sin 

oversikt over kurstilbud samt muligheter for direkte kursbooking.

www.kiskompetanse.no

KIS KOMPETANSE AS utviklet i 2014/2015 nytt kursadministrasjonssystem 
som gir kursadministratorer i bedriftene egen tilgang til «Min Side».
Her er det full oversikt over egne ansatte sin kompetanse, bestille kurs og hente 
ut elektroniske kursbevis.

Kurs på 
flere språk
De fleste av våre kurs 
kan holdes på norsk, 
engelsk eller polsk.

Antall utenlandske 
arbeidere i Norge er 
sterkt økende. 
Ansatte fra andre land 
er underlagt de samme 
strenge krav til 
opplæring og sikkerhet 
som norske 
arbeidstagere. Dette har 
KIS KOMPETANSE tatt 
konsekvensen av, og har 
utarbeidet 
kursmateriell på 
engelsk og polsk. 

Våre utenlandske 
kursdeltagere setter stor 
pris på dette, da det er 
mye enklere å følge opp-
læring på eget morsmål.

Ønsker du kurs på et
annet språk?

Spør oss!

I C ELAN D
(Í SLAN D)

LITHUANIA
(LIETUVA)

LAT VIA
(LAT VIJA)

FINLAND
(SUOMI)

EUROPEAN 
UNION

ESTONIA
(EESTI )

SWEDEN
(SVERIGE)

NOR WAY
(NORGE)

DENMARK
(DANMARK)

SMS-varsling

Alle kursdeltagere mottar påminnelse om kursstart på SMS.

Bruk en av disse kanalene for informasjon og påmelding:

Informasjon

Velkommen på 

kurs på mandag!
HilsenKIS KOMPETANSE 

Velkommen på 

kurs på mandag!
HilsenKIS KOMPETANSE 
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Kurssenteret i Drammen

Hoteller i Drammen

 Comfort Hotel Union 
Brygge Grønnland 68 
3045 Drammen 
Tlf.: +47 32 21 70 00 
E-post: 
co.unionbrygge@
choice.no 
Les mer om hotellet på: 
www.choice.no

 First Hotel 
Ambassadeur
Strømsø Torg 7
3044 Drammen
Tlf.: +47 31 01 21 00
E-post: ambassadeur
@firsthotels.no
Les mer om hotellet på:
www.firsthotels.com

 Clarion Collection  
Hotel Tollboden
Tollbugt. 43
3044 Drammen
Tlf.: + 47 32 80 51 00
E-post: cc.tollboden@
choice.no
Les mer om hotellet på:
www.choice.no

 Gardermoen lufthavn

 
Bruk avtalekode: kis kom-
petanse for å oppnå KIS 
KOMPETANSEs
gunstige hotellpriser.

Avstand fra flyplassene til KIS KOMPETANSE Drammen: Gardermoen ca 1 t og 20 min (97 km), 
Rygge ca 1 t og 30 min (115 km), Torp ca 1 t (73 km). 
Avstand fra Drammen sentrum til KIS KOMPETANSE i Kobbervikdalen: Ca 10 min (5 km) med bil.

Her finner du oss:

Vårt tilbud
• Sertifisert opplæring i henhold til: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr
• Flotte kurslokaler og velutstyrt treningsrigg   
• Profesjonelle kursinstruktører med solid bransjeerfaring
• De fleste av kursene kan holdes på engelsk eller polsk på forespørsel
• Bedriftstilpassede kurs 
• Lunsj i vår kantine for alle kursdeltagere
• Stor gratis parkeringsplass
• Sentralt plassert på Østlandet med tre flyplasser innen rekkevide 
• Flytoget stopper i Drammen sentrum - ca 10 minutters kjøring fra kursenteret

Praktisk informasjon

Åpningstider: 8.00-16.00 
Besøksadresse: KIS KOMPETANSE avd. Drammen, Kobbervikdalen 61, 3036 Drammen
Tlf.: 32 20 94 80  I  Fax: 32 20 94 81  I E-post: kurs@kis.no

Se informasjon vedr. kursstart, krav til forkunnskap, bekledning osv. under hvert enkelt kurs.

KIS KOMPETANSE i Drammen ønsker å gi våre kursdeltagerne en så god opplæring som mulig. 
Moderne kurslokaler, engasjerte kursholdere, egenprodusert kursmateriell og velutstyrt øvelsesrigg 
gjør at du får maksimalt igjen for kurspengene. Vi ønsker at alle skal trives på våre kurs og vi kan 
spesialtilpasse kurs ved behov. 

Detaljert veibeskrivelse finner du på www.kis.no

Informasjon

A

B

C

D
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Ansatte 
KIS KOMPETANSE 
Drammen

1 Espen Wærp
 Avd.leder/Salgssjef

2 Frank Paulsen 
 Faglig leder

3 Peter Lynge   
 Christiansen
 Kursinstruktør

4 Terje Iversen
 Kursinstruktør

5 Hugo André 
 Larsen
 Kursinstruktør

6 Lars Torp
 Kursinstruktør

7 Arne Martinsen
 Kursinstruktør

8 Arne Prestøy
 Kursinstruktør

9 Svein Tore Olsen
 Kursinstruktør

10  Laila Wærp
  Admin. leder

For kursbooking og informasjon ring: 

815 35 053
eller e-post: kurs@kis.no

AVDELING DRAMMEN

3

Informasjon

1
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Kurssenteret i Bergen

Avstand fra flyplassen til KIS KOMPETANSE Bergen: Du bruker ca 25 min (20 km) med bil.
 
Avstand fra Bergen sentrum til KIS KOMPETANSE på Laksevåg: Ca 10 min (5 km) med bil. 

Vi tilbyr:
• Sertifisert opplæring i henhold til: Forskrift om bruk av arbeidsutstyr 
• Flotte kurslokaler og velutstyrt treningsrigg   
• Profesjonelle kursinstruktører med solid bransjeerfaring
• De fleste av kursene kan holdes på engelsk eller polsk på forespørsel
• Bedriftstilpassede kurs 
• Stor gratis parkeringsplass
• Lunsj i vår kantine for alle kursdeltagere
• Sentral beliggenhet ca 5 min med bil fra sentrum og 25 min fra flyplass 
• Transport i minibuss fra hotell til kurssenter (må bestilles)

Praktisk informasjon: 

Åpningstider: 8.00-16.00 
Besøksadresse: KIS KOMPETANSE AS avd. Bergen, Laksevågneset 12, 5160 Laksevåg  
Tlf.: 55 34 97 00  I  E-post: kurs@kis.no

Se informasjon vedr. kursstart, krav til forkunnskap, bekledning osv. under hvert enkelt kurs.

KIS KOMPETANSE i Bergen ønsker å gi våre kursdeltagerne en så god opplæring som mulig. 
Moderne kurslokaler, engasjerte kursholdere, egenprodusert kursmateriell og velutstyrt øvelsesrigg 
gjør at du får maksimalt igjen for kurspengene. Vi ønsker at alle skal trives på våre kurs og kan 
spesialtilpasse kurs ved behov.  

Hoteller i Bergen
 
 Scandic 
Bergen City
Håkonsgt. 2-5
5015 Bergen
Tlf.: +47 55 30 90 80
E-post: bergencity@
scandichotels.com
Les mer om hotellet på:
www.scandichotels.com
Avtalekode: D558362823
 
 Comfort Hotel 
Holberg
Strandgt. 190
5817 Bergen
Tlf: +47 55 30 42 00
E-post: co.holberg@
choice.no
Les mer om hotellet på:
www.choice.no
Avtalekode: 
kis kompetanse as 
 
 P-Hotels Bergen
Vestre Torggt. 9
5015 Bergen
Tlf: +47 800 46 835
E-post: 
bergen@p-hotels.no
Les mer om hotellet på:
www.p-hotels.no
Avtalekode: 
kis kompetanse as 
 
 Scandic 
Bergen Airport 
Kokstadflaten 2
5863 Bergen
Tlf: +47 21 61 44 00
E-post: bergenairport
@scandichotels.com
Les mer om hotellet på:
www.scandichotels.com
Avtalekode: D558362823

Detaljert veibeskrivelse finner du på www.kis.no







Her finner du oss:

A

B

C

D
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Ansatte  
KIS KOMPETANSE 
Bergen

1 Gaute Bleie
 Kursinstruktør

2 Ulf Titland
 KursinstruktørAVDELING BERGEN

For kursbooking og informasjon ring: 

815 35 053
eller e-post: kurs@kis.no

2

Informasjon

1 2
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– opplæring tilpasset bedriftens ønsker og behov

Risikovurdering

KIS KOMPETANSE AS 
gjennomfører 
risikovurdering og 
kartlegging av bedrifters 
opplæringsbehov over 
hele landet

•	 Vurderer farlighets- 
 graden ved 
 forskjellige arbeids-
 operasjoner

•	 Kartlegger 
 opplæringsbehov 
 iht. forskrifter

•	 Gir riktig opplæring  
 av personell 
 - bedriftsinternt om  
 ønskelig

•	 Får maksimalt ut av  
 bedriftens 
 egne ressurser 

Risikovurdering og 
kartlegging av bedrif-
tens opplæringsbehov 
gir fornuftige opplæ-
ringskostnader og 
maksimal sikkerhet.

Alle våre kurs kan gjennomføres som bedriftsinterne kurs. KIS KOMPETANSE AS hjelper til med 
å kartlegge behovet, og sammen med bedriften utvikler vi et spesialtilpasset opplæringsprogram. 
Dette er en meget effektiv form for opplæring når flere personer i samme bedrift har samme 
opplæringsbehov.

Fordeler med bedriftsintern opplæring:
•  Ingen utgifter til reise og opphold for kursdeltakerne.
•  Ved flere ansatte med samme opplæringsbehov vil kursprisen bli lavere enn ved åpne kurs.
•  Bedriften velger selv tidspunkt for opplæring. Vi tilbyr også opplæring på kveldstid og i helger.
•  Få opplæring på egne maskiner og i konkrete problemstillinger på arbeidsplassen.
•  Alle deltakerne får samme opplæring samtidig, noe som gjør det lettere å komme igang med  
 evt. endringer og forbedringer i bedriften.
•  Opplæringen kan holdes på norsk eller engelsk. Ved behov for kurs på andre språk kontakt oss.
•  Bedriftsinterne kurs kan gjennomføres over hele landet og ombord på skip og oljeplattformer 
 i inn- og utland. 

Sertifisert opplæring vil foregå etter gjeldende fagplaner, men den praktiske delen av opplæringen 
vil kunne tilpasses den enkelte bedrift.

 
Risikovurdering for å kartlegge farlighetsgrad og behov for opplæring.
KIS Kompetanse kan bistå med risikovurderingen i bedriften for å kartlegge opplæringsbehov.
Med utgangspunkt i risikovurderingen vil vi kunne tilby kurs og materiell som er tilpasset bedriftens 
behov og ønsker. 

Bedriftsintern

Sikkerhetsopplæring
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Etter- og 
videre-
utdanning
Vi lever i et samfunn 
hvor utviklingen går 
raskt, og endringene kan 
være store.
Innen mange fag-
grupper er oppdatering 
og resertifisering en 
naturlig del av 
hverdagen, mens for 
andre kan en oppdate-
ring være nødvendig for 
å kunne opperettholde 
ett tilfredsstillende 
sikkerhetsnivå på 
arbeidsplassen.

Dokumentert

Sikkerhetsopplæring
– for landbasert industri, bygg- og anleggsbransjen

Arbeidsmiljøloven og forskrift 1357 om utførelse av arbeid, stiller krav til arbeidsgiver om å 
gjennomføre opplæring av arbeidstakere som skal bruke/betjene arbeidsutstyr i jobbsammenheng.
Forskrift 1357 om utførelse av arbeid skiller mellom to typer opplæring: 
Generell opplæring som omfatter alt arbeidsutstyr der bruken kan medføre skade på liv og helse 
En sertifisert opplæring som omhandler spesielle typer maskiner og utstyr (se sertifisert 
opplæring).
Der arbeidsgiver er i tvil om kravet til eller omfanget av opplæringen, kan KIS Kompetanse bistå 
med en risikovurdering og anbefaling av opplæring.

Eksempler på utstyr som krever dokumentert opplæring:
• Svingkraner og taljebaner
• Personløftere
• Elektriske palleløftere
• Løftebukker
• Farlig småverktøy som el. høvel, vinkelsliper etc.
• Fallsikringsutstyr og personsikring
• Motorsag

Informasjon
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Krav til dokumentert opplæring offshore, har 
sin bakgrunn i Aktivitetsforskriften.
I forskriften vises det til opplæringskrav i 
forskrift 1357 om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

I prinsippet gjelder de samme krav til 
dokumentert sikkerhetsopplæring offshore 
som for landbasert industri.
I Norsok Standard R003 og R 005 stilles også 
noen tilleggskrav til brukere av forskjellige 
typer utstyr.
Det er utarbeidet egne fagplaner for løft, 
rigging etc.
KIS Kompetanse legger disse planene, 
sammen med retningslinjer fra NOG, til grunn 
for vår undervisning.

– for skip og offshorelaterte virksomheter

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Dokumentert

Sikkerhetsopplæring

Achilles JQS

Oljeselskapene vil i stor grad stille krav om at de som skal delta i løfteoperasjoner mellom 
innretning og skip tifredsstiller de samme krav som er gitt i forskrift og standarder.

Opplæring av arbeidstakere på skip skal være i forhold til for eksempel Forskrift om laste- og 
losseinnretninger på skip. I tillegg stilles det krav til opplæring i Sjøfartsdirektoratets Forskrift om 
arbeidsmiljø m.m. (FOR 2005-01-01 nr.08) og Forskrift om kvalifikasjonskrav m.m. (FOR 2003-05-
09 nr. 687)

  

 

Modul O-2.1
Offshorekran

Teori 

Opplæringsmoduler for dokumentert opplæring offshore

Modul O-1.1 
(Fagplan F 2702) 

Tilsvarer modul 
2.3 G11 Løfteredskap
– fra sertifisert 
landbasert
sikkerhetsopplæring 

 

 

Modul 2.1 24 t
Masseforfl.maskiner

Modul O-3.1
VHF

Modul O-4.1
Offshorekran

Praksis

Modul O-2.2
Fallsikring og enkle

løfteinnretninger 
Teori

Modul O-3.2
Rigging

Teori og praksis

Modul O-2.3
Vinsjer

Modul O-3.3
Personalvinsjer

 

 

Achilles er en felles 
kvalifikasjonsordning for 
oljeindustrien i Norge 
og Danmark.

De deltakende 
selskapene benytter 
systemet for å skaffe seg 
oversikt og informasjon 
om mulige leverandører, 
og å gjøre et utvalg blant 
disse med tanke på å 
inngå avtale om 
leveranser. De kjøperne 
som ikke er underlagt 
EUs regler for 
anskaffelse, benytter 
Achilles JQS som en 
leverandørdatabase. 
 

For å oppnå 
kvalifikasjon må 
leverandøren bl.a. ha 
dokumentert et 
kvalitetssystem i 
henhold til en 
internasjonal standard.

KIS KOMPETANSE AS
er kvalifisert som 
leverandør til 
oljeindustrien 
i Norge og Danmark. 

Informasjon
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– for landbasert industri, bygg- og anleggsbransjen

Modul 2.1 24 t
Masseforfl.maskiner 

Modul 4.4 – G1  
Bedriftsoppl. 160 t 
Oppl.virksomhet 80 t 

Modul 3.1 8 t
Praktisk bruk

Modul 4.1  
Bedriftsoppl. 32 t 
Oppl.virksomhet 32 t 

Modul 2.2 14 t
Truck 

Modul 3.2 6 t
Praktisk bruk

Modul 4.2  
Bedriftsoppl. 20 t 
Oppl.virksomhet 14 t 

Modul 2.3 16 t
G11 – Løfteredskap 

Modul 2.4 32 t
G1 – Mobilkran 

Modul 2.5 24 t
G2 – Tårnkran 

Modul 2.6 20 t
G3 – Portalkran 

Modul 2.7 16 t
G4 – Bro- og Traverskran

Modul 2.8 20 t
G8 – Lastebilkran

Modul 3.4 – G1 16 t
Praktisk bruk 

Modul 3.5 – G2 16 t
Praktisk bruk 

Modul 3.6 – G3 12 t
Praktisk bruk 

Modul 3.7 – G4 8 t
Praktisk bruk 

Modul 3.8 – G8 8 t
Praktisk bruk 

Modul 4.5 – G2  
Bedriftsoppl. 120 t 
Oppl.virksomhet 60 t 

Modul 4.6 – G3  
Bedriftsoppl. 100 t 
Oppl.virksomhet 50 t 

Modul 4.7 – G4  
Bedriftsoppl. 32 t 
Oppl.virksomhet 16 t 

Modul 4.8 – G8  
Bedriftsoppl. 40 t 
Oppl.virksomhet 24 t 

Opplæringsmoduler for sertifisert sikkerhetsopplæring av førere,
 gjennomført av sertifisert opplæringsvirksomhet

MODUL 1 – FELLES
Teori m/prøve 

MODUL 2 – FAGDEL
Teori m/prøve 

MODUL 3 – FAGDEL
Grunnleggende praksis 

MODUL 4 – KJØRING
Praksis m/prøve 

KRAN/TRUCK/MASKIN OPPLÆRINGSMODULER AVHENGIG AV TYPE ARBEIDSUTSTYR

Modul 1.1 

Arbeidsmiljø, ansvar
og konsekvenser 

Fellesteori

8 t

Sertifisert sikkerhetsopplæring er en 
opplæring som kreves for fører av 
arbeidsmaskiner som er beskrevet i 
Forskrift 1357 om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav.

Sertifisert sikkerhetsopplæring kan kun gies av 
sertifiserte opplæringsvirksomheter, slik som 
KIS KOMPETANSE AS.

Opplæringen beskriver et minimum av de 
kunnskaper og ferdigheter som kreves for bruk 
av arbeidsutstyr iht. forskriften. Forskriften 
forutsetter imidlertid at førere av ulike typer 
arbeidsutstyr i tillegg får spesialopplæring på 
det utstyret som til enhver tid benyttes.

Sertifisert 

Sikkerhetsopplæring

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

ertifikatertifikat

                 
    Opplæringsvirksomhet

Så lenge virksomheten gjennom årlige oppfølginger 
viser overensstemmelse med forutsetningene og 

retningslinjene for sertifiseringen, er denne gyldig til

Org. nr.

Sertifikat utstedt første gang:
Sertifikat nr. OP Lysaker, den

innen følgende fagområder

er sertifisert som

984 024 401

26.09.2018

26.09.2002
26.09.2014 008

G1: Mobilkraner - G2: Tårnkraner
G3: Portalkraner - G4: Bro- og traverskraner
G8: Kraner med større kapasitet enn 2 tm 

montert på lastebil eller lastebilhenger
G11: Løfteredskap/stropping/anhuking
T: Løfte- og stablevogner for gods med

  permanent førerplass på vognen
C1: Teleskoptruck tom. 10 tonn

C2: Rundtomsvingende teleskoptruck tom. 10 tonn
M: Masseforflytningsmaskiner med effekt>15 kW (20,4 hk)

KIS KOMPETANSE AS

Daglig leder  

Styreleder

Samarbeids Gruppen av 
Sertifiseringsorganer

Norsk Sertifisering AS 
er medlem av

 3036 Drammen

Den sertifiserte 
virksomheten har  
demonstrert og dokumen-
tert et styringssystem 
og faglige kvalifikasjoner 
som tilfredsstiller kravene i 
forskrift til Arbeidsmiljøloven 
«Administrative ordninger på
arbeidsmiljølovens område» § 8.1

Dette sertifikat er utstedt av 
Norsk Sertifisering AS, et 
uavhengig tredjeparts sertifi-
seringsorgan i Norge. Norsk 
Sertifisering AS utpekt av 
Direktoratet for arbeidstilsynet 
for å sertifisere sakkyndige virk-
somheter og virksomheter som 
driver sikkerhetsopplæring og 
tilfredsstiller derved kravene til 
dokumentasjon, kompetanse og 
gjennomføring av sertifisering 
iht. forskriftens § 7.1 og 7.2.

Sertifikatet må kun kopieres 
i sin helhet. 

Norsk Sertifisering AS 
er et uavhengig selskap 
som tilbyr sertifisering 
iht. Arbeidstilsynets 
forskrift 1357.

Forskriften krever at 
virksomheter som driver 
sakkyndig kontroll av og 
sertifisert sikkerhets-
opplæring i forbindelse
med angitt arbeidsutstyr 
skal være sertifisert.
   

KIS KOMPETANSE AS 
 er sertifisert av Norsk
Sertifisering AS i alle 
klasser.

Informasjon
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Fellesteori er en grunnleggende innføring i aktuelle lover og forskrifter og vil gi brukere av 
arbeidsutstyr som er nevnt i §10-3 i “Forskrift om utførelse av arbeid” en grunnleggende innføring i 
sikker bruk av arbeidsutstyr.

Innhold
• Ulykker som har hendt, 
 hva er årsaken?

• Arbeidsmiljøloven
• Internkontrollforskriften
• Maskinforskriften 
 (Best nr 522)
• Om utførelse av arbeid -
 orskrift 1357
• Sikkerhetsskilting 
 og signalgiving
• Ytre miljø
• Forsikring og ansvar

• Farlig gods

Fellesteori
Fellesteori for kran, truck og anleggsmaskin. 
Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Lover og regler

Industri

Bygg og anlegg

Offshore

Sjøfart

Fellesteori Fadderopplæring

Gruppe: Lover og forskrifter

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

1.1 Fellesteori 8 timer Mandag 2505,- 30,- 2535,-

Sted Gjennomføres uke

Bergen   34-38-39-43-44-48-49

Drammen   35-37-39-41-43-45-47-49-51

Trondheim Etter avtale

Stavanger Etter avtale

Bodø Etter avtale

Tromsø Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Kristiansand Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

1.1 Fellesteori engelsk 8 timer Mandag 2505,- 30,- 2535,-

Sted Gjennomføres uke

Drammen 36-40-48-49

Bergen Etter avtale

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart kl 9.00.

•  Kursmateriell og lunsj  
 er inkl. i kursprisen.

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Modul 1.1
Fellesteori - 8 timer

Modul 2.1 + 3.1 + 4.1 
= Masseforflytnings-
maskinførerbevis 

Modul 2.2 + 3.2 + 4.2
= Truckførerbevis 

Modul 2.3 + 2.4 + 3.4 + 4.4
= G1 Mobilkranførerbevis

Modul 2.3 + 2.5 + 3.5 + 4.5
= G2 Tårnkranførerbevis

Modul 2.3 + 2.6 + 3.6 + 4.6
= G3 Portalkranførerbevis

Modul 2.3 + 2.7 + 3.7 + 4.7
= G4 Bro- og  
traverskranførerbevis

Modul 2.3 + 2.8 + 3.8 + 4.8
= G8 Lastebilkranførerbevis
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Innhold
• Lover og forskrifter

• HMS – helse, miljø og sikkerhet

• Sakkyndig kontroll

• Oppbygging av løfteredskap

• Kasseringsregler for løfteredskap

• Ståltau, kjettingredskap, fiberstropper og sjakler m.m

• Bruk av løftetabeller

• Signaler - tegn

• Vektbedømmelse

Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon. 
Kurset er grunnleggende for alle som skal bli kranoperatører.  
For offshore tilsvarer kurset O-1.1 (Fagplan 2702).

G11 Løfteredskap
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for anhuker/stropper 
og signalgiver

Kran og løft

Industri

Bygg og anlegg

Offshore

Sjøfart

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

Kurspris inkluderer materiell, kompetansebevis og lunsj. Merverdiavgift regnes kun av kompetansebevis

KURSPLAN
Modul nr  Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

2.3 Løfteredskap 16 timer Tir-ons 5200,- 180,- 5380,- Forutsetter gjennomført modul 1.1 
- Fellesteori 

Sted Gjennomføres uke

Bergen 34-39-44-49

Drammen  37-41-45-49

Trondheim   Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

1.1+2.3 ”Stroppekurs” 24 timer Man-ons 6690,- 210,- 6900,- Inkl. fellesteori 

Sted Gjennomføres uke

Bergen 34-39-44-49

Drammen 37-41-45-49

Trondheim Etter avtale

 
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

2.3 Løfteredskap
engelsk

16 timer Tir-ons 5200,- 180,- 5380,- Forutsetter gjennomført modul 1.1 
- Fellesteori

1.1+2.3 ”Stroppekurs” 
engelsk

24 timer Man-ons 6690,- 210,- 6900,- Inkl. fellesteori  

Sted Gjennomføres uke

Drammen 36-48

Bergen Etter avtale

Oppdatering Kran Oppdatering StroppLastsikring

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Modul 1.1
Fellesteori - 8 timer
+  
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve 16 timer

= Stroppe/anhuker
 

Påbyggingskurs: 
Modul 2.4 + 3.4 + 4.4
= G1 Mobilkranførerbevis

Modul 2.5 + 3.5 + 4.5
= G2 Tårnkranførerbevis

Modul 2.6 + 3.6 + 4.6
= G3 Portalkranførerbevis

Modul 2.7 + 3.7 + 4.7
= G4 Bro- og  
traverskranførerbevis

Modul 2.8 + 3.8 + 4.8
= G8 Lastebilkranførerbevis

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-
 onsdag kl 8.30.

•  Kursmateriell, 
 kompetansebevis 
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.
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KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

2.4 G1 Mobilkran 32 timer Man-tor 10260 240,- 10500,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)

Sted Gjennomføres uke

Drammen 36-44

Bergen Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Molde Etter avtale

Kristiansand Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Merknader

3.4 G1 Praktisk bruk 16 timer Man-tir 20900,- Grunnlag for ”fadderkjøring”

- egen maskin 16 timer Avtales 12995,-  Reisekostnader for instruktør kommer 
i tillegg

Praktisk prøve 4 timer Avtales 3950,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Sted Gjennomføres uke

Drammen   37-45

Bergen   Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Molde Etter avtale

Kristiansand Etter avtale

Industri

Bygg og anlegg

Kran og løft

G1 Mobilkran
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører 
av mobilkraner

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av mobilkran samt god innsikt i 
prinsippene for mobilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve 
vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av G1 mobilkran, G8 lastebilkran, 
G20 hydraulisk kran, C1/C2 teleskoptruck og lift.

Innhold
• Krav til kranfører

• Bruksområder for mobilkraner

• Oppbygging. Konstruksjon og virkemåte

• Hydraulikk/elektronikk, mekanikk

• Stabilitet

• Lastdiagram

• Ståltau/blokker

• Oppstilling og bruk av mobilkran/lastebilkran

• Sertifisering/dokumentasjon

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

Oppdatering Kran Oppdatering StroppLastsikring

Krav til forkunnskap:
Modul 1.1
Fellesteori - 8 t 
+
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= G11 Stoppe/anhuker

Modul 2.4 G1 Mobilkran
Teori m/prøve - 32 t
+ 
Modul 3.4 G1 Praktisk bruk
Grunnleggende praksis - 16 t
+ 
Modul 4.4 G1 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring” - 160 t
eller praksiskjøring hos 
opplæringsvirksomhet - 80 t
+
Praktisk prøve - 4 t

= G1 Mobilkranførerbevis

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-
 torsdag kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
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Kran og løft

Bygg og anlegg

G2 Tårnkran
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører 
av tårnkraner

Innhold
• Krav til kranfører

• Bruksområder for tårnkraner/portalkraner/traverskraner

• Ulykker med tårnkraner

• Oppbygging, konstruksjon og montering

• Hydraulikk/elektronikk, mekanikk

• Vindkrefter og lastdiagram

• Ståltau/blokker

• Kontroll og vedlikehold

• Oppstilling og sikkerhetsregler ved bruk

• Sertifisering/dokumentasjon

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av tårnkran samt god innsikt i 
prinsippene for tårnkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av 
G2 tårnkran, G3 sving-/portalkraner og G4 bro-/traverskraner.

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner 

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

2.5 G2 Tårnkran 24 timer Man-ons 9965,- 210,- 10175,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)

Sted Gjennomføres uke

Drammen   35-43-49

Bergen   Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Molde Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Kristiansand Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Merknader

3.5 G2 Praktisk bruk 16 timer Tor-fre 20900,- Grunnlag for ”fadderkjøring”

- egen maskin 16 timer Tor-fre 12995,- Reisekostnader for instruktør kommer 
i tillegg

Praktisk prøve 4 timer Avtales 3950,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Sted Gjennomføres uke

Drammen   35-43-49

Bergen Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Molde Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Kristiansand Etter avtale

KURSPLAN

Oppdatering Kran Oppdatering StroppLastsikring

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-
 fredag kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.

Krav til forkunnskap:
Modul 1.1
Fellesteori - 8 t 
+
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= Stoppe/anhuker

Modul 2.5 G2 Tårnkran
Teori m/prøve - 24 t
+ 
Modul 3.5 G2 Praktisk bruk
Grunnleggende praksis - 16 t
+ 
Modul 4.5 G2 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring” - 120 t
eller praksiskjøring hos 
opplæringsvirksomhet - 60 t
+
Praktisk prøve - 4 t

= G2 Tårnkranførerbevis

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
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G3 Portalkran
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører 
av portalkraner

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av portalkran samt god innsikt i 
prinsippene for portalkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av 
G3 sving-/portalkraner og G4 bro-/traverskraner.

Innhold
• Krav til kranfører
• Bruksområder for portalkraner/traverskraner
• Ulykker med portalkraner
• Oppbygging, konstruksjon og montering
• Hydraulikk/elektronikk, mekanikk
• Vindkrefter og lastdiagram
• Ståltau/blokker
• Kontroll og vedlikehold
• Kranbaner og sikkerhetsregler ved bruk
• Sertifisering/dokumentasjon

Industri

Kran og Løft

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

2.6 G3 Portalkran 20 timer Man-ons 9965,- 210,- 10175,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)

Sted Gjennomføres uke

Drammen   35-43-49

Bergen Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Molde Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Kristiansand Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Merknader

3.6 G3 Praktisk bruk Grunnlag for ”fadderkjøring”

- egen maskin 12 timer Avtales 12995,- Reisekostnader for instruktør kommer 
i tillegg

Praktisk prøve 4 timer Avtales 3950,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Sted Gjennomføres uke

Drammen   35-43-49

Bergen Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Molde Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Kristiansand Etter avtale

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

KURSPLAN

Oppdatering Kran Oppdatering StroppLastsikring

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-
 onsdag kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.

Krav til forkunnskap:
Modul 1.1
Fellesteori - 8 t 
+
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= Stoppe/anhuker

Modul 2.6 G3 Portalkran
Teori m/prøve - 20 t
+ 
Modul 3.6 G3 Praktisk bruk
Grunnleggende praksis - 12 t
+ 
Modul 4.6 G3 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring” - 100 t
eller praksiskjøring hos 
opplæringsvirksomhet - 50 t
+
Praktisk prøve - 4 t

= G3 Portalkranførerbevis

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
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Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av traverskran samt god innsikt i 
prinsippene for traverskraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av 
G4 bro-/traverskraner.

Innhold
• Krav til kranfører

• Bruksområder for traverskraner

• Ulykker med bro- og traverskraner

• Oppbygging av forskjellige typer bro- og traverskraner

• Elektrisk anlegg på bro- og traverskraner

• Sikkerhetsbrytere

• Ståltau/blokk

• Kontroll og vedlikehold

• Sikkerhetsregler ved bruk

• Sertifisering/dokumentasjon

G4 Traverskran
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører av 
bro og traverskraner

Industri

Offshore

Kran og Løft

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

2.7+3.7
4.7

G4 Traverskran 40 timer Man-fre 19230,- 270,- 19500,-

1.1+2.3+
2.7+3.7

G4 Traverskran 48 timer Seks dager 15930,- 270,- 16200,- Inkl. stroppekurs 

3.7 G4 Praktisk bruk 8 timer Onsdag 4970,- 30,- 5000,- Grunnlag for ”fadderkjøring”

- egen maskin 8 timer Avtales 5000,- 30,- 5000,- Reisekostnader for instruktør kommer 
i tillegg

 Praktisk prøve 2 timer Avtales 1875,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Sted Gjennomføres uke

Bergen   35-40-45

Drammen   34-38-42-46-50

Trondheim Etter avtale

Stavanger Etter avtale

Bodø Etter avtale

Tromsø Etter avtale

Kristiansand Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

2.7+3.7 G4 Traverskran 24 timer Ons-Fre 13080,- 210,- 13290,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)

3.7 G4 Praktisk bruk 8 timer Fredag 4970,- 30,- 5000,- Grunnlag for ”fadderkjøring”

Sted Gjennomføres uke

Drammen Etter avtale

Bergen Etter avtale

KURSPLAN

Oppdatering Kran Oppdatering StroppLastsikring

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-
 fredag kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, praktisk  
 prøve, kompetansebevis  
 og lunsj er inkl. i 
 kursprisen.

Modul 1.1
Fellesteori - 8 t 
+
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= Stoppe/anhuker
+  
Modul 2.7  
G4 Bro- og traverskran 
Teori m/prøve - 16 t
+ 
Modul 3.7 G4 Praktisk bruk
Grunnleggende praksis - 8 t
+ 
Modul 4.7 G4 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring” - 32 t
eller praksiskjøring hos 
opplæringsvirksomhet - 16 t
+
Praktisk prøve - 2 t

= G4 Bro- og  
traverskranførerbevis

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
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Kran og løft

Industri

Bygg og anlegg

G8 Lastebilkran
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører 
av lastebilkraner

Innhold
• Krav til kranfører

• Bruksområder for hydrauliske kraner

• Ulykker med lastebilkraner

• Oppbygging av forskjellige typer lastebilkraner

• Hydraulikk/elektronikk, mekanikk

• Sikkerhets- og overlastbrytere, lastdiagram

• Oppstilling og bruk av lastebilkraner

• Kontroll og vedlikehold

• Sikkerhetsregler ved bruk

• Sertifisering/dokumentasjon

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av lastebilkran samt god innsikt i 
prinsippene for lastebilkraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av 
G8 Lastebilkran og G20 Hydraulisk kran.

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

2.8 G8 Lastebilkran 20 timer Ons-tor 8570,- 180,- 8750,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)

2.3+2.8 G8 Lastebilkran 36 timer Man-tor 10610,- 240,- 10850,- Inkl løfteredskap 

Sted Gjennomføres uke

Drammen   34-38-42-46-50

Bergen Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Bodø Etter avtale

Tromsø Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Merknader

3.8 G8 Praktisk bruk 8 timer Avtales 7870,- 30,- 7900,- Grunnlag for ”fadderkjøring”

- egen maskin 8 timer Avtales 6430,- Reisekostnader for instruktør kommer 
i tillegg

Praktisk prøve 2 timer Avtales 1875,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Sted Gjennomføres uke

Drammen   34-38-42-46-50

Bergen   Etter avtale

KURSPLAN

Oppdatering Kran Oppdatering StroppLastsikring

Modul 1.1
Fellesteori - 8 t 
+
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= Stoppe/anhuker
+  
Modul 2.8  
G8 Lastebilkran 
Teori m/prøve - 20 t
+ 
Modul 3.8 G8 Praktisk bruk
Grunnleggende praksis - 8 t
+ 
Modul 4.8 G8 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring” - 40 t
eller praksiskjøring hos 
opplæringsvirksomhet - 24 t
+
Praktisk prøve - 2 t

= G8 Lastebilkranførerbevis

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-
 fredag kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, praktisk  
 prøve, kompetansebevis  
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.

Påbyggingskurs:
C1/C2 Teleskoptruck
 

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
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Industri

Bygg og anlegg

Offshore

Sjøfart

Truck

Truck
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for operatører 
av trucker til og med 10 tonn

Kurset vil gi eleven en god teoretisk innføring i sikker bruk av truck samt god innsikt i prinsippene 
for truckens konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. 
Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av  
truck t.o.m. 10 tonn.

Innhold
• Krav til Truckfører

• Trucktyper med tilleggsutstyr 
 og deres bruksområder

• Ulykker med truck

• Truckens virkemåte og konstruksjon

• Stabilitet

• Godshåndtering

• Kontroll og vedlikehold

• Sikkerhetsregler ved bruk

• Sertifisering/dokumentasjon

Truck Stortruck

Gruppe: Truck

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

2.2 Truck 14 timer Tir-ons 5345,- 180,- 5525,- Forutsetter gjennomført fellesteori

1.1+2.2 Truck 22 timer Man-ons 5735,- 240,- 5975,- Inkl. fellesteori

3.2 Praktisk bruk 6 timer Tor-fre 2470,- 30,- 2500,- Grunnlag for ”fadderkjøring”

4.2 Praksiskjøring 14 timer Avtales 3720,- 30,- 3750,- Prisen forutsetter tre elever

Praktisk prøve 2 timer   Avtales 1075,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Sted Gjennomføres uke

Bergen   38-43-48

Bergen praksiskj. 38-43-48

Drammen 35-39-43-47-51

Drammen praksiskj. 35-39-43-47-51

Trondheim Etter avtale

Trondheim praksiskj. Etter avtale

Sted Gjennomføres uke

Drammen 40-49

Bergen Etter avtale

C1/C2 Teleskoptruck

Truck deles inn i følgende klasser:
T1 - Laftløftende plukktruck. T2 - Skyvemast-, støtte- benstruck. T3 - Svinggaffel og høytløftende plukktruck, sidestablende og 
førerløftende truck. T4 - Motvektstruck. T5 - Sidelaster.

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Modul 1.1
Fellesteori - 8 timer
+  
Modul 2.2 Truck 
Teori m/prøve 14 timer 
+  
Modul 3.2 Praktisk bruk 
Grunnleggende praksis 6 t
+  
Modul 4.2 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring”  20 t
eller praksiskjøring hos 
opplæringsvirksomhet 14 t
+  
Praktisk prøve 2 t
 
= Truckførerbevis 
t.o.m 10 tonn

Påbyggingskurs:
Modul 2.2/7 Stortruck 

C1/C2 Teleskoptruck
 

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-fredag 
 kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, praktisk  
 prøve, kompetansebevis  
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.
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Industri

Truck

Stortruck
Dokumentert opplæring for operatører  
av truck over 10 tonn

Kurset er en påbygging på ordinært truckførerbevis for trucker t.o.m. 10 tonn, og vil gi deltagerne 
den kompetanseheving som skal til for å kunne betjene stortruck sikkert, slik at uhell og ulykker 
unngås. Etter bestått teoretisk prøve og gjennomført grunnleggende praktisk bruk + praksiskjø-
ring, kan praktisk prøve gjennomføres. Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av 
kompetansebevis for fører av truck over 10 tonn, i aktuell klasse. 

Innhold
• Krav til Truckfører
• Ulykker med stortruck
• Truckens virkemåte og konstruksjon
• Stabilitet
• Godshåndtering
• Kontroll og vedlikehold
• Bruks- og sikkerhetsbestemmelser 
• Sertifisering/dokumentasjon

Truck Stortruck

Gruppe: Truck

For klasse T6 stilles krav til minimum 1 års dokumentert praksis på sidelaster (T5).
For klasse T7 og T8 stilles krav til minimum 1 års dokumentert praksis på motvektstruck (T4).

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

2.2/7 ”Stortruck” over 
10 tonn

8 timer Mandag 4350,- 150,- 4500,-

Praktisk bruk 6 timer Tirsdag 3470,- 30,- 3500,- Grunnlag for ”fadderkjøring”

Praktisk prøve   2 timer2 Avtales 1875,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Sted Gjennomføres uke

Drammen   35-40-44-51

Bergen   Etter avtale

C1/C2 Teleskoptruck

Forkunnskap:
Truckførerbevis for truck 
under 10 tonn og gyldig 
førerkort klasse BE. 
Dokumentert praksis på 
motvektstruck, min. 1 år. 

Modul 2.2/7 Stortruck 
Teori m/prøve 8 timer 
+  
Praktisk bruk 
Grunnleggende praksis 6 t
+  
Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring”  14 t
eller praksiskjøring hos 
opplæringsvirksomhet 10 t
+  
Praktisk prøve 2 t
 
= Stortruckførerbevis 

Påbyggingskurs:
C1/C2 Teleskoptruck
 

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, praktisk  
 prøve, kompetansebevis  
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.
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Truck

Industri

Bygg og anlegg

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

C1/C2 Teleskoptruck
Sertifisert opplæring for brukere av teleskoptruck t.o.m 10 tonn

Hensikten med opplæringen er å gi førere av teleskoptruck en god teoretisk og praktisk 
grunnopplæring i sikker bruk av teleskoptrucken. 
Kurset bygger på og forutsetter tidligere gjennomført sertifisert opplæring modul 2.1 - Massefor-
flytningsmaskin, modul 2.2 - Truck eller modul 2.8 - Lastebilkran (G8). Før praktisk kjøring påbe-
gynnes må deltageren inneha førerbevis for masseforflytningsmaskin, truck eller lastebilkran.

Innhold
Teori
• Bruksområder
• Ulykker med teleskoptruck
• Konstruksjon og virkemåte
• Støtteben og stabilitet
• Overlastsystem og lastdiagram
• Oppstilling

Praksis
• Hovedkomponenter og tilleggsutstyr
• Kontrollpunkter
• Funksjonstest
• Oppstilling og kjøretrening

KURSPLAN
Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl. mva
Merknader

C1 teori 6,5 timer Torsdag 2500,- 150,- 2650,-

C1 praksis 
(fra truck og 
massefl.maskin)

4 timer Avtales 4600,-

C1 praksis 
(fra lastebilkran)

8 timer Avtales 7800,-

C2 praksis 4 timer Fredag 4600,-

Sted Gjennomføres uke

Bergen   Etter avtale

Drammen   Etter avtale

Gruppe: Truck

Truck Stortruck C1/C2 Teleskoptruck

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Forkunnskap:
Kompetansebevis  
for Masseforflyttingsmaskiner, 
Truck, eller G8 Lastebilkran

Teleskoptruck Teori - 6,5 t
+  
C1 Praksis 
- 4 t inkludert praktisk prøve
Krever førerbevis for Truck eller 
Masseforflyttingsmaskiner 
eller
C1 Praksis 
- 8 t inkludert praktisk prøve
Krever førerbevis for lastebilkran 

= Kompetansebevis C1 
 
Påbyggingskurs:
C2 Praksis 
- 4 t inkludert praktisk prøve
Krever kompetansebevis 
for C1 Teleskoptruck

= Kompetansebevis C2

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, 
 kompetansebevis 
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.

C1 er teleskoptruck med fast bom og førerplass.
C2 er teleskoptruck hvor bom og føreplass sitter på bevegelig-/rundtsvingende konstruksjon.
For teleskoptruck med løfteevne over 10 tonn kreves truckførerbevis klasse T8.



 

24

KURS 2017

Anleggsmaskin

Industri

Bygg og anlegg

Anleggsmaskin
Grunnleggende sikkerhetsopplæring for fremtidige 
operatører av masseforflytningsmaskiner

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Kurset vil gi eleven en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av masseforflytningsmaskiner 
samt en god innsikt i oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk. Bestått praktisk prøve vil være 
grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av masseforflytningsmaskin i valgt klasse.

Innhold
• Krav til fører av masseforflytningsmaskiner

• Bruksområder for de forskjellige maskintypene

• Ulykker med masseforflytningsmaskiner

• Oppbygging av forskjellige masseforflytningsmaskiner

• Hydraulikk

• Dieselmotorer

• Kontroll og vedlikehold

• Sikkerhetsregler ved bruk

• Sertifisering/dokumentasjon

Prisene indeksreguleres hvert år. Priser på materiell, praktisk prøve og kompetansebevis er eks. mva.

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

2.1 Masseforflytning 24 timer Tir-tor 6510,- 210,- 6720,- Forutsetter gjennomført fellesteori

1.1+2.1 Masseforflytning 32 timer Man-tor 7320,- 240,- 7560,- Inkl. fellesteori 

3.1 Praktisk bruk 8 timer Fredag 7715,- 30,- 7745,-

- egen maskin 8 timer Avtales 6370,- Reisekostnader for instruktør kommer 
i tillegg

4.1 Praksis 32 timer Man-tor 32000,- 32000,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Praktisk prøve 3 timer Avtales 1875,- Reisekostnader for sensor kommer i tillegg

Sted Gjennomføres uke

Drammen 37-41-45-49

Praktisk bruk 37-41-45-49

Bergen   Etter avtale

4.1 Drammen 38-42-46-50

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

Masseforflytning
Repetisjonskurs

2 x 4 
timer

Kveld etter 
avtale

Repetisjonskurs for de som trenger opp-
datering i lover og forskrifter for drift av 
anleggsmaskiner.

Sted Gjennomføres uke

Ta kontakt for nærmere informasjon     

Anleggsmaskin

Gruppe: Masseforflytningsmaskiner

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Modul 1.1
Fellesteori - 8 t
+  
Modul 2.1 
Masseforflytningsmaskiner
Teori m/prøve - 24 t 
+  
Modul 3.1 Praktisk bruk 
Grunnleggende praksis - 8 t
+  
Modul 4.1 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring” - 32 t
eller praksiskjøring hos 
opplæringsvirksomhet - 32 t
+  
Praktisk prøve - 2 t 
= Maskinførerbevis for maski-
nen det er kjørt praksis på 

Påbyggingskurs:
C1/C2 Teleskoptruck
 

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag
 kl 9.00, tirsdag-
 torsdag kl 830.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
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Kran og løft

Kurset gjennomføres etter Opplæringsplan DOK04-AX-01, godkjent av DOK48 gruppen.
Målsettingen med opplæringen er at den som gis opplæring tilegner seg grunnleggende 
kunnskaper og praktiske ferdigheter om sikker bruk av løfteredskap og riktig signalgivning,  
i tillegg til kommunikasjon med kranfører slik at ulykker unngås.

Innhold
• Risikovurdering, roller og ansvar

• Merking, brukskontroll, kasseringsregler av løfteredskap

• Tyngdepunkt, kort innføring i bruk av løftetabeller

• Kommunikasjon, signaler og tegn

• Sikkerhetsregler og sjekklister

Anhuker/signalgiver 
8 timer
Kurset er beregnet for bygg og anleggsbransjen.

Bygg og anlegg

Gruppe: Kran og løft

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl. mva
Merknader

Anhuker/
Signalgiver

8 timer Mandag 2900,- 30,- 2930,-

Sted Gjennomføres uke

Drammen 36-40-44-48

Bergen Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart kl 9.00.

•  Kursmateriell og 
 kompetansebevis er  
 inkl. i kursprisen.

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker KranbrukerG11 Stroppe/anhuker G20 Skipskraner

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft Oppdatering Kran VinsjLastsikring
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Innhold
• Oppbygging av forskj. typer hydrauliske kraner

• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter

• Mekanikk 

• Hydraulikksystemer

• Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter

• Kapasiteter - tabellbruk

• Kranførerinstruks

• Ståltau til kraner og vinsjer

• Tromler - ståltauskiver

• Sikker bruk av løfteredskap

Kurset gir deltagerne grunnopplæring i sikker bruk av hydraulisk kran. Opplæringen gir god  
innsikt i prinsippene for kraners konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk. Opplæringen 
dekker krav til kompetansebeviskategori G20, angitt i NORSOK Standard R003/tabell B.2

Kran og løft

Offshore

O-G20 Fastmontert 
hydraulisk kran
Dokumentert opplæring for personell som skal benytte 
fastmonterte hydrauliske kraner og arbeidsvinsjer

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

O-G20 F G20 Fastmontert 
hydraulisk kran

16 timer Tor-Fre 7745,- 180,- 7925,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)

Sted Gjennomføres uke

Bergen   34-39-44-49

Drammen   37-41-45-49

Trondheim Etter avtale

Stavanger Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

1.1+2.3+ 
O-G20 F

G20 Fastmontert 
hydraulisk kran

40 timer Man-fre 11580,- 270,- 11850,- Inkl. løfteredskap 

Sted Gjennomføres uke

Bergen   34-39-44-49

Drammen 37-41-45-49

Trondheim Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

O-G20 F G20 Fastmontert 
hydraulisk kran

16 timer Tor-fre 7745,- 180,- 7925,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)

1.1+2.3+ 
O-G20 F 

G20 Fastmontert 
hydraulisk kran

40 timer Man-fre 11580,- 270,- 11850,- Inkl. løfteredskap

Sted Gjennomføres uke

Drammen   36-48

Bergen Etter avtale

Oppdatering Kran VinsjLastsikring

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-
 fredag kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell,  
 praktisk prøve,
 kompetansebevis 
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.

Modul 1.1
Fellesteori - 8 t 
+
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= Stoppe/anhuker eller 
modul O-1.1 offshore
+  
Modul 0-G20 F G20 Fast-
montert hydraulisk kran
Teori m/prøve - 16 t
+  
G20 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring” - 40 t
+
Praktisk prøve - 2 t

= G20 Fastmontert hydraulisk
kranførerbevis

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
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Innhold
• Oppbygging av forskj. typer hydrauliske kraner 
• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter
• Mekanikk 
• Hydraulikksystemer
• Sikkerhetsutrustning på kraner og vinsjer 
• Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter
• Kapasiteter - tabellbruk
• Kranførerinstruks
• Ståltau til kraner og vinsjer
• Tromler - ståltauskiver
• Sikker bruk av løfteredskap

Kurset er målrettet mot aktuelle kraner og arbeidsvinsjer som benyttes om bord i skip. Deltagerne 
vil få den kompetansehevning som er nødvendige for å kunne betjene kraner, arbeidsvinsjer og 
løfteutstyr trygt og sikkert. Opplæringen dekker kompetansekrav i NORSOK standard R003N for 
Kranfører G20.

Kran og løft

Sjøfart

Skipskraner
Opplæring for operatører av kraner og arbeidsvinsjer 
om bord i skip

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Rigger Oppdatering Kran Oppdatering Stropp

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

Lastsikring

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-
 fredag kl 8.30.

•  Varme klær anbefales  
 ved praksiskjøring og  
 under praktisk prøve.  
 Hjelm og vernesko er
 påbudt. Kan evt. lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell,  
 praktisk prøve,
 kompetansebevis 
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.

Modul 1.1
Fellesteori - 8 t 
+
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= Stoppe/anhuker eller 
modul O-1.1 offshore
+  
Modul F-3089 F G20 Fast-
montert hydraulisk kran
Teori m/prøve - 16 t
+ 
G20 Praksiskjøring
Bedriftsopplæring 
”fadderkjøring” - 40 t
+
Praktisk prøve - 2 t

= G20 Fastmontert hydraulisk
kranførerbevis

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

F-3089 G20 Fastmontert 
hydraulisk kran

16 timer Tor-fre 7745 180,- 7925,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)
eller O-1.1. 

Sted Gjennomføres uke

Bergen   34-39-44-49

Drammen   37-41-45-49

Trondheim Etter avtale

Stavanger Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

O-1.1 og 
F-3089

G20 Fastmontert 
hydraulisk kran

40 timer Man-fre 11580,- 270,- 11850,- Inkl. løfteredskap 

Sted Gjennomføres uke

Bergen   34-39-44-49

Drammen   37-41-45-49

Trondheim Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

F-3089 G20 Fastmontert 
hydraulisk kran

16 timer Tor-fre 7745,- 180,- 7925,- Forkunnskap: Modul 1.1+2.3 (Stroppekurs)
eller O-1.1

O-1.1 og 
F-3089

G20 Fastmontert 
hydraulisk kran

40 timer Man-fre 11580,- 270,- 11850,- Inkl. løfteredskap

Sted Gjennomføres uke

Drammen 36-48

Bergen Etter avtale

Engelskspråklige kurs
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Offshore

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Innhold
• Krav og ansvar til rollen operasjonelt ansvarlig

• Lover, forskrifter og standarder som gjelder vedr.  bruk av løfteutstyr

• Overordnet operasjonell ledelse av løfteoperasjoner

• Helhetlig planlegging av løfteoperasjoner

• Utføre planlegging, identifisering og vurdering av farer, identifisering av og

  etablering av barrierer, gjennomføring og evaluering av en løfteoperasjon

• Krav for oppbevaring av løst løfteutstyr

• Kompetansekrav for ulike typer løfteutstyr

• Krav til fadder og sensor

Målsetting med opplæring er at den som gis opplæring tilegner seg tilstrekkelig kunnskaper til å 
lede og veilede personell som er involvert i løfteoperasjoner. 

Kran og løft

Operasjonelt ansvarlig

Gruppe: Kran og løftekurs 

Offshore

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

Operasjonelt 
ansvarlig

16 timer Avtales 8900,- 60,- 8960,-

Sted Gjennomføres uke

Drammen 35-43-49

Bergen Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart kl 9.00.

•  Kursmateriell, 
 kompetansebevis 
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.

Kurs for operasjonelt ansvarlige, Fagansvarlige logistikk, og 
Vedlikeholdsledere

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Rigger

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft Oppdatering Kran VinsjLastsikring
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Kran og løft

Offshore

Industri

Rigger

Gruppe: Kran og løftekurs

Innhold
•  Gjennomgang av krav i NORSOK standard R003N

•  Bruk av taljer og enkle løfteinnretninger

•  Mekanikk  
 - hvordan krefter virker på konstruksjoner

•  Løfteutstyr

•  Oppstillingskontroll

• Bruk av fallsikringssystemer

Hensikten med opplæringen er å gi blivende riggere en god teoretisk og praktisk opplæring i
sikker bruk av riggutstyr, fallsikringssystemer og enkle løfteinnretninger. Opplæringen skal gi 
riggere god innsikt i prinsippene for konstruksjon, virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og 
ulykker i forbindelse med riggoperasjoner unngås. HMS er en styrende faktor for riggere, de skal 
ha nok kunnskap om alle momenter som skal være med i en risikoanalytisk gjennomføring som 
f.eks SJA.

Rigger
Opplæring for personell som skal gjennomføre 
riggoperasjoner

KURSPLAN

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Lastsikring Oppdatering Kran

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft Oppdatering Stropp

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-fredag  
 kl 8.30.

•  Varme klær anbefales.  
 Hjelm, vernesko og  
 kjeledress kan lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell, 
 kompetansebevis 
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.

Forkunnskap
Modul 1.1
Fellesteori - 8 t
+
G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= Stoppe/anhuker eller  
modul O-1.1 ofshore
+ 

Modul O-2.2  
Fallsikring og bruk av enkle 
løfteinnretninger
Teori m/prøve - 16 t 

= Dokumentert opplæring
Enkle løfteinnretninger

Modul O-3.2 
Rigger
Teori og praksis 
m/prøve - 32 t

=  Rigger 

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

O-2.2+
O-3.2

Rigger 
inkludert 
fallsikring 
og bruk av enkle 
løfteinnretninger

48 timer Man-fre 13630,- 270,- 13900,- Forutsetter gjennomført Modul O-1.1 
Det er innlagt 8 timer selvstudie/
oppgaveløsning

Sted Gjennomføres uke

Bergen 37-42-47

Drammen 35-39-43-47-51

Sted Gjennomføres uke

Drammen 41-50

Bergen Etter avtale
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Innhold
• Uønskede hendelser

• Aktuelt regelverk

• Valg av lastbærere

• Brukerkontroll

• Oppstillingskontroll

• Planlegging av innlasting

• Innfestingspunkt og sikring av last

• Krefter som påvirker lasten

• Sperremateriell

• Dokumentasjon

• Bruk av personlig verneutstyr

KIS KOMPETANSE AS er godkjent som leverandør av NOG kurs ”Pakking, sikring og trans-
port av last, samt brukerkontroll av lastbærer” iht. til NOGs retningslinje 116 
(”Containerpakkekurs”).  

Hensikten med opplæringen er å gi personell som arbeider med sikring av last en grunnopplæ-
ring i lastsikring og brukerkontroll av lastbærere. Opplæringen gjennomføres på 3 dager.
Kurset tilfredsstiller kravet om dokumentert opplæring i Forskrift om utførelse av arbeid 
best. nr. 703, Norsok R-003N og NOG 116, og gjennomføres med teori og praksis etter 
opplæringsplan O-2.6. Det forutsettes at deltakerne har gjennomført og bestått 
Bruk av løfteredskap (stroppekurs) modul 2.3 eller modul O-1.1 offshore.

Kran og løft

Offshore

Pakking, sikring og transport 
av last, samt brukerkontroll av 
lastbærer (O-2.6)

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 Skipskraner

Lastsikring Oppdatering Kran Oppdatering Stropp

G8 Lastebilkran

Fallsikring og enkle løft

Gruppe: Kran og løftekurs

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

O-2.6 Pakking, sikring 
og transport av 
last, samt 
brukerkontroll av 
lastbærer

24 timer Tre dager 16770,- 180,- 16950,-

Sted Gjennomføres uke

Bergen 36-41-46

Hammerfest Etter avtale

Sted Gjennomføres uke

Bergen Etter avtale

Hammerfest Etter avtale

KURSPLAN

Oppdatering Kran

Rigger

Sjøfart

Forkunnskap:
Modul 1.1
Fellesteori - 8 t 
+
Modul 2.3 G11 Løfteredskap
Teori m/prøve - 16 t 
= Stroppekurs
Alternativt: Modul O-1.1

Modul O-2.6  
Lastsikring i containere  
Teori og praksis m/prøve - 24 t

7773334
1453

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-onsdag 
 kl 8.30.

•  Varme klær anbefales.  
 Hjelm, vernesko og  
 kjeledress kan lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell og lunsj  
 er inkl. i kursprisen.

Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
Lover 

 og regler

 -----
-----

-

   ---
-----

---

    ---
-----

--

      -
-----

-----
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Innhold
• Oppbygging av forskjellige typer kraner

• Gjennomgang av aktuelle lover og forskrifter

• Gjennomgang av forskjellige løfteredskap

• Sakkyndig kontroll og kranens dokumenter

• Signaler - tegn

• Vektbedømmelse - tabellbruk

Kurset gir operatører av løfteinnretninger og løfteredskaper en god grunnleggende teoretisk 
opplæring i egenkontroll og bruk av enkelt løfteutstyr i jobbsammenheng. Kurset kan etter ønske 
utvides med praktisk trening. Kurset er basert på arbeidsgivers risikovurdering. 
Kurset fører ikke frem til kranførerbevis, men er dokumentert opplæring iht. Forskrift om utførelse 
av arbeid best.nr 703 §10-1,2,4

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Kranbruker
Dokumentert opplæring for bruk av mindre kraner og 
løfteinnretninger

Kran og løft

Industri

G1 Mobilkran G2 Tårnkran G3 Portalkran G4 Traverskran G5 Offshorekran

G11 Stroppe / anhuker Kranbruker G20 Hydraulisk kran G20 SkipskranerG8 Lastebilkran

Gruppe: Kran og løftekurs

Lastsikring Oppdatering Kran Oppdatering StroppFallsikring og enkle løft Rigger

Praktisk 
informasjon

•  Kurset gjennomføres  
 normalt bedriftsinternt  
 se katalog side 10 og  
 44.

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

Kranbruker 4 timer Etter 
avtale

Gjennomføres etter nærmere avtale

Kranbruker 8 timer Etter 
avtale

Gjennomføres etter nærmere avtale

Kranbruker 15 timer Etter 
avtale

Gjennomføres etter nærmere avtale
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Innhold

• Oversikt over gjeldene regelverk/ regelverkshierarki

• Gjennomgang av grunnleggende krav i HMS-regelverket

• Gyldighet og omfang av veiledning til forskriftene og standarder

• Henvisning til Norsok-standarder i aktuelt regelverk

• Gjennomgang av Standard Norsok R-003N

• Bakgrunn for standarden. Oppbygging. Termer og definisjoner

• Gjennomgang av normative og informative referanser

• Sikker bruk av løfteutstyr med tilleggskrav

• Informasjon om normative vedlegg

• Tips og råd om enkel tilgang til regelverk og standarder

• Erfaringsutveksling og gruppearbeid

”Sikker bruk av løfteutstyr”. Kurset tar for seg krav til opplæring, roller, og ansvar samt lover og 
regelverk knyttet opp til standarden.

R-003 løfteredskap
NORSOK Standard R-003-N Rev. 2. juli 2004, 

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053
• Kurset kan tilpasses kvelder/helger

Industri

Bygg og anlegg

Offshore

Sjøfart

R-003 Løfteredskap Vinsj O-2.3/O-3.3.

Gruppe: Offshore

 

KURSPLAN
Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

R003 løfteredskap 8 timer Fredag 4920,- 30.- 4950.-

Sted Gjennomføres uke

  Bergen 34-38-42-46-50

  Drammen 36-40-48

  Trondheim Etter avtale

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart etter avtale.

•  Kursmateriell er inkl. 
 i kursprisen.

Annet

Sted Gjennomføres uke

  Drammen Etter avtale
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Teori
• Konstruksjon og virkemåte

• Regler for sertifisering

• Overlastsikringsutstyr

• Merking av vinsj

• Generelle sikkerhetsregler

• Riktig og feil bruk av vinsjer

• Bruksbegrensninger

• Vedlikehold

• Bremser

• Kontroll og kasseringsregler for vinsj med tilhørende utstyr

• Sikker bruk av løfteredskap

Hensikten med opplæringen er å gi blievende vinsjoperatører en god teoretisk og praktisk opp-
læring i skikk og bruk av vinsjer med tilhørende utstyr. Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i 
prinsippene for elektrisk pneumatisk og hydraulisk drevet vinsjer sin konstruksjon, virkemåte, bruk 
og vedlikehold,
slik at uhell og ulykker i forbindelse med vinsjoperasjoner unngås.

Skal ha gjennomført modul 0-1.1, bruk av løfteredskap, eller modul 1.1 + 2.3 (stroppekurs)

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053
• Kurset kan tilpasses kvelder/helger

Vinsj modul 
O-2.3 og O-3.3

Industri

Bygg og anlegg

Offshore

Sjøfart

R-003 Løfteredskap Vinsj O-2.3/O-3.3.

Gruppe: Offshore

KURSPLAN
Modulnr. Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

0-2.3 
0-3.3

Vinsj 24 t Man-ons 8960,- 180,- 9140,-

Sted Gjennomføres uke

  Drammen 36-40-44-48

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart kl. 9.

•  Kursmateriell    
 er inkl. i kursprisen.

 Praktiske øvelser
• Daglig kontroll av vinsj med tilbehør

•	Bruk av betjeningshendler og nødstopp

•	Kjøring ved bruk av signaler

•	Kjøring av laster
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Det er i dag høy fokus
på sikring ved arbeid i 
høyden.
Arbeidstilsynet
har gjennomført flere
landsdekkende aksjoner
der forebyggende tiltak
for arbeid i høyden har
vært tema.
Kurstilbudet fra 
KIS KOMPETANSE er
beregnet på alle
virksomheter som
utfører arbeid i høyden.
Opplæringen gir
brukerne god innsikt i
prinsippene for valg av
utstyr, virkemåte, bruk
og vedlikehold. 

Vårt tilbud omfatter 
opplæring på alle 
typer personløftere, 
montasje og bruk av 
stillas inntil 5 meter 
plattformhøyde 
og grunnleggende 
opplæring i forskjellige 
fallsikringssystemer.
Kursene vil fokusere
på regelverk, bruk og 
vedlikehold og 
praktiske øvelser med 
kyndig veiledning fra 
instruktør.

KIS KOMPETANSE
gjennomfører kurs for
arbeid i høyden
både ved våre
kurssentre og som
bedriftsinterne kurs.

KIS gruppen leverer 
også fallsikringsutstyr.

ARBEID I HØYDEN

For informasjon ring: 

815 35 053
eller e-post: kurs@kis.no

Informasjon
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Arbeid i høyden

Industri

Bygg og anlegg

Offshore

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart etter avtale.

•  Alle får prøve 
 fallsikring i praksis 
 – kle deg etter 
 forholdene.
 
•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

Fallsikring 
Grunnleggende

8 timer mandag 2825,- 150,- 2975,-

Sted Gjennomføres uke

Bergen 36-41-46-51

Drammen 34-38-42-46-50

Gruppe: Arbeid i høyden

Fallsikring

Det kreves opplæring for å bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik 
opplæring iht. arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk 
av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentenes 
begrensinger av utstyret.  Dette kurs gir brukerne grundig opplæring i forskjellige 
fallsikringssystemer og de begrensninger som produsentene har satt. 

Innhold
• Ulykker som har hendt

• Aktuelle forskrifter

• Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker med mer

• Klareringshøyde

• Glidesystemer

• Reguleringslåser

• Redning og evakuering

• Kontroll og vedlikehold

• Sikkerhetsregler for arbeid i høyden

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt over hele landet etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Fallsikring
Grunnleggende opplæring i bruk av forskjellig fallsikrings- 
og arbeidsstøttesystemer 

KURSPLAN

StillasPersonløfter A - B - C
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Innhold
• Hvorfor opplæring

• Ulykker som har hendt

• Kort innføring i lover og forskrifter

• Klasseinndeling av personløftere

• Konstruksjon og virkemåte

• Riktig bruk og oppstilling av personløfter

• Kontroll og vedlikehold av personløfter

• Personløfterens dokumenter og instruksjonsbok

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kunne betjene en personløfter på en slik måte at han/hun 
ikke er til fare for seg selv eller sine arbeidskolleger, og at utstyret brukes i henhold til fabrikantens 
anvisninger. 
I tillegg stilles det krav til spesifikk produktopplæring på den enkelte maskin, noe som skal 
dokumenteres.

Arbeidsutstyr

Industri

Bygg og anlegg

Personløfter
Dokumentert opplæring for personell som skal benytte ulike 
personløftere klasse A og B .

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

StillasPersonløfter A - B - C

Gruppe: Arbeid i høyden

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

Personløfter 
Klasse A og B

8 timer Fredag 3050.- 150,- 3200,- Klasse A: Tilhengermontert lift
Klasse B: Selvgående lift

Sted Gjennomføres uke

Drammen 36-40-44-48

Bergen Etter avtale

Trondheim Etter avtale

Kristiansund Etter avtale

Molde Etter avtale

Ålesund Etter avtale

Offshore

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart kl 8.30.

•  Noe praksis foregår  
 utendørs. Kle deg etter  
 værforholdene.  
 Hjelm, vernesko og  
 kjeledress kan   
 evt. lånes på 
 kurssentertet.

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.

Fallsikring
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KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

Stillas 8 timer Torsdag 3170,- 150,- 3320,-

Sted Gjennomføres uke

Drammen 35-40-44-51

Bergen Etter avtale

Kurset gir stillasbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk og kontroll av stillas. 
Opplæringen skal gi elevene god innsikt i prinsippene rundt konstruksjon, virkemåte, vedlikehold 
og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med stillasbruk unngås. 

Innhold
• Hvorfor opplæring

• Ulykker som har hendt

• Kort innføring i lover og forskrifter

• Gjennomgang av stillastyper som:

• Fasadestillas

• Rullestillas

• Håndverkerstillas Arbeidsutstyr

Industri

Bygg og anlegg

Stillasbruker
Dokumentert opplæring for personell som skal bruke stillas

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt over hele landet etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Gruppe: Arbeid i høyden

StillasPersonløfter A - B - C

Offshore

Kurspris inkluderer materiell, kompetansebevis og lunsj. Merverdiavgift regnes kun av materiell og kompetansebevis.

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart etter avtale.

•  Noe praksis foregår  
 utendørs. Kle deg etter  
 værforholdene.  
 Hjelm, vernesko og  
 kjeledress kan   
 evt. lånes på 
 kurssentertet.

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.

Fallsikring

Sted Gjennomføres uke

Bergen Etter avtale

Drammen Etter avtale
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Arbeidsutstyr

Innhold
• Krav til opplæring 

• Arbeid i høyden

•	Kollektive/personlige vernetiltak 

• Montering, bruk og demontering av stillas 

• Belastninger og påkjenninger 

• Fundamentering 

• Forankring 

• Vedlikehold

• Kontroll og rapport 

Gjennomgås i tillegg ved 5-9 meter
• Systemstillaser

• Sikker jobbanalyse

Gjennom opplæring skal man tilegne seg den grad av kunnskap om krav i lover og forskrifter som 
er nødvendig for å delta i selvstendig bygging av stillas. Opplæringen skal gi innsikt i prinsippene 
om konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bygging 
av stillas unngås.

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Stillasbyggerkurs
2-5 meter / 5-9 meter
Dokumentert sikkerhetsopplæring

Gruppe: Arbeid i høyden

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

Stillasbyggerkurs
2-5 meter

15 timer Avtales 4720,- 180,- 4900,-

Sted Gjennomføres uke

Drammen   Etter avtale

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag 
 kl 9.00, tirsdag-onsdag 
 kl 8.30.

•  Varme klær anbefales.  
 Hjelm, vernesko og  
 kjeledress kan lånes  
 på kurssenteret.  

•  Kursmateriell og lunsj  
 er inkl. i kursprisen.

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

Stillasbyggerkurs
5-9 meter

30 timer Avtales 7600,- 300,- 7900,-

Sted Gjennomføres uke

Drammen   Etter avtale

StillasPersonløfter A - B - CFallsikring

Arbeidsutstyr

Industri

Bygg og anlegg

Offshore
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Innhold
• Hvorfor opplæring

• Ulykker som har hendt

• Kort innføring i lover og forskrifter

• Gjennomgå sikker bruk av småverktøy som:
	 • Vinkelsliper
	 • Boltepistol
	 • Spikerpistol
	 • Bærbar kjedesag/motorsag
	 • Kombihammer
	 • Kapp og kløyvsag

• Støy og miljøkonsekvenser på arbeidsplassen ved bruk av småverktøy

Kurset gir brukere av småverktøy en god innføring i sikker bruk av småverktøy. Kurset har høy 
fokus på bruk av nødvendig personlig verneutstyr samt retter fokus på bl.a. arbeidstakers plikter. 
Opplæringen tilfredsstiller kravene til dokumentert opplæring gitt i forskrifter. 
Kurset egner seg meget godt til gjennomføring bedriftsinternt der opplæringen blir vinklet mot 
bedriftens småverktøy og rutiner.

Arbeidsutstyr

Industri

Bygg og anlegg

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

 

Småverktøy
Dokumentert opplæring for personell som skal benytte 
farlig småverktøy

Gruppe: Arbeidsutstyr

SmåverktøyMotorsag

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

Farlig småverktøy 8 timer Tirsdag 2900,- 150,- 3050,-

Sted Gjennomføres uke

   Drammen Etter avtale

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart etter avtale

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.
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Varme arbeider innebærer økt brannrisiko. Brannene skyldes ofte menneskelig svikt, mangel på 
kunnskap og omtanke. Noen av brannene innebærer også tap av arbeidsplasser og av 
kulturhistoriske bygninger.
De som utfører varme arbeider må forstå hvilken brannrisiko varme arbeider innebærer og utføre 
arbeidet slik at brann ikke oppstår. Derfor har forsikringsselskapene innført krav om sertifikat for 
de som skal utføre varme  arbeider. 
Sertifikat for varme arbeider må fornyes etter 5 år.

Innhold
• Hvorfor opplæring i varme arbeider

• Statistikker

• Forsikringsselskapenes sikkerhetsforskrifter

• Egenkontroll

• Bruk av sjekkliste

• Brannvern

• Bruk av slukkemidler

Varme arbeider

Industri

Bygg og anlegg

Varme arbeider
Forsikringsselskapene har innført krav om sertifikat ved 
utførelse av de farligste formene for varme arbeider

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

V.A. Sikkerhetskurs V.A. Resertifisering

Gruppe: Varme arbeider

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

Varme arbeider
Grunnkurs

8 timer Tirsdag 2865,- 30,- 2895,- Gyldig i 5 år

Sted Gjennomføres uke

Bergen   36-41-46-51

Drammen   34-38-42-46-50

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart 
 Grunnkurs kl 8.30.

•  Kursmateriell, 
 kompetansebevis 
 og lunsj er inkl. i  
 kursprisen.
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Innhold
• Arbeidsmiljøloven med forskrifter

• Gjennomgang av aktuelle forskrifter og standarder rettet mot petroleumsvirksomheten

• Fysiske miljøfaktorer – støy – belysning – klima – kjemisk eksponering m.v.

• Praktisk verne- og miljøarbeid offshore

• Internkontroll og kvalitetssikring

• Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter i HMS-sammenheng

• AKAN-rusforebyggende arbeid

• Gruppearbeid med relevante oppgaver rettet mot petroleumsvirksomheten

Gi vernombud den opplæring som Arbeidsmiljøloven og Rammeforskriften med tilhørende 
forskrifter forutsetter, slik at de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte. 
I tillegg til sentrale bestemmelser i Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset lover, 
forskrifter og standarder tilknyttet petroleumsvirksomheten.

HMS - Førstehjelp

Offshore
• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Verneombud – Offshore
Opplæring for verneombud, påtroppende verneombud, 
medlemmer av AMU og ledere med ansvar for HMS-oppgaver

Gruppe: HMS 

VerneombudHMS - Ledelse

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

Verneombud 
grunnkurs 
offshore

40 timer Fire dager 10660,- 240,- 10900,-

Sted Gjennomføres uke

Bergen   34-38-42-46-50

Drammen   36-40-48

Trondheim Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

Verneombud 
grunnkurs 
offshore engelsk

40 timer Fire dager 10660,- 240,-    10900,-       

  Gjennomføres uke

Drammen Etter avtale

Bergen Etter avtale

KURSPLAN

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag
 kl 9.00, tirsdag-
 torsdag kl 8.30.

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.

Verneombud - Offshore
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Gi vernombud og medlemmer av AMU den opplæring som Arbeidsmiljøloven forutsetter, slik at 
de respektive verv kan utføres på en tilfredsstillende måte. I tillegg til sentrale bestemmelser i 
Arbeidsmiljøloven og i særforskrifter, vektlegger kurset hvordan verneombud og medlemmer av 
AMU bør tilrettelegge sine oppgaver for å oppnå de ønskede resultater. 

Innhold
• Arbeidsmiljøloven med forskrifter

• Fysiske miljøfaktorer – støy – belysning – klima – kjemisk eksponering m.v.

• Praktisk verne- og miljøarbeid

• Internkontroll og kvalitetssikring

• Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter i HMS-sammenheng

• AKAN-rusforebyggende arbeid

• Gruppearbeid og presentasjon med relevante oppgaver rettet mot daglige utfordringer

HMS - Førstehjelp

Industri

Bygg og anlegg

Verneombud 
Opplæring for verneombud, påtroppende verneombud, 
medlemmer av AMU og ledere med ansvar for HMS-oppgaver

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

Gruppe: HMS - Førstehjelp

VerneombudHMS - LedelseVerneombud - Offshore

KURSPLAN    
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 

inkl mva
Merknader

Verneombud 
grunnkurs

40 timer Fire dager 10660,- 240,- 10900,-

Sted Gjennomføres uke

Bergen   34-38-42-46-50

Drammen   36-40-48

Trondheim Etter avtale

Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kursdager Kurspris Mva Kurspris 
inkl mva

Merknader

Verneombud 
grunnkurs 
engelsk

40 timer Fire dager 10660,- 240,-    10900,-       

  Gjennomføres uke

Drammen Etter avtale

Bergen Etter avtale

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart mandag
 kl 9.00, tirsdag-
 fredag kl 8.30.

•  Kursmateriell, 
kompetansebevis og 
lunsj er inkl. i   
kursprisen.
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Innhold
• Tvangsmidler – Straffetiltak – Ikrafttredelse
• Ansvar
• Melding om ulykker
• Alminnelige bestemmelser og overordnet planlegging
• Planlegging og utførelse
• Arbeid på eller nær ved frakoblet anlegg
• Arbeid på eller nær ved spenningssatt anlegg
• Personlig verneutstyr
• Isolert verktøy
• Avskjerming
• Drift og vedlikehold av elektriske anlegg
• Betjening av sikringer
• Førstehjelp

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av 
medarbeiderne innen: Forskrift ved arbeid i og drift av elektriske anlegg - FSE. 

Elektro/Automasjon

Industri

FSE kurs
Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

• Kurset kan avholdes bedriftsinternt etter nærmere avtale.

• For kursbooking og informasjon kontakt kurskoordinator på tlf 815 35 053

FSE

Gruppe: Elektro - Automatisering

KURSPLAN
Modul nr Kursbetegnelse Varighet Kurstype Kurspris Merknader

FSE 4 timer E-læring 600,- Gjennomføres på egen datamaskin

FSE 
repetisjon

4 timer E-læring 600,- Gjennomføres på egen datamaskin

Praktisk 
informasjon

•  Kursstart kl 9.00.

•  Kursmateriell og lunsj  
 er inkl. i kursprisen.
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Bedriftstilpasset 
opplæring

Industri

Bygg og anlegg

Offshore

Sjøfart

Informasjon

KIS KOMPETANSE besitter en bred kompetanse enten ved egne ansatte eller via våre samar-
beidspartnere. Dette setter oss i stand til å gjennomføre opplæring innenfor de fleste områder.
Utgangspunktet for en bedriftstilpasset opplæring kan være et nytt produkt, en ny maskin eller et 
nytt virksomhetsområde, men i de fleste tilfeller et ønske om å gjøre ting bedre/riktig i det daglige 
arbeidet.

Hovedmålet med all opplæring vil være ønske om å heve kompetansen i egen virksomhet for å 
unngå skader og uhell med personell og på produkter.
KIS Kompetanse har bidratt med kompetanseutvikling hos mange bedrifter og vil ha dette som et 
prioritert område også i fremtiden.

Som eksempel på områder vi har bistått og gjennomført 
opplæring kan nevnes:

•  Grunnkurs for lærlinger i byggfag (Lift, stillas, HMS etc.)

•  Innføring i standarder og forskrifter for ingeniører, innkjøpere etc.

•  Hydraulikk- og pneumatikkurs, grunnleggende og videregående

•  PLS og EX opplæring

•  Loddekurs for produksjonsbedrift

•  Brukeropplæring for utstyr til sub-sea operasjoner

•  Utarbeidelse av underlag for bedrifters egen internopplæring

•  Repetisjonskurs for offshorekranførere, i samarbeid med SMS-senteret

Dersom din bedrift har et opplæringsbehov utover vårt eller andres stan-
dardtilbud, nøl ikke med å ta kontakt. 
Vi vil i samarbeid, helt sikkert finne en løsning!
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Risikovurdering
KIS KOMPETANSE AS gjennomfører risikovurdering og 
kartlegging av bedrifters opplæringsbehov over hele landet

Risikovurdering og kartlegging av bedriftens opplæringsbehov gir fornuftige opplæringskostnader 
og maksimal sikkerhet.

•	 Vurderer farlighetsgraden ved 

 forskjellige arbeidsoperasjoner

•	 Kartlegger opplæringsbehov 

 iht. forskrifter

Ta kontakt på tlf. 815 35 053 for ytterligere informasjon.

KIS KOMPETANSE AS 

•	 Gir riktig opplæring av personell 

 - bedriftsinternt om ønskelig

•	 Får maksimalt ut av bedriftens 

 egne ressurser 

Industri

Sjøfart

Bygg og anlegg

Offshore

Informasjon
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KIS Servicekonsept

KIS Gruppen er Norges ledende aktør innen sakkyndig kontroll og vedlikehold av kraner og løfteutstyr. 
Våre serviceavdelinger finner du over hele landet.

KEHOLDFOREBY

K
O
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E

R

RETT NIVÅ

Sikkerhet Totalkostnad

Produksjonstap Driftsstopp

Sikkerhet

• Sikker arbeidsplass

• Færre ulykker

• Trygghet

Driftstilgjengelighet

• Økt produktivitet

• Stabil drift

• Forutsigbarhet

Økonomi

• Reduserte 
 vedlikeholdskostnader

• Redusert 
 produksjonstap 

• Kosnadskontroll

KIS Servicekonsept gir 

kunden en total 

vedlikeholdsfunksjon. 

Konseptet er basert på 

faste serviceavtaler hvor 

oppdragsgiver kjenner sine 

vedlikeholdskostnader. 

KIS kan ta ansvar for alt 

fra lovbestemt sakkyndig 

kontroll til totalt 

vedlikeholdsansvar.

Servicekontrakten bygger 

på åpenhet og tillit. Den gir 

full valgfrihet med hensyn til 

hvor omfattende vårt en-

gasjement skal være. Det 

er ingen låste båser, ingen 

kjøpsforpliktelser. Kun en 

garanti for at vedlikeholdsin-

vesteringene betaler seg på 

den mest økonomiske og 

effektive måte. 

Servicekontrakten 

baseres på en systmatisk 

gjennomgang av kranene 

og løfteutstyret med plan-

legging av forebyggende 

vedlikehold. Alt arbeid skal 

gjennomføres ifølge 

leverandørens anvisninger 

og myndighetenes krav.

KIS Service-
konsepts
kjerneprodukter
 

•	 Sakkyndig virksomhet 

•	 Sakkyndig kontroll 

•	 Forebyggende 

 vedlikehold  

•	 Utskifting av slitedeler

•	 Planlagte reparasjoner

•	 Reservedeler

•	 On-call

•	 Døgnservice

•	 Vaktordning

•	 Brukerveiledning

•	 Levetidsoppfølging

•	 Modernisering

•	 Risikovurdering

•	 Kompetanseutvikling

•	 Økonomi

•	 Statistikk /   

 Dokumentasjon /  

 Internettilgang

= Total vedlikeholds-

funksjon

For ytterligere 

informasjon om 

KIS Servicekonsept, 

kontakt ditt lokale 

KIS kontor. 
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Sertifisert av:

Servicepartner for:

– din vedlikeholds- og opplæringspartner
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DRAMMEN
Kobbervikdalen 61, 3036 Drammen
Tlf: 32 20 94 80  Fax: 32 20 94 81

BERGEN
Laksevågsneset 12, 5160 Laksevåg
Tlf: 55 34 97 00

KIS KOMPETANSE AS
- et selskap i KIS gruppen

KIS GRUPPEN er 
Norges ledende 
aktør innen 
sakkyndig kontroll 
og vedlikehold 
av kraner og løfte-
utstyr.

Tjenestene leve-
res til landbasert 
virksomhet og til 
sjøfartsnæringen.

Sammen med våre 
partnere DEMAnor 
og Norsk Kran-
partner leveres 
komplette løfte- og 
materialhåndte-
ringsløsninger.

KIS KOMPETANSE 
leverer all form 
for industriell og 
offshorerettet 
opplæring. For kursbooking og informasjon ring: 

815 35 053
eller e-post: kurs@kis.no

KIS - den beste kundeopplevelsen


