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RETNINGSLINJER FOR KRANFØREROPPLÆRING

OFFSHOREKRANFØREROPPLÆRING - G5

KURSINNHOLD, FAG-/OPPLÆRINGSPLANER

A. Teorikurs:
Opplæringsplan O-2.1, 40 timers teorikurs ved godkjent kranskole inkl. skriftlig teoretisk prøve.

B. Praktisk kjøreopplæring O-4.1:
Kjøreopplæring på fast eller flytende rigg, fartøy  etter opplæringsbok med praksisinstruktør / fadder.
(Med praksisinstruktør/fadder menes en person som har førerbevis på offshorekran og minst 3 års 
relevant praksis som kranfører på denne krantypen). 
Opplæringen avsluttes med praktisk kjøreprøve med godkjent sensor.

C. MINIMUM KJØRETIMER FØR PRØVEAVLEGGELSE VED 
BEDRIFTSINTERN OPPLÆRING. (ATTESTERT I OPPLÆRINGSBOK).

Gruppe A min 15 timer                          Oppdaterte bestemmelser og utfyllende
Gruppe B 1-4 min 60 timer                          kommentarer finner du her:
Gruppe B 5 min 10 timer                          http://www.kosar.no
Gruppe B 6 min 20 timer                          (se meny til venstre i skjermbildet)
Gruppe B 7 min 30 timer
Gruppe C 2 min 15 timer
Totalt: 150 timer

NB! Før opplæringen starter skal eleven tilfredsstille følgende minimumskrav:

Alt 1: Alt 2:
a) Være fylt 20 år ved kursets begynnelse. a) Være fylt 20 år ved kursets begynnelse.
b) Kunne snakke og forstå norsk. b) Kunne snakke og forstå norsk.
c) Ha gjennomført anhukerkurs, O-1.1 (24 timer), c) Ha gyldig kranførerbevis for mobil-, tårn,-   

med bestått eksamen og 120 t grunnleggende opp- eller sving-/portal kraner og 40 timer grunn-
læring på offshorekraner i operasjon offshore. leggende opplæring på offshorekraner i

d) Ha arbeidet i minst 6 måneder som dekksarbei- operasjon offshore.
der på bore- eller produksjonsinnretning offshore. d) Ha gyldig helseerklæring for arbeide på

e) Ha gyldig helseerklæring for arbeide på sokkelen, sokkelen, med tilfredsstillende syn og
med tilfredsstillende syn og hørsel. hørsel.

Før kranførerbevis kan utstedes må følgende dokumentasjon foreligge:
a) Bestått 40 timers teorikurs for offshorekranførere ihht. opplæringsplan O-2.1.
b) Bestått kurs for anhukere/stroppere/signalgivere ihht. opplæringsplan O-1.1.
c) Inneha forenklet VHF-sertifikat utstedt av televerket ihht opplæringsplan O-3.1.
d) Inneha gyldig helseerklæring for arbeide på sokkelen, med tilfredsstillende syn og hørsel.
e) Opplæringsbok. Dokumentere 150 timer kjøreopplæring på offshorekran foretatt offshore. 
f) Bestått praktisk kjøreprøve på offshorekran. (Eget sensorskjema, se http://www.kosar.no; sensor).
g) Passfoto.
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