Velkommen
til
Rogaland Kranskole

‐ Lærling ‐
Kran og løfteoperasjonsfaget
Uke 1 ‐ 14

Modell for kranfagarbeider offshore og onshore gjennomført ved
Rogaland Kranskole Uke 1 ‐ 14
Kurs uke

Kursaktivitet

Uke 1.

Orientering om opplæringsmodell / stroppekurs / R003 / R005

Uke 2.

Praksisopplæring / produktopplæring

Uke 3.

Teori mobil‐/ lastebilkran

Uke 4.

HMS del 1 / teori tårnkran / traverskran

Uke 5.

Praksisopplæring / teori truck

Uke 6.

Pakking, sikring og transport av last / praksisopplæring / simulator

Uke 7.

Pakking, sikring og transport av last / praksisopplæring / simulator

Uke 8.

Riggerkurs / praksisopplæring

Uke 9.

Riggerkurs / praksisopplæring

Uke 10.

Hydraulikk / teori offshorekran (offshoreklasse) praksisopplæring (landklasse)

Uke 11.

Teori offshorekran (offshoreklasse) praksisopplæring (landklasse) / VHF

Uke 12.

HMS del 2 / vedlikehold kraner / praksisopplæring / simulator

Uke 13.

Praksisopplæring / simulator

Uke 14.

Praksisopplæring / diverse oppkjøringer / delprøver

Forutsatt bestått på alle prøver har du etter disse 14 uker fått bevis på følgende:
-

Anhuker, stropper og signalgiver (stroppebevis)
G1 Mobilkranfører
G2 Tårnkranfører (landklassen)
G8 Lastebilkranfører
G20 Fører Fastmontert hydraulisk kran
G4 Traverskranfører
Truckfører klasse T1, T2 og T4
VHF Begrenset radiotelefoni
Pakking, sikring av last i containere
Rigger

Du reiser nå til din lærebedrift og kommer tilbake til Rogaland Kranskole januar ca. et år senere
for å gjøre deg ferdig med resten av opplæringen ved skolen.

UKE 1:
Dag 1:
Ansatte ved Rogaland Kranskole vil orientere om løpet dere skal i gjennom
mens dere er her. Dere vil være med på en ”bli kjent” runde for å få et
overblikk over både innvendige og utvendige fasiliteter.
Det vil da spesielt bli fokusert på følgende:





HMS på Kranskolen
Orden og ryddighet
Punktlighet
Omvisning på skolen med tilhørende aktiviteter / arbeidsutstyr

Dag 2, 3, 4 og 5:
Disse dagene gjennomføres det såkalte stroppekurset – modul 1.1 + 2.3,
Samt innføring i Norsok Standard R003 / R005
Formål med opplæringen:

Hensikten med kurset er å gi dere kunnskap om sikker bruk, vedlikehold,
daglig kontroll og kasseringsregler av ulike typer løfteredskap.
Videre kunne gi signaler til fører av løfteinnretning slik at uhell og ulykker i
forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Siden stroppekurset er ”fundamentet” for all videre kranopplæring, er dette
et kurs som skal tas i forkant av andre kranrelaterte kurs.
Eksamen på stroppekurset gjennomføres siste dag denne uken.
Norsok Standard er løfteprosedyren for kran og løft offshore, samt på
landbaserte anlegg underlagt Petroleumstilsynet. En innføring i denne
gjennomføres på fredag før stroppeprøven.

UKE 2:
Den første uka med praksis er ”startskuddet” for den praktiske
opplæringen. Denne uka starter produktopplæring på de ulike kranene som
dere etter hvert skal bruke videre i opplæringen:
Følgende utstyr vil benyttes i løpet av deres praksisopplæring ved skolen:
 4 stk. mobilkraner
- Liebherr 30 tonner
- Kato 25 tonner
- Demag 40 tonner
- Sennebogen 40 tonner

 2 stk. traverskraner

 3 stk. lastebilkraner
- Hiab 125
- Palfinger PK6700
- Palfinger PK24500

 2 stk. tårnkraner
- Liebherr
- Potain

 1 stk. Pipehandlingskran (G20)

 3 stk. trucker

- Heila

- Abus 3,2T
- TKS 3,2T

- Toyota
- TCM
- Nissan

(Bilder av de ulike kraner og trucker finnes lengre bak i heftet.)

De første dagene med praksis er nok den mest utfordrende tiden for dere.
Mange forskjellige kraner som blir gjennomgått og mange knapper,
innstillinger og funksjoner som skal huskes på.
Det vil fra dag én bli fokusert mye på gode rutiner for daglig kontroll av
utstyret. Dette vil instruktørene terpe på hver eneste dag til rutinene sitter
som de skal.
Det er ikke ufarlige redskaper dere nå skal i gang med, så fokus på sikkerhet
er særdeles viktig hele tiden dere er her. Riktige holdninger og respekt for
det dere holde på med er viktig ”å få inn i blodet” helt fra starten.

UKE 3:
Denne uken, (mandag til torsdag) kjøres teorikurset for mobilkran i.h.t til
opplæringsplan ‐ modul 2.4
Formål med opplæringen:
Hensikten med opplæringen er å gi dere en god teoretisk grunnopplæring i
sikker bruk av mobilkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med
løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen skal gi dere god innsikt i prinsippene for mobilkraners
konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
Hele uken i forkant av dette teorikurset har dere vært ute og ”blitt kjent”
med forskjellige typer mobilkraner og lastebilkraner og vil med dette lettere
forstå hva som blir sagt i løpet av teorikurset. Mange spørsmål har
synsynligvis hopet seg opp i løpet av den første praksisuka, så dette
teorikurset er en fin anledning til å få klarhet i disse.
Disse 4 dagene avsluttes med teoretisk eksamen for mobilkran.
PS! Teorikurset for mobilkran dekker teorien til både G8‐lastebilkran og
G20‐fastmontert hydraulisk kran.
Se oversiktskart:

Den siste dagen i denne uken fortsetter dere med praksisopplæring.

UKE 4:
Dag 1:
Dette er første dagen av totalt 2 dager med spesifikk HMS‐fokus. I tillegg til den daglig
fokus på HMS vil dere i løpet av disse 2 dagene i tillegg få være med på risikoanalyser,
sikker jobb analyser, vernerunder (SJA) og andre viktige elementer som er viktig å få
satt en ekstra fokus på. Dag 2 bygger videre på denne dagen og kommer mot slutten
av tiden dere er hos oss.

Dag 2‐5:

Tirsdag til fredag kjøres teorikurset for tårnkran i.h.t til opplæringsplan ‐
modul 2.5.

G2 teori kurset dekker teoridelen til et G4 traverskran‐kurs, som oversikten
nedenfor illustrerer, men noen forhold er ulike og vi utdyper disse i løpet av
kurset.
Formål med opplæringen:
Hensikten med opplæringen er å gi dere en god teoretisk grunnopplæring i
sikker bruk av tårnkraner, slik at uhell og ulykker i forbindelse med
løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen skal gi dere en god innsikt i prinsippene for tårnkraners
konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk.
I forkant av dette teorikurset har dere vært ute og ”blitt kjent” med
forskjellige typer tårnkraner og traverskraner og vil med dette lettere forstå
hva som blir sagt i løpet av teorikurset.
Mange spørsmål har synsynligvis hopet seg opp i løpet av den første
praksisuka, så dette teorikurset er en fin anledning til å få klarhet i disse.
Torsdag avsluttes med teoretisk eksamen for tårnkran.
PS! Teorikurset for tårnkran dekker også teorien til G3‐portalkran og
G4‐traverskran.

UKE 5:
Dag 1, 2 og 3:
Nå har vi kommet til femte uke og dere har fått en god del teoretisk ballast
innen riktig bruk av løfteredskap, forståelse for oppbygging og virkemåte av
mobilkraner og tårnkraner.

Å lære seg 6 forskjellige kraner ”å kjenne” er en tidkrevende prosess og tar
nødvendigvis mye tid og mye repetisjon i starten.
De 3 første dagene denne uken fortsetter dere med praksis etter gjeldende
kjøreplan.

Dag 4 og 5:
Torsdag og fredag denne uken kjøres teorikurset for truck i.h.t til
opplæringsplan ‐ modul 2.2 Dette gjelder både land‐ og offshorelærlinger.
Formålet med opplæringen:
Hensikten med kurset er å gi dere en god teoretisk grunnopplæring i sikker
bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring
unngås.
Opplæringen skal gi dere god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon,
virkemåte, vedlikehold og bruk.
Onsdagen avlegges teoretisk eksamen for truck.
Vi har 2 stk. motvektstrucker og en skyvemast‐truck ved skolen, så dere vil
etter bestått oppkjøring få bevis for klassene: T1, T2 og T4.

UKE 6:
Dag 1 ‐ 4

Denne uken gjennomfører offshore klassen kurset;

“Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere”
i.h.t opplæringsplan – modul O‐2.6

Formål med opplæringen:
Hensikten med kurset er å gi
personell som arbeider med sikring
av last en grunnopplæring i
lastsikring og brukerkontroll av
lastbærere.
Opplæringen skal gi elevene god
innsikt i prinsippene for sikring av
forskjellige typer last. Dette for at
uønskede hendelser i forbindelse
med transport, forsendelse og
mottak av lastbærere unngås.

Dag 5

Siste dag denne uka starter noen av dere med trening i vår nye
offshorekransimulator.

Formål med simulatortreningen:
Simulatoren gir mulighet for trening på operasjoner som i det virkelige liv ville
være altfor risikofylt å trene på. Det har i offshore‐industrien vært mange
uønskede hendelser og ulykker relatert til kran og løfteoperasjoner.
Muligheten for opplæring på slike risikofylte operasjoner er derfor nå mulig, og vi
håper med dette å kunne avverge en del slike farefulle situasjoner i framtiden.
For at treningen i simulatoren skal gi optimalt utbytte, er det alltid 3 roller som
skal dekkes; Kranfører, anhuker og signalgiver.
Derfor vil det alltid være 3 elever samtidig som vil være involvert i treningen.
Simulatortreningen vil gjennomføres etter gjeldende kjøreplan.
Resten av dere fortsetter med praksis på annet arbeidsutstyr iht. gjeldende
kjøreplan.
Nå har dere kommet så pass langt i den praktiske opplæringen at dere begynner
å få innarbeidet gode rutiner for daglig kontroll, oppstilling av kran, innstilling av
sikkerhetssystemer, planlegging samt god kommunikasjon og signalgiving.
Tiden er inne for å gi dere flere utfordringer.
Denne uken vil dere få tildelt flere spesifikke oppgaver som dere skal løse. Som
oftest jobber dere 2 og 2, men ved større oppgaver kan/må det involveres flere.
Dere roterer mellom oppgavene slik at alle får prøve seg på flest mulige
situasjoner og utfordringer.

UKE 7:
Dag 1 ‐ 4

Denne uken er det land klassen som gjennomfører kurset;

“Pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastbærere”
i.h.t opplæringsplan – modul O‐2.6
Offshoreklassen fortsetter med simulatortrening samt praksis på annet
arbeidsutstyr iht. gjeldende kjøreplan.
Dag 5

Siste dag denne uken er alle ute på praksis etter gjeldende kjøreplan

UKE 8:
Dag 1‐5
Denne uken + mandagen i uken etter gjennomfører offshoreklassen riggerkurset i.h.t
til opplæringsplan Modul O‐2.2 (teori) og Modul O‐3.2 (praksis)
Landklassen har praksis de 3 første dagene og starter riggerkurset på torsdag og fredag
denne uken.

Modul O‐2.2
Hensikten med kurset er å gi dere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av
fallsikringsutstyr og enkle løfteinnretninger (enkle travers‐ og søylesvingkraner,
håndtaljer, luft‐ og eltaljer og transportable vinsjer)
Opplæringen skal gi dere god innsikt i prinsippene for fallsikringsutstyrs, enkle
løfteinnretningers og transportable vinsjers konstruksjon, virkemåte, bruk og
vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med riggeoperasjoner unngås.
Opplæringen dekker den nødvendige teorien som er nødvendig for å kunne
gjennomføre det praktiske riggekurset, Modul O‐3.2.
Opplæringen avsluttes med en teoretisk prøve.

Modul O‐3.2
Hensikten med kurset er å gi lærlingene en god praktisk grunnopplæring i sikker bruk
av riggerutstyr.
Opplæringen skal gi lærlingene god innsikt i prinsippene for riggutstyrets konstruksjon,
virkemåte, bruk og vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med
riggoperasjoner unngås.
Riggoperasjon: Bruk og sammenstilling av transportabelt løfteutstyr og/ eller
manuelle/ kraftdrevne vinsjer, taljer etc. som benyttes ved horisontal og/ eller vertikal
forflytning av last.
Opplæringen dekker den nødvendige teoretiske og praktiske opplæringen som er
nødvendig for å kunne gjennomføre selvstendige riggoperasjoner.
Opplæringen avsluttes med en praktisk prøve.

UKE 9:
Offshoreklassen avslutter riggerkurset første dag denne uken, praksis etter
gjeldende kjøreplan resten av uka.
Landklassen har praksis på mandag og gjennomfører riggerkurset resten av
denne uken.

Uke 10:
Dag 1‐3

HYDRAULIKK:
Nå er tiden kommet til å både friske opp, og utvide hydraulikk kompetansen.
Mandag til onsdag denne uken starter et hydraulikkurs som dere vil fortsette på
når dere kommer tilbake til oss januar om ca. et år.
Hensikten/agenda for disse 3 første dagene er som følger:
- Gjøre dere kjent med hydraulikkens muligheter, begrensninger
og virkemåte.
- Generelt om faget hydraulikk.
- Fysiske størrelser, SI‐enheter‐masse, kraft, trykk, volumstrøm, effekt osv.
- Trykk, Trykkenheter, hydrostatiske trykk, Pascals lov, dynamiske trykk og
hva skaper trykk?
- Strømning, volumstrøm, laminær og turbulent strømning, trykktap i rør og
koblinger.
- Formler for kraft, hastighet og effekt.
- ISO 1219 Hydraulikksymboler.
- Hovedkomponenter som sylindre, motorer, retningsventiler og pumper.
- Hydraulikkvæsker typer og viktigheten av god forurensningskontroll som f.
eks. filtrering.

- Vi vil kjøre en standpunktprøve på slutten av dag 3.

Dag 4 og 5

Dag 4 denne uken starter teorikurset på G5 offshorekran for
offshoreklassen i.h.t opplæringsplan ‐ modul O‐2.1
Formål med opplæringen:
Hensikten med opplæringen er å gi dere en god teoretisk grunnopplæring i
sikker bruk av offshorekran.
Opplæringen skal gi dere god innsikt i prinsippene for offshorekraners
konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk, slik at uhell og ulykker i
forbindelse med løfteoperasjoner unngås.
Opplæringen dekker den teoretiske sikkerhetsopplæringen som kreves for
G5‐Offshorekran, samt G20 Fastmontert hydraulisk kran.
Opplæringen avsluttes med en skriftlig teoretisk prøve.
150 t praktisk opplæring gjennomføres offshore med fadder i lærebedriften.
Denne praksisen starter dere på i det påfølgende år.
Når opplært person har bestått teoretisk prøve, samt eksamen for
anhukere, eksamen for VHF, med tillegg av praktisk kjøreprøve på
offshorekran, vil dette være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for
fører av offshorekran.
KOMPETANSEBEVIS:
Norsk Kompetanseregister utsteder kompetansebevis for G5‐ Offshorekran
på bakgrunn av følgende:
‐ Bestått Teorikurs Modul O‐1.1 Løfteredskap
‐ Bestått Teorikurs Modul O‐2.1 Offshorekran
‐ Bestått Teorikurs Modul O‐3.1 VHF Sertifikat
‐ Kjørepraksis i hht. Modul O‐4.1 dokumentert med kjørebok
‐ Bestått praktisk kjøreprøve
Landlærlingene fortsetter denne uken med praksis iht. gjeldende kjøreplan.

UKE 11:
Dag 1‐3
Offshoreklassen fullfører teorikurset på G5 offshorekran, landklassen fortsetter den
praktiske opplæringen etter gjeldende kjøreplan
Dag 4 og 5
Torsdag og fredag denne uken kjøres VHF kurs i.h.t opplæringsplan ‐ modul O‐3.1
VHF står for Very High Frequency, radiokommunikasjon på høye frekvenser. Maritim
VHF brukes til komunikasjon mellom fartøy av alle størrelser og kystradiostasjoner på
land.
Det er et internasjonalt krav at maritime VHF installasjoner skal betjenes av personer
med et gyldig sertifikat som viser at vedkommende har de nødvendige kunnskaper for
å delta i denne tjenesten.
I Norge blir et slikt sertifikat utstedt av Telenor, Maritim Radio, Radio‐inspeksjonen.
SRC / VHF‐sertifikat kan utstedes til personer over 15 år som ved eksamen har vist å
tilfredsstille de krav som er fastsatt for denne sertifikattypen.
Begrenset radiotelefoni‐sertifikat for den maritime og mobile VHF‐tjenesten
(SRC / VHF) har for tiden ubegrenset gyldighetstid.
Radioinspeksjonen kan inndra sertifikatet når innehaveren ikke lenger fyller de kravene
som stilles, eller når bestemmelsene ikke er fulgt.

UKE 12:
HMS Del 2 gjennomføres på mandag denne uken.
Resten av uka vil vi ha fokus på viktige rutiner for gjennomføring av periodisk
vedlikehold av arbeidsutstyr.
Forståelsen for riktig og godt vedlikehold av arbeidsutstyret er en veldig viktig og
vesentlig del av opplæringen. Dere vil bli delt opp i mindre grupper samt få tildelt et
vedlikeholdsoppdrag (eller flere) dere skal utføre på diverse arbeidsutstyr.
Flere av dere vil paralellt med at mange driver med vedlikeholdsarbeid fortsette med
praksisopplæring. Offshorelærlinger vil også fortsette med simulatortrening etter
gjeldende kjøreplan.

UKE 13:
På dette tidspunkt i opplæringen skal dere være godt kjent med de fleste
kranene våre. Rutiner for daglig kontroll, oppstilling av kran, innstilling av
sikkerhetssystemene, planlegging samt god kommunikasjon og signalgiving
skal være godt implementert hos den enkelte av dere.
På bakgrunn av dette vil dere nå få enda større og mer kompliserte
oppgaver som fører til mer omfattende løfteoperasjoner. Dette vil stille
enda større krav til god planlegging og gjennomføring for at oppgaven skal
kunne løses på en effektiv og sikker måte.
Offshorelærlingene fortsetter med simulatortrening etter gjeldende
kjøreplan.
Uken etter, (siste uke) skal dere utføre deres første delprøve i løpet som
lærling. Naturlig nok blir det en del forberedelser og repetisjon av ulike ting
som også blir gjort denne uken (uke 13) for at dere skal føle dere trygge og
klare for delprøven og diverse oppkjøringer på arbeidsutstyr.

14 UKE:
Da går det mot slutten for deres opphold på skolen i denne omgang.
Deres første delprøve i deres løp som lærling blir gjennomført denne uken.
Samtidig som delprøvene gjennomføres vil praktisk oppkjøring på
mobilkran, tårnkran og annet arbeidsutstyr finne sted.
Denne siste uken blir også benyttet til å rydde garderober, rengjøre kraner,
rengjøring av oppholdsrom etc.
Dere vil bli mer detaljert orientert om hva denne siste uken vil innebære når
tiden nærmer seg.

Bilder av våre kraner og trucker:
Mobilkraner:

Tårnkraner:

Traverskraner:

Fastmontert hydraulisk kran og Trucker:

Lastebilkraner:

Offshorekransimulator:

TIDSPUNKT FOR TEORETISK EKSAMEN FOR DE
ULIKE TEORIKURS:

Kurstype
Stroppekurs
Mobilkran
Tårnkran
Truck
Lastsikring
Rigger
Offshore
VHF

Dato

Rogaland Kranskole
Postboks 1
4339 Ålgård
Tlf.: 51 61 59 99
Fax.: 51 61 59 97
Epost: post@rogaland‐kranskole.no
Web.: www.rogaland‐kranskole.no

