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Sentralregisteret for Sikkerhetsopplæring
v/Dag Johansen
2345 BRASKEREIDFOSS

OPPLÆRING AV FØRERE PÅ TRUCKER MED LØFTEKAPASITET OVER 10 TONN
Vi viser til henvendelsen av ovennevnte dato, og beklager lang saksbehandlingstid. Det stilles spørsmål
angående krav i nye opplæringsplaner for truck i forhold til de gamle fagplanene, samt hvilken status
disse planene har i forhold til regelverket:
1.

I opplæringsplanene for truck med løftekapasitet over 10000 kg er det listet opp betingelser som
gjelder for førere som har erfaring fra andre truckkategorier 1:
- "For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T6 må vedkommende ha hatt
kompetansebevis i klasse T5 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T5 i sitt
arbeid."
- "For å få kompetansebevis som truckfører i klasse T7 og T8. må vedkommende ha hatt
kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt
arbeid."

2.

Det er ikke satt krav til førerkort i forskrift om bruk av arbeidsutstyr, men opplæringsplanen
inneholder krav til førerkort klasse B for klassene T6, T7 og T8.

3.

Opplæringsplanene er ikke å regne som en del av forskrift om bruk av arbeidsutstyr, men som
bestemmelsen i § 50 sier, skal opplæring drives i henhold til planer for sikkerhetsopplæring. Det
siktes her til nevnte opplæringsplaner - utarbeidet av bransjen - gjennom Samordningsrådet for
Truck, Kran og Masseforflyttingsmaskiner. I tillegg skal opplæringsvirksomheten utarbeide egne
planer for sikkerhetsopplæring, dvs. egne kursplaner innenfor rammene av opplæringsplanen, jf. §
50, annet ledd, femte strekpunkt.
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Truckkategorier:
T4 = Motvektstruck, T5 = Sidelaster,
Løftekap. over 10 tonn: T6 = Sidelaster, T7 = Portalstablere, T8 = Motvektstrucker
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