Introduksjon:
Taumopeder er blitt et nyttig hjelpemiddel for Tilkomstteknikk bransjen. Særlig er den ergonomiske
gevinsten stor. I dag er det ikke noen god beskrivelse av nødvendig i bruk av taumoped for TT
personell. TT personell har en del kunnskap allerede, og på bakgrunn av dette ser man ikke
nødvendigheten av å ta kurs av samme lengde som personer som ikke har forhåndskunnskaper.
Etter innspill fra Fagansvarlige i SOFT er dette dokumentet ment som en minimumsnorm for
opplæring i bruk av taumoped. Det er ikke noen sertifiseringsordning knyttet opp mot opplæring.
1. FORMÅL OG OMFANG
Formålet med denne kursplanen er å sikre at alle deltakere får nødvendig opplæring i sikker bruk av
taumopeder. Dokumentet omfatter personell som fra før har sertifisert opplæring i henhold til NS
9600.
2. REFERANSER
⎯ Produsenters veiledninger
⎯ Forskrift om utførelse av arbeid
⎯ Maskinforskriften
⎯ NS 9600 Tilkomstteknikk (Arbeid i tau)
⎯ NS-EN 12841A
⎯ NS-EN 1891A

3. GENERELLE KRAV
• Virksomheter som ønsker å drive intern opplæring i bruk av taumoped bør legge til grunn
kravene til opplæringsvirksomhet som gitt i NS-9600. Dette inkluderer krav til personell,
lokaliteter m.m.
• Virksomheter som ønsker å drive kommersiell opplæring i bruk av taumoped for andre
aktører i bransjen bør i tillegg være sertifiserte opplæringsvirksomheter i henhold til NS-9600.

4. KURSPLAN TAUMOPED OPPLÆRING
4.1. Anbefalt minimumsinnhold:
•
•
•
•

•

Regelverk;
Teknisk innføring basert på aktuell brukerveiledning;
Kontroll og vedlikehold;
Bruk av taumoped til:
o Forflytning i tau
o Utfiring/heising av personell
o Redning
o Løft
Erfaringsoverføring med gjennomgang av viktige hendelser.

4.2. Opptakskrav til kurs

•

Deltakerne bør ha gyldig sertifikat på minimum nivå 1 etter NS-9600.

4.3. Andre krav til opplæring:
•
•
•

Opplæringen følger brukerveiledning for benyttet moped(er);
Opplæringen er dokumentert;
Foregå over minimum 7,5 timer.

4.4. Bruk av andre modeller/typer av taumopeder
Dersom man skal bruke en annen type moped, eller modell, enn den man har opplæring i,
bør man foreta ny opplæring som inneholder følgende:

•
•
•

•

Teknisk innføring basert på aktuell brukerveiledning;
Kontroll og vedlikehold;
Bruk av taumoped til:
o Forflytning i tau
o Utfiring/heising av personell
o Redning
o Løft
Erfaringsoverføring med gjennomgang av viktige hendelser.

