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Forslag til endring i læreplanen for vg3 kran- og 
løfteoperasjonsfaget 
Avsender: Utdanningsdirektoratet 

1. BAKGRUNN FOR ENDRINGEN 

Veidirektoratets unntaksbestemmelse for lærlinger 

§12-7. Unntak fra alderskrav for lærlinger i kran- og løfteoperasjoner i førerkortforskriften trådde 
i kraft 1.9. 2018 og gir følgende unntak for lærlinger: 

• Lærling som har inngått lærekontrakt med godkjent lærebedrift og bestått førerprøve i klasse 
B, kan fra fylte 18 år avlegge førerprøve i klasse C. Etter bestått førerprøve i klasse C kan 
lærlingen få utstedt førerkort i klasse C1. 

• Lærlingen kan med førerkort i klasse C1 føre mobilkran med ubegrenset tillatt totalvekt under 
oppdrag for godkjent lærebedrift. Lærekontrakt og dokumentasjon på at lærebedriften er 
godkjent etter opplæringslova må medbringes under kjøring. 

• Førerkort i klasse C kan utstedes ved fylte 21 år. 

Veidirektoratet  konkluderte etter høring av forskriftsendringen at unntaket ikke vil kunne tas i 
bruk før det er gjordt nødvendige endringer i læreplanen for vg3 kran- og løfteoperasjoner. 

Utdanningsdirektoratets læreplaner 

Dersom opplæring til førerkort i klasse C blir et absolutt krav i læreplanen for vg3 kran- og 
løfteoperasjoner og skal omfatte alle bedrifter, vil mange bedrifter ikke se det tjenlig å ta imot 
lærlinger.  På bakgrunn av veidirektoratets unntaksbestemmelse for lærlinger foreslår 
Utdanningsdirektoratet å endre kompetansemål slik at lærebedrifter, som har føring av mobilkran 
på vei i sin virksomhet, kan bruke unntaksbestemmelsen. Endringen forutsetter at 
vegdirektoratet foretar en avgrensing eller presisering i §12-7 i førerkortforskriften dersom de 
anser det som nødvending. 

2. ENDRINGSFORSLAG 

Utdanningsdirektoratet foreslår å dele kompetansemålet; "betjene mobilkran over 10 T og en 
annen hovedkran (tårnkran, portal- og sving kran, offshorekran eller lastebilkran fra og med 80 
Tm) i henhold til gjeldende regelverk" til to kompetansemål med følgende formuleringer: 

"betjene mobilkran over 10 tonn etter gjeldende regelverk og føre mobilkran på vei der 
virksomhetens produksjon avhenger av forflytning" 

"betjene enten tårnkran, portal- og sving kran, offshorekran eller lastebilkran fra og med 80 
tonnmeter i henhold til gjeldende regelverk" 

 Støtter du forslag til endring i læreplanen for vg3 kran og løfteoperasjonsfaget 

Ja 



Viktig endringsforslag for å styrke kran- og løfteoperasjonsfaget 
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