
www.hytorc.no 

Stavanger 
Avdelingsleder Svein Hovland 98 29 87 57 
Instruktør Yngvild Sudmann 92 86 40 90 
Instruktør Lene Høie 41 10 22 77 

Bergen 
Instruktør  
Geir Arnøy Hjortland     46 62 21 34 

Mekanisk momentnøkkel – 2 dager: 

Kurset har samme innhold som fire 
dagers grunnkurs uten bruk av 
hydraulisk verktøy. Her er fokus 
rettet mot bruk av mekanisk 
momentnøkkel. Teoretisk og praktisk 
eksamen. Gyldig i 5 år. 

Veil. pris kr 5800,- 

Grunnkurs flensearbeid – 4 dager: 

Kurset inneholder blant annet 
prosedyrer, tilhørende dokumenter, 
flenser, pakninger, bolter, smøring og 
sikker bruk av hydraulisk og mekanisk 
verktøy. Hovedmålet er å gi 
grunnleggende kompetanse for å 
kunne utføre selvstendig arbeid på 
flenser og boltede forbindelser. 
Teoretisk og praktisk eksamen. 
Gyldig i 5 år. 

Veil. pris kr 14000,-  

Repetisjonsmodul – 1 dag: 

Modulen gir påkrevd repetisjon for 
videre å kunne utføre selvstendig 
arbeid på flenser og boltede 
forbindelser. Nettbasert interaktiv 
modul gjennomføres med tilgjengelig 
instruktør. Teoretisk og praktisk 
eksamen. Gyldig i 5 år.  

Godkjent og gyldig kurs iht. NS-EN 
1591-4 må dokumenteres på 
forhånd.  

Veil. pris kr 4500,-  

Vårt kursutvalg iht. NS-EN 1591-4:  

Vedlikehold av kompetanse: 

Standard NS-EN 1591-4 stiller krav til 
vedlikehold av kompetanse.  

Vi tilbyr nå eget kurs for de som ikke 
får praktisert dette. Kurset sørger for 
at kompetansen er vedlikeholdt iht. 
gjeldende krav.  

Veil. Pris kr 2900,- 

 ønsker deg velkommen til kurs 



Praktisk Informasjon: 

Forkunnskaper: 

Det er ingen formelle krav for å delta 
på grunnkurset. Det  er likevel  en  
fordel med mekanisk erfaring for å 
kunne få fullt utbytte av kurset. 

Operatørselskapene kan ha egne 
tilleggskrav . 

Betaling av kurs: 

Ved firmabestilling påse at riktig 
fakturainformasjon blir oversendt oss 
innen kursstart.  

Privatpersoner plikter seg til å betale 
på forhånd ved bestilling av kurs eller 
ved oppmøte.  

  

Hotellavtale: 

Smarthotel, Quality Hotel Pond og 
Quality Airport Hotel i Stavanger. 
Nordic Choice Hotels i Bergen.  

Overnatting er ikke inkludert i 
kursprisen.  

  

Kursmateriell og lunsj: 

Vi holder alt av materiell samt 
nødvendig verneutstyr. Lunsj er 
inkludert på alle kurs. 

Stavanger: 

Kanalvegen 6 
4033 Stavanger 

+47 51 71 54 00 
kurs@hytorc.no 

 

Bergen: 

Hardangervegen 70 
5224 Nesttun 

+47 46 62 21 34 
kurs@hytorc.no 
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Våre kurslokasjoner: 

www.hytorc.no 

 ønsker deg velkommen til kurs 


