
AFV kurs for brann og redningspersonell 

Invitasjon til AFV kurs hos Motorgruppen Academy 

Det settes opp nytt AFV kurs, 28 og 29. november 2017 fra kl 10.00-17.00 i 

Renault/Motorgruppen sine lokaler i Drammen.  

Påmeldingsfrist 31.oktober. 

Husk å skrive i påmeldingen hvilken av dagene du ønsker deltakelse. 

Kursinnhold:  
10.00-12.00 Generell info (Brannvesenet sin innsats, HMS, elfarer etc.) 
 
Deltagerne deles så inn i 4-fire grupper a 45 minutter pr økt. 
Gruppe 1: Tunge kjøretøy (el og hybrid) Roger 
Gruppe 2: Brannvesenet Ingar og Even 
Gruppe 3: Personbiler (el og hybrid) Terje 
Gruppe 4: Hydrogen personbil Jan Ove. 
Avsluttes klokken innen kl 17.00 
 
Kursavgift 1250,- pr deltaker (avgiften dekker bl.a. kaffe/mineralvann og 
lunsj) 

 

Påmelding gjøres ved å sende e-post til: opplaring@renault.no  

Påmeldingen må inneholde: 
 

Navn på deltaker og brannvesen 

Navn og fakturaadresse til de som skal betale for kurset 

Eventuell info om faktura må merkes med annet en AFV kurs og dato 

 
Dere vil kort tid etter påmelding motta en e-post med bekreftelse om det er plass eller 
ikke. 
Hvordan finner dere oss enklest mulig. 

Vi holder til i samme bygg som Motor Part og adressen er:  

Besøksadresse: 

Knud Schartums Gate 7  

3045 Drammen 
 

  

Med Bil 

Med bil er det enkleste å legge inn adressen på navigasjonssystemet å følge 

veiledningen. Avkjøringen kan komme litt overraskende da lokalene ligger rett bak et 

lite boligområde.  

Husk å legge inn adressen som beskrevet ovenfor (med Knud … og ikke Knut …) 

 

mailto:opplaring@renault.no


Med tog 

Dersom dere kommer med fly er det raskest og enklest med flytoget som tar 1 time 

fra OSL til Drammen.  

 

 

 Som dere ser så tar det ca 20 – 25 min å gå fra stasjonen 

 

Ankomst og parkering 

Det er god plass til parkering rett fremfor bygget. 

Når dere står på P-plassen og ser på bygget skal dere gå litt mot høyre slik at dere 

går inn hovedinngangen. 

Dersom dere kommer med elektrisk bil og har behov for lading har vi flere 

ladeplasser tilgjengelig så ta kontakt ved ankomst dersom du har spørsmål rundt 

dette. 

Dere vil bli ønsket velkommen og det er her dere blir plukket opp for å gå til kurs 

lokalene. 

 

 

 

 



Hotell i nærheten 

Vi benytter vanligvis Choice Hotell Union Brygge som ligger ca 10 - 15 min 

gangavstand fra våre lokaler, men det er også flere andre hoteller i ca samme 

avstand. 

Det vil ikke være noen felles fakturering av hotell så dette gjør hver enkelt av dere 

opp direkte med hotellet  

 

 

Vi gleder oss til å ta dere mot i våre nye fantastiske lokaler! 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen 

Terje Olsen 

Opplæringsansvarlig RBI Norge AS 

  

 


