
Sikkerhetskort.no forenkler håndtering og dokumentasjon 
av adgangstillatelser slik at faglig ansvarlig kan være trygg på 
at rett person er valgt til jobben.

Antall kort %

100 - 249 20

250 - 499 30

500 – 1000 40

BESTILLING OG PRISER 
Sikkerhetskort.no er et samarbeid mellom EnergiNorge  
og Trainor. Ta kontakt for tilbud.

D
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 200 • Vi tar forbehold om
 eventuelle trykkfeil

T + 47 23 08 89 00
post@energinorge.no
energinorge.no

T +47 33 37 89 00
post@trainor.no
trainor.no

BRUKSRETT
Antall kort Pris/NOK

1 – 20                    8 000,-
21 – 50                   12 000,-

             51 –                       16 000,-
Bruksretten gjelder for 5 år.

Årlig driftskostnader pr. aktive kort NOK 170,-.
Gjelder kun for bedrifter som godkjenner/utsteder sikkerhetskort.

Rabatter driftskostnader

For selskap med 1 001 eller  
flere aktive kort, faktureres  
NOK 48,- pr kort over 1 000.

SKYTJENESTEN SOM GIR DEG 

OVERSIKT
O V E R  N Ø K L E R ,  A D G A N G  O G  P E R S O N E L L

sikkerhetskort.no

Bestill 



DET ER ENKELT  
Å HOLDE ORDEN  
på eget og innleid personell med  
sikkerhetskort.no. 
 

Systemet admini strerer sikkerhetskort 
for lav- og høyspenning, nøkler og lov-
bestemt opplæring.

«Hafslund Nett har behov for et godt system for hånd-
tering av sikkerhetskort og nøkler, og vi opplever at 
sikkerhetskort.no ivaretar behovet på en god måte. 
 
Entreprenører har fått tilgang til systemet for innsyn  
og oversikt på egne ansatte.

Leverandøren for nøkkeladministrasjon har også  
tilgang til systemet.

Support og henvendelser om systemforbedringer  
fungerer meget bra.» Hafslund Nett AS

MIN SIDE

NØKLER

SIKKERHETSKORT

FIRMA– 
ADMINISTRASJON

Full oversikt over alle sikkerhetskort  
i bedriften din

Oversiktlig kontroll over lovpålagt 
kompetanse og repitisjonskrav hos 
eget og innleid personell

Full kontroll over utlån av nøkler  
og utlånshistorikk

Søkemulighet direkte i entreprenørens 
database

Tilpasning til bransje og bedriftens 
interne behov


