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1. Arbeidsutstyr 
Arbeidsutstyr er et “fellesbegrep” for utstyr som 
brukes til arbeidsoperasjoner, og Arbeidstilsynets 
HMS-forskrifter omhandler arbeidsutstyr slik:

1.1 Arbeidsutstyr
Med arbeidsutstyr menes tekniske
innretninger o.l. som maskiner, løfteredskap 
sikkerhetskomponenter, beholdere,
transportinnretninger, apparater, installasjoner,
verktøy og enhver annen gjenstand som nyttes
ved fremstilling av et produkt eller ved 
utførelse av arbeid.

1.2 Bruk av arbeidsutstyr
Med bruk av arbeidsutstyr menes
arbeidsoperasjoner som igangsetting, stans,
montering og demontering, transport, bruk,
overvåking, ettersyn, reparasjon, vedlikehold,
pass og renhold.

1.3  Valg av arbeidsutstyr
Arbeidsgiver skal påse at arbeidsutstyr som
skal brukes, er konstruert og innrettet slik at
arbeidstakerne er vernet mot skader
på liv eller helse ved bruken av dem, jf.
forskrift om utførelse av arbeid.

Arbeidsutstyret skal kunne brukes og
vedlikeholdes uten fare for skade på liv eller
helse for den som utfører arbeidet.

1.4 Opplæring i bruk av arbeidsutstyr
Når arbeidsgiver etter en risikovurdering finner
at arbeidsutstyret krever særlig forsiktighet 
ved bruk, kan det i hht. § 10-2. i forskrift 
om utførelse av arbeid, bare benyttes av 
arbeidstakere som har gjennomgått dokumentert 
sikkerhetsopplæring.

Dokumentert sikkerhetsopplæring av 
arbeidstakere, kan bare gis av arbeidsgiver eller 
andre som har nødvendig kompetanse til det.

For opplæring i bruk av kraner, trucker og 
maskiner må opplæringen gjennomføres av 
sertifisert opplæringsvirksomhet.
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3. HMS, ulykker og ansvar 
3.1 HMS - Helse, miljø og sikkerhet

HMS-begrepet omfatter helse, miljø og sikkerhet 
for alle arbeidsforhold og alle ansatte i en 
virksomhet.

Arbeidsmiljøloven presiserer at arbeidsgiver 
skal sørge for at det utføres systematisk 
helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan 
i virksomheten, og omhandler også en plikt for 
arbeidsgiver til å gjennomgå HMS-opplæring.

Da Internkontrollforskriften kom i 1992 ble 
HMS et styrende begrep for å unngå ulykker og 
skader, og fokuset er skjerpet ytterligere med de 
6 nye HMS-forskriftene som erstattet 
47 “gamle” forskrifter i 2013.

3.2 Risikovurdering
Risikovurdering er “å være etterpåklok på 
forhånd”, og innbefatter i korte trekk å finne 
farlige situasjoner og farekilder, vurdere 
om risikoen er stor eller liten, hvilken 
sannsynlighet det er for at en hendelse skal 
inntreffe, hvilken konsekvens en hendelse vil 
medføre, og om det er mulig å redusere risikoen.

Risikovurdering er tiltak nummer én når det 
gjelder å skape gode arbeidsvilkår for å unngå 
skader. Arbeidsgiver pålegges gjennom både 
Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften 
å dokumentere risikovurdering skriftlig. 
Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning omhandler gjennomgående krav til 
risikovurdering i Kapittel 7.

3.3 HMS-begrepet
I alle virksomheter er det krav om at forhold 
som berører helse, miljø og sikkerhet for alt 
personell skal framkomme i et skriftlig dokument 
for Helse, Miljø og Sikkerhet. Dokumentet skal ta 
utgangspunkt i gjennomført risikovurdering, og 
omfatte både det ytre og indre arbeidsmiljøet.

3.4 SHA-begrepet 
I motsetning til HMS-begrepet som gjelder 
hele virksomheten, er “Plan for Sikkerhet, 
Helse og Arbeidsmiljø” er en skriftlig plan for 
risikoforhold avgrenset til et spesifikt bygge- 
eller anleggsprosjekt. 
Før oppstart av arbeidet skal byggherren påse 
at det utarbeides en skriftlig SHA-plan, som 

0185 HMS

0477 Risikovurdering_stopp

HMS
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Aktuelle lover / forskrifter/standarder er:
4.1 Arbeidsmiljøloven - AML  
4.2 Forskrift om Internkontroll-IK Best. nr. 544

4.3 Forskrift om organisering, ledelse og   
 medvirkning  Best. nr. 701 

4.4 Forskrift om utforming og innretning   
 av arbeidsplasser og arbeidslokaler
 Best. nr. 702
4.5 “Forskrift om utførelse av arbeid”,   
 Best. nr. 703

4.6 “Forskrift om tiltaks- og grenseverdier” 
 Best. nr. 704

4.7 “Produsentforskriften”
 Best. nr. 705

4.8 “Forskrift om administrative ordninger”  
 Best. nr. 706
4.9 Forskrift om Maskiner  

Best. nr. 522  (Maskinforskriften)
  

4.10 Forskrift om Sikkerhet, helse og   
 arbeidsmiljø på bygge- og anleggs-           
 plasser Best.nr. 599 (Byggherreforskriften)

4.11 Forskrift om HMS-kort på bygge- og   
 anleggsplasser  Best. nr. 589

4.12 Forskrift om dekkskraner m.v. på   
 flyttbare innretninger FOR-2007-07-04 nr.854

4.13 Forskrift om laste- og losseinnretninger  
 på skip FOR-1978-01-17 nr.04

4.14 Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet   
 og helse for de som har sitt arbeid 
 ombord på skip

FOR-2005-01-01-8 (ASH-forskriften)
4.15 NORSOK R-002 Lifting equipment 
4.16 Norsok Standard R-003N     
 Sikker bruk av løfteutstyr (offshore)

4.17 Norsok Standard R-005N    
 Sikker bruk av løfte- og transport-  
 utstyr på petroleumsanlegg på land

0010_Forskrifter_v8
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2099_Kranfører
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§ 10-2. Krav om dokumentert  
 sikkerhetsopplæring ved bruk av   
 arbeidsutstyr

Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i 
§ 10-1 og § 10-3, skal ha praktisk og teoretisk 
opplæring som gir kunnskaper om
oppbygging, betjening, bruksegenskaper og 
bruksområde, samt vedlikehold og kontroll. 

Opplæringen skal gi kunnskaper om de
krav som stilles til sikker bruk og betjening i 
forskrifter og i bruksanvisning.

Det skal utstedes dokumentasjon på at praktisk 
og teoretisk opplæring er gitt i henhold til denne 
forskriften.
Dokumentasjon av praktisk og teoretisk 
opplæring skal være tilgjengelig for 
verneombudet og vises myndighetene på
forlangende.

Arbeidsgiver kan bare sette arbeidstaker til å 
utføre arbeid med aktuelle arbeidsutstyr innenfor 
det området det er gitt opplæring i.

Demonstrasjon og prøving i forbindelse med 
reparasjon er unntatt fra kravet om dokumentert 
opplæring.

Borger fra annet EØS-land eller Sveits skal 
søke Arbeidstilsynet om tillatelse til å bruke 
arbeidsutstyr som nevnt i § 10-3.
Se kapittel 9. Utlendingers adgang til å utføre 
arbeid i forskrift om administrative ordninger på 
arbeidsmiljølovens område nr.1360 - best.nr.706.

§ 10-3. Arbeidsutstyr underlagt krav om   
 sertifisert sikkerhetsopplæring

Dokumentert sikkerhetsopplæring i henhold til § 
10-2 skal gis som sertifisert sikkerhetsopplæring 
for følgende arbeidsutstyr:
- bro- og traverskraner, dersom bruken   
  medfører fare for skade på liv eller helse
- tårnkraner
- mobilkraner med større kapasitet enn 2 tm
- portalkraner
- kraner med større kapasitet enn 2 tm montert   
  på lastebil eller lastebilhenger
- løfte- og stablevogn for gods med    
  permanent førerplass på vognen
- masseforflyttingsmaskiner med større effekt   
  enn 15 kW (20,4 hk).
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§ 10-4. Krav til utstyrsspesifikk opplæring
Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker 
får nødvendig opplæring på det spesifikke 
arbeidsutstyret vedkommende skal bruke. 
Opplæringen skal tilpasses arbeidsutstyrets 
art og sikre at arbeidstakeren kan bruke 
arbeidsutstyret på en forsvarlig måte. 
Det skal dokumenteres skriftlig hvilket 
arbeidsutstyr det er gitt opplæring på, hvem som 
har gitt opplæringen og hvem som har fått 
opplæring.

§ 10-5. Informasjon til arbeidstakerne om   
 sikker bruk av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at det blir gitt 
nødvendig informasjon om sikker bruk av det 
arbeidsutstyr som arbeidstakerne settes
til å arbeide med.
Arbeidsgiveren skal særlig sørge for at 
arbeidstakerne får løpende informasjon om:
a) farer de er utsatt for ved å bruke arbeidsutstyret, 
blant annet farer ved uregelmessigheter som kan 
oppstå 
b) hvilke forholdsregler de erfaringsmessig må ta 
ved bruk av arbeidsutstyret.
c) farer som skyldes arbeidsutstyr i nærheten
d) farer som skyldes endring av arbeidsutstyr i 
nærheten.

§ 10-6. Alminnelige plikter for arbeidsgiver   
 ved bruk av arbeidsutstyr

Arbeidsgiver skal sørge for at det kun 
brukes arbeidsutstyr som er i samsvar med 
forskriftskravene til det aktuelle arbeidsutstyret.
Ved bruk av maskiner og annet arbeidsutstyr som 
er produsert og satt i omsetning 
før 1. januar 1995, skal arbeidsgiver sørge for at 
det kun brukes utstyr som er i samsvar med
kravene i kapitlene 10, 18 (Arbeid med utstyr til 
løfting) og 19 (Arbeid med mobilt arbeidsutstyr).
Ved bruk av maskiner omsatt etter 1. januar 1995, 
skal arbeidsgiver sørge for at maskinen til enhver 
tid er i samsvar med helse- og sikkerhetskravene 
som gjaldt da arbeidsutstyret ble produsert og 
satt i omsetning.
Arbeidsutstyr skal brukes til de arbeidsoperasjoner 
og under de forhold som det er beregnet for.
Arbeidsutstyr skal ikke brukes til persontransport 
med mindre det er konstruert og bygget for det.

10-4 Opplæring

5701_vinkelslipe

2563_G8
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Ett eksempel på en slik begrensning i 
standarden er punkt C.8.2.1, som angir at 
koplingsløkker av leddet/hengslet type ikke 
skal brukes i sammensatt løfteredskap av kjetting.

Leddede koplingsløkker består av mange 
komponenter, og er krevende mht. vedlikehold, 
smøring og kontroll, og derfor mer risikoutsatt i 
bruk.  

Standarden henviser derfor gjennomgående til  
det løfteutstyr, eller komponenter til utstyr, som 
er sikrest og mest hensiktmessig å bruke i et 
krevende miljø i petroleumsvirksomheten.

Et annet eksempel på begrensning er at 
materialkvaliteten på sjakler skal være 
Grade 80 i løftesett til containere.

Standarden har følgende vedlegg (annexer):
(Utdrag fra vedleggene)

4.15.5 NORMATIVE KRAV
A. Utsettingsarrangement for redningsmidler
- Sikkerhetskrav i henhold til Maskindirektivet   
  når løfteinnretning løfter personer

B. Materialhåndtering
- Regler for løfting av alt utstyr over 25 kg
- Fri sikt til hovedlasteområder 

C. Løfteredskap (G11)
- Spesialdesignet utstyr for løfting på boredekk - 
Forbud mot leddede koblingsløkker

D. Løfteutstyr i boreområde
- Definerer hva som er løfteutstyr og hva som   
  er boreutstyr
- Design krav, DNV OS-E101, API standarder +  
  maskinsikkerhets standard ISO 12100

E. Heiser
- Referer til EN 81 standardene for heis
- Krav til selvstendig evakuering i nødsituasjon

F. Portable enheter (containere)
- Referanse til DNV 2.7.1 (EN 12079), 
  DNV 2.7.2 og delvis DNV 2.7.3
- Egne beregningsregler for løftet objekt (last)
- Forbud mot stablehjørner som er plassert slik   
  at de kan henge seg opp i struktur eller annen  
  last.
- Materialkvalitet sjakler er grade 80
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4.6  Begrensninger
Operatør av løfteinnretning skal kartlegge og 
ta hensyn til begrensninger som kan påvirke 
løfteoperasjonen, som eksempelvis løfteutstyrets 
kapasitet, værforhold, landingsområder, 
blindsoner og andre begrensninger som følge av 
arbeidsområdet.

Generelt skal kranens vindbegrensning følges. 
Lastens vekt og vindfang/utforming samt 
kranens plassering skal tas hensyn til når 
vindbegrensninger settes under planlegging/SJA 
av løftet.

For utendørs løfting skal ikke vindstyrken i 
kranens arbeidsområde overskride 15 m/s.

4.7  Brukssjekk
Bruker av løfteutstyr skal sjekke løfteutstyret og 
forsikre seg om at det er i sikker stand før og 
etter bruk.

Før - og etterbrukssjekken bør omfatte
• visuell sjekk av løfterutstyret,
• funksjonsprøving av utstyret i samsvar med 
produsentens anbefalinger,
• funksjonsprøving av nødstopp anordning,
• melding om eventuelle feil og mangler til 
teknisk ansvarlig.

Rutiner for daglig sjekk av løfteutstyret kan 
dekke dette kravet til brukssjekk.

Løfteinnretninger skal ikke taes i bruk 
dersom sikkerhetssystemer, eller deler av 
sikkerhetssystemer, er i ustand eller ute av drift.

4.8  Kommunikasjon
Det skal til enhver tid være tilstrekkelig 
kommunikasjon mellom alt personell som er 
involvert i løfteoperasjonen. Dersom det skal 
benyttes radiokommunikasjonsutstyr, skal dette 
være tilpasset den aktuelle løfteoperasjonen og 
anleggets rutiner. 

Operatør av løfteinnretningen skal også adlyde 
stoppsignal, selv om dette kommer fra andre 
personer på samme radiokanal.

N
O

R
SO

K-
R

-0
02



160         LSIwww.Lsi-bok.no  Side ©

Kapittel 06Anhuking, tyngdepunkt / løftetabeller

Kuplex_out_of_balance_loads_NO_1

Kuplex_out_of_balance_loads_NO_2

6.4.1 Figur A viser lastens tyngdepunkt (TP) mellom loddlinjen og venstre    
 anhukingspunkt. 

Når lasten løftes i figur B, pendler lasten slik at tyngdpunktet blir liggende i 
loddlinjen under kroken. Arbeidsvinklene endres og venstre part får størst belastning.

6.4.2 Figur A viser lastens tyngdepunkt (TP) i en “tenkt linje” langs venstre part.  

Når lasten løftes i figur B, pendler lasten, og venstre part henger loddrett på samme 
linje som lastens tyngdepunkt. 

Dette medfører 100% usymmetrisk last, og venstre part må bære hele lastens vekt, 
mens den andre parten henger løs.
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4021-28 

Tabell_fiber_2012-12

4.2.6 V.2

6.4.1_NO_2012

4.2.7. Oppgave 2 stropper

6.4.2_NO_2012

6.7  Løftetabell for fiberstropper
Produsenter av fiberstropper leverer disse med 
ulike løftekapasiteter og farger i samsvar med 
aktuelle standarder.
WLL og fargekoder for fiberstropper er angitt i 
standarden EN 1492-1-2.
Se kolonne 1 og 3 fra venstre side i tabellen.

6.7.1  Eksempel på bruk av løftetabell for    
 fiberstropper

Vekt på rør er 1000 kg.
Røret skal anhukes med dobbel snaring.

Hvilken tillatt arbeidslast (WLL) må stroppen 
minst være merket med, og hvilken farge har den 
samsvar med løftetabellen?

Svar:
1. Finn EN STROPP “Snaret” i tabellen
2. Velg en kapasitet som er på minst 1 tonn i       
    denne kolonnen. Du finner da 1,6 tonn. 
    Fargen på raden er grønn.
3. Gå til venstre på raden og les av den tillatte      
    arbeidslast (WLL), som stroppen må ha i 
    rett strekk for å løfte røret på 1 tonn.
Svar: WLL på stroppen  2 tonn
 Farge      Grønn

6.7.2  Oppgave 1 - Løftetabell Fiberstropper

Lastens vekt er:  6 tonn
Antal stropper:  2
Anhuking:   Rett
Arbeidsvinkel:  40°

Hvilken tillatt arbeidslast (WLL) må 
fiberstroppene minst være merket med, og 
hvilken farge?

Svar:
1. Finn kolonne for 2 stropper uten snaring og   
    arbeidsvinkel 0° - 45°.
2. Velg en kapasitet som er på minst 6 tonn.   
    Du finner da 7,0 tonn, og fargen er rød.
3. Gå til venstre i raden og les av den tilllatte       
    arbeidslasten (WLL) som hver stropp må ha 
    for å kunne løfte lasten på 6 tonn.

Svar: WLL på hver stropp   5 tonn 
 Farge                 Rød
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7.11 Båndstropper/ båndslings

7.11.1	Båndstropp	(	flatstropp	)
En polyester båndstropp består av et vevd 
bånd som er lagt over hverandre og sydd  
sammen slik at stroppen får et øye i hver ende, 
som forsterkes med skinn eller polyester.

    

 
 0012 Søm

7.11.2 Båndsling
En båndsling består av et vevd bånd som er 
kappet i bestemt lengde, og hvor endene er 
lagt over hverandre og sydd sammen slik at 
stroppen får samme form som en rundsling. 

Bildet viser båndsling som er snaret for løft av 
armeringsjern.

NB! Fiberstropper brukt til løfting av 
armeringsjern er svært utsatt for skader, og 
kjettingredskap eller ståltaustropper er å 
anbefale.  

Stroppene på bildet under røk i forbindelse 
med løft av 2 tonns bunt med armeringsjern. 
Lasten falt ned og resulterte i dødsulykke. 

 
 9050_fiber

4023-47

0007 Båndsling

1845_fiber
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8.10.7 Parter som ikke brukes
For å unngå ukontrollert utsving på parter 
som ikke brukes i flerparters kjettingredskap, 
må partenene sikres for å unngå skader på 
anhuker.

Når krokene festes slik bildet til venstre viser, er 
krokene fortsatt raskt tilgjengelig for bruk, men 
samtidig sikret mot utilsiktet utsving.

NB! Løse parter må sikres!
Løse parter som ikke brukes har forårsaket 
flere hodeskader på anhuker og uhell under 
løfteoperasjoner. 

 
 2729_kroker

         

 
 3017 Løse parter

Alternativ sikring i toppløkke.
For å hindre ukontrollert sleng, kan kroken også 
alternativt festes i toppløkke / løftehode.

OBS!
Lukk alltid tomme selvlåsende kroker før 
forflytting med kran til ny anhuking av last.

4019-10

2711_G11 

4019-13
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ØVINGSOPPGAVE  NR. 8
Kjettingredskap

Spørsmål nr. 8.1

Et løfteredskap av kjetting GRADE 80 skal ha skilt merket med:       

Spørsmål nr. 8.2

Du legger en kjetting rundt et 90 graders hjørne på en stålkonstruksjon.
Hva er minste hjørneradius for å kunne løfte 100% av WLL med kjettingen?

Spørsmål nr. 8.3

Hva er største arbeidstemperatur for kjettingredskap Grade 80 uten reduksjon av 
WLL?

Spørsmål nr. 8.4

Du skal snare en last med et 2 part kjettingredskap ved arbeidsvinkel 50o.
Hva skal du påse mht. krokenes retning ved snaring.
   

a.  WLL, CE, arbeidsvinkel, dimensjon, produsent, ID-kjenningsnr og parter.

b.  WLL, CE, arbeidsvinkel og ID-kjenningsnr. og dato.

c.  WLL, CE, arbeidsvinkel og ID-kjenningsnr. og maksimal arbeidstemperatur.

d.  WLL, CE, arbeidsvinkel og antall parter.

a.  Radius må være større enn 1 x diameter på kjettingen.

b.  Radius må være større enn 2 x diameter på kjettingen.

c.  Radius må være større enn 3 x diameter på kjettingen.

d.  Radius må være større enn 4 x diameter på kjettingen.

a.  Max 150 grader Celsius.

b.  Max 180 grader Celsius.

c.  Max 200 grader Celsius.

d.  Max 250 grader Celsius.

a.  At krokene hukes utenfra og inn.

b.  At krokene hukes innenfra og ut.

c.  At krokene hukes hver sin vei.

d.  Retningen på krokene har ingen betydning.
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13 ØYEBOLTER / ØYEMUTTERE /  
 LØFTEØRER
13.1 Aktuelle typer av øyebolter /    
 øyemuttere

Øyebolter og øyemuttere leveres i forskjellige 
utførelser og materialkvaliteter for gjenger i 
både mm og tommer. En vanlig brukt standard 
for produksjon av øyebolter er DIN 580, og for 
øyemuttere DIN 582. 

13.1.1 Materialkvalitet C15 
 C15 tilsvarer stålkvalitet med strekkfasthet
 400 N/mm2 (Grade 40) iht tysk standard 
 DIN 17210.
 Merking 
 - Produsent / symbol + CE

- Kvalitet C15 
+ Evt. tilleggsmerking
- Gjengedimensjon ( Eks. M20 )
- Løftekapasitet ( Eks. WLL / SWL 1,2 tonn ) 

Løftekapasitet  
NB! Løftekapasiteten for C15 øyebolter er 
vanligvis ikke angitt på bolten og må da avleses i 
tabell ut fra gjengedimensjon.
Dersom WLL/SWL er angitt på øyebolten, gjelder 
kapasiteten for “rett” belastning. 
Ved vinkelbelastning reduseres kapasiteten 
betydelig, og maksimal arbeidsvinkel er 45o.
Sikkerhetsfaktor
Sikkerhetsfaktor for C15 skal være minst 4:1.

13.1.2 Kvalitet grade 80
Grade 80 angir stålkvalitet 800 N/mm2, mens 
utførelse følger samme standarder som C15.
Grade 80 foreskrives i Norsok standarder til løft. 

 Merking
- Produsent / symbol + CE
- Kvalitet 8 + gjengedimensjon i mm. eller tommer
- WLL
Løftekapasitet  
NB! Produsenten av øyebolten på bildet har 
merket denne med WLL i ugunstigste vinkel, 
90o sideveis. 
For RS M16 er WLL angitt med 1000 kg, men 
ved 0o rett løft kan øyebolten løfte fire ganger så 
mye, dvs. 1000 kg  x  4 = 4000 kg  

Sikkerhetsfaktor
Sikkerhetsfaktor for grade 80 skal være minst 4:1. 

2920-33
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Kapittel 13Øyebolter / øyemuttere / løfteører

13.2.4 Gods / gjenger for innskruing
Ved løfting er det viktig at materialet som 
øyebolter skrus inn i har tilstrekkelig styrke.

Godstykkelse i forhold til boltdiameter
Det tyske testmyndigheten BG anbefaler 
følgende minste godstykkelser i forhold til 
boltdiameter (d) for å ha full kapasitet:

STÅL     1 x d.
STØPEJERN   1,25 x d.
ALUMINIUM     2 x d.

NB! Anhuker må forsikre seg om at det er 
samme type gjenger i gods og øyebolt.

Skader og ulykker har skjedd i forbindelse 
med at anhuker har skrudd inn øyebolt med 
millimetergjenger i gods med tomme-gjenger.
NB! Eksempelvis er det mulig å skru inn 
M12 i 1/2” gjenger og omvendt.

13.2.5 Overgangsadapter
Løftepunkt beregnet for øyebolter C15 kan 
ved hjelp av adapter også brukes for Grade 80 
øyebolter.
Bildet viser et adapter fra produsenten RUD, 
som resulterer i at det opprinnelige festet  
beregnet for øyebolter C15 kan brukes til 
Grade 80 som har mindre gjengedimensjon.

13.2.6 Tilskruing / utilsiktet rotasjon
Av hensyn til utilsiktet rotasjon og deformasjon 
ved sidebelastning, skal øyebolter og øyemuttere 
normalt skrus inn slik at hele kragen er i kontakt 
med overflaten på lasten.

Bildet til venstre viser en Grade 80 øyebolt 
innskrudd i en maskindel.

NB! I dette tilfellet får ikke øyeboltens krave 
støtte fra underlaget, og utilsiktet rotasjon vil 
kunne oppstå under løfting. 

13.2.7 Bruk av skims
Skims eller stoppskiver kan brukes som støtte 
mellom “utkraging” på øyebolt og anlegg for 
innskruing.

Dette må gjøres for å unngå sidebelastning og 
bøying av bolten i forhold til kraftretningen på det 
løfteredskapet som brukes.

gjengedim_v3

3411-Rud_overgang_v2
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Kapittel 14Andre løfteredskap / arbeidsutstyr

14.8 Klyper / kroker / beslag for løft av   
 forskaling

For løfting av forskalingssystemer utvikles det 
stadig nye og sikrere løftemetoder.

Det er imidlertid viktig å følge bruksanvisningen 
til det aktuelle utstyret, og være klar over at det 
bare må brukes til det forskalingssystemet det 
er konstruert for.

Viktig er det også å påse at selve forskalingen 
ikke har skader på stedet hvor klyper / beslag 
plasseres.

Bildene viser krankroker / klyper for løft av 
systemforskaling.

NB!  Arbeidsvinkel / kapasitet
Bruksanvisningen angir maksimal arbeidsvinkel 
på 2 parter, og denne må vanligvis ikke være 
større enn 30o.

Merking
Kroker / beslag skal være merket som 
annet løfteredskap med WLL, produsent og 
sporbarhetsmerke.

 

 
 2597_Løftebeslag

Når forskalingen er heist på plass, er det viktig 
at forskalingen sikres mot å velte før krokene 
demonteres.

NB!  Sakkyndig kontroll
Kroker / beslag er underlagt periodisk 
sakkyndig kontroll.

2671_Forskaling
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Kapittel 14Andre løfteredskap / arbeidsutstyr

14.12.6 Manometer / varsling
Bildet viser manometer og varslingslamper for 
vacuum.

Lasten kan løftes når manometernålen er i 
grønt felt og grønn lampe lyser.

Ved for lite vakuum lyser rød lampe kombinert 
med akustisk varsling.

14.12.7 Bruk av vakuumløftere
Før løfting med vakuumløftere igangsettes, må 
leverandørens bruksanvisning for kontroll før 
start gjennomføres. 

Løfteobjekter må ha ren og glatt overflate, der 
hvor sugekopper skal anbringes. 

 
 0085_Vacuum

14.12.8 Kontroll

Slanger kontrolleres for:
- slitasje og skarpe knekker.

Sugeskåler kontrolleres for:
- rift, slitasje, sprekker, deformasjoner.

Løfteåk og komponenter kontrolleres som 
- andre løfteredskaper.

2920-10
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Kapittel 14Andre løfteredskap / arbeidsutstyr

ØVINGSOPPGAVE  NR. 14
Andre løfteredskap / arbeidsutstyr

Spørsmål nr. 14.1

Hvilket regelverk pålegger eieren av en ISO-container å sørge for kontroll?       

Spørsmål nr. 14.2

Kan en pallegaffel, som produsenten bare har konstruert for løfting av Euro-
paller, også brukes for løft av gipsplater? 

Spørsmål nr. 14.3

Hva er viktig for å unngå farlige bevegelser ved løfting av støpetobb?

Spørsmål nr. 14.4

Det finnes et stort utvalg av “Andre” redskaper som brukes til løfting. 
Sett kryss for det du mener er svært viktig om “Andre redskaper”.

a.  Arbeidsmiljøloven.

b.  Arbeidsplassforskriften.

c.  Lov om sikre containere. (Containerloven)

d.  Forskrift om utførelse av arbeid med containere.

a.  Nei, det skal brukes spesiell gaffel for løfting av gipsplater.

b.  Ja, hvis løftehøyden ikke overstiger ca. 10 meter.

c.  Ja, hvis vekten av gipsplater ikke overstiger 50% av WLL på pallegaffel.

d.  Ja, hvis det ikke finnes spesiell gaffel for løft av gips på byggeplassen. 

a.  Unngå hurtige bevegelser på åpne-/lukkemekanismen.   

b.  Hindre farlige bevegelser med bedre styring av tobben.

c.  Påse at tobben alltid fylles godt opp for å få tilstrekkelig tyngde og stabilitet.

d.  Påse at forløper minst er 7 meter lang.

a.  Les alltid produsentens bruksanvisning grundig før bruk.

b.  Påse at “andre redskaper” alltid kontrolleres av sakkyndige før bruk.

c.  Les alltid samsvarserklæringen nøye før bruk.

d.  Påse at all bruk av “andre redskaper” er beksrevet i internkontrollsystemet.
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Kapittel 19Personbefordring

19 PERSONBEFORDRING
 Forskrift om utførelse av arbeid omhandler   
 personbefordring i kapittel 18 i ulike §§.

I §18-8 står det at “Arbeidstakere skal kun 
løftes med et arbeidsutstyr og en plattform 
som er beregnet for å løfte personer.”

I 2014 ble det tilføyd:
“Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er 
beregnet til å løfte personer, brukes til dette 
formålet”

19.1 Personløfter
Personløfter (lift) er et typisk eksempel på 
arbeidsutstyr som er beregnet, konstruert og 
typeprøvd for løft av personer.

Ved monteringsarbeid og inspeksjon bidrar 
personløfteren til at arbeidet kan utføres på 
en sikker måte, under forutsetning av riktig 
oppstilling og sikring av personell i kurven.

19.2 Lastebilkran / personløfter
Flere fabrikanter av lastebilkraner leverer nå 
kraner konstruert både som lastebilkran etter 
standarden NS-EN 12999, og som personløfter 
etter NS-EN 280.

Bildene viser denne kombinasjonen, hvor 
redusert hastighet og nødsenk også er ivaretatt.
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Kapittel 22Sikkerhetsregler for løfteoperasjoner

Kunnskap om løfteredskap, anhuking og signalgiving er sammen med fortløpende fokus på 
sikkerhet avgjørende for å unngå ulykker under løfteoperasjoner. 

“Hastverk” kan få katastrofale følger i forbindelse med bruk av arbeidsutstyr! .....Så derfor..
STOPP, TENK og VURDER RISIKO !

0477_Risikovurdering_Stopp




