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2328_arbeidsutstyr

2321-2_HMS

2624_Maskin

0431_Opplæring

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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Kapittel 02Arbeidsområder og krav til personell
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2.4 Truckfører
Det er finnes et stort utvalg av ulike trucktyper 
på markedet, men alle har til felles at de må 
brukes riktig for at løfting, flytting og stabling 
kan gjennomføres på en sikker måte.

Spesielt utfordrende er det at det vanligvis 
er stor aktivitet på det området hvor trucker 
benyttes. Det er vanlig at flere trucker brukes 
innenfor et lite område, i tillegg til også lastebiler 
og kraner.

Tidsfrister for lasting og lossing skal 
overholdes, og dette medfører et til tider 
stressende arbeidsmiljø for truckførere og annet 
involvert personell.

Truckfører må derfor ha kontinuerlig fokus på 
egen truck i tillegg til øvrig aktivitet for å unngå 
ulykker. 

Det er dessverre mange eksempler på 
kollisjoner og påkjørseler med trucker i 
arbeidsmiljøer med høyt tempo og stor aktivitet.

2.4.1 Teleskoptruck klasse C1 og C2
Bildene viser teleskoptruck klasse C1 uten 
sving, og C2 med sving som brukes på en 
byggeplass.

Teleskoptruck er arbeidsutstyr som kan 
brukes med ulike typer tilleggsutstyr, slik at 
maskinen dekker flere funksjoner. 
Dette medfører samtidig behov for utvidet 
opplæring. 

NB! Vær oppmerksom på at opplæring om bruk 
av løfteredskap ikke er en del av nåværende  
opplæringsplaner for C1 og C2, og må 
gjennomføres i tillegg.

Fører av teleskoptruck må ha sertifisert 
tilleggsopplæring ut over kompetansebevis for 
truck, masseforflytningsmaskin og lastebilkran.

I tillegg kreves dokumentert utstyrsspesifikk 
opplæring /  typeopplæring på aktuell 
teleskoptruck.

Kompetansebevis klasse G1-Mobilkran dekker 
også teleskoptruck klasse C1 og C2.

2279_2_Truck

8634_C1

3529_C2
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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.

10-4 Opplæring

10-4 Opplæring

5701_vinkelslipe
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Forskrift om HMS kort på bygge og anleggsplasser

HMS_kort_ByggAnlegg

Fra 2018 ser HMS-kort i bygge- og 
anleggsnæringen slik ut.

HMS_kort_Renhold

HMS-kort i renholdsbransjen er 
forankret i “Forskrift om offentlig 
godkjenning av renholdsvirksomheter 
og om kjøp av renholdstjenester” 
FOR-2012-05-08-408.

Fra 2018 ser HMS-kortet slik ut.

4.11 Forskrift om HMS-kort på bygge- og   
 anleggsplasser FOR-2007-03-30-366

Utdrag av tekst og §§ er hentet fra utgave sist 
endret juni 2016.
Alle virksomheter som utfører arbeid på 
bygge- og anleggsplasser, både norske 
og utenlandske, er pålagt å utstyre sine 
arbeidstakere med HMS-kort. 

HMS-kortets funksjon er å identifisere den 
enkelte arbeidstaker og opplyse om hvem som 
er vedkommendes arbeidsgiver. 

På den måten skal HMS-kortet bidra til å skape 
bedre oversikt over aktørene på en bygge- og 
anleggsplass. HMS-kortet er ikke gyldig som 
ordinær legitimasjon.

§ 1  Formål
Forskriftens formål er å ivareta sikkerhet, helse 
og arbeidsmiljø på bygge- og anleggsplasser.

§ 2  Virkeområde
Forskriften gjelder for virksomhet som utfører 
arbeid på bygge- og anleggsplasser.

§ 4  Arbeidsgivers plikter
Arbeidsgiver og enkeltpersonforetak skal sørge 
for at alle som utfører arbeid på bygge- og 
anleggsplasser skal ha HMS-kort utstedt av en 
kortutsteder utpekt av departementet. 

Arbeidsgiver plikter å sørge for nødvendig 
identitetskontroll av arbeidstaker før bestilling 
av HMS-kort. HMS-kort kan bare bestilles av 
ansatte i, eller innehaver av, virksomheten som 
skal utføre arbeidet HMS-kortet er knyttet til.

§ 5  Kortinnehavers ansvar
HMS-kortet er personlig og skal ikke overdras 
til andre.
Ved opphold på bygge- og anleggsplassen 
skal id-kortet bæres godt synlig, og skal 
på oppfordring vises til tilsynsmyndighetene, 
verneombud, koordinator for sikkerhet, 
helse og arbeidsmiljø og bedrift med 
ansvar for samordning av vernetiltak etter 
arbeidsmiljøloven § 2-2.

§ 8  Kortets gyldighet, kontroll og    
 inndragning

HMS-kortet utstedes for en periode på to år.
Kortet er kun gyldig så lenge 
ansettelsesforholdet består.
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Kapittel 05Definisjoner, ord og uttrykk 

5.6	 Offshore	Løfteredskap
Dette er løfteredskap som er dimensjonert 
med forhøyet sikkerhetsfaktor for å tåle de 
dynamiske tilleggskreftene som oppstår ved 
løfting mellom fartøy og installasjon.

Bildet viser 4-part løfteredskap (løftesett) av 
kjetting permanent montert i offshore container. 

I samsvar med certification notes DNV 2.7-1 
Offshore Containers skal sikkerhetsfaktoren 
(SF)	for	løftesett	dobles for containere med 
totalvekt opp til 6 tonn. 
For containere med høyere vekt kan SF 
reduseres i samsvar med reduksjonstabell.

5.7	 Lastbærer
Lastbærer er et felles uttrykk som brukes for 
alle typer beholdere, kasser, kurver, 
containere, gassflaskestativ, trillebårer og 
lignende som er utstyrt med løfteører for bruk/
håndtering med kran.

5.8	 Alfavinkler	-	α
Alfavinkler - α brukes som begrep om 
vinklene som måles mellom partene 
i et flerparts løfteredskap, og mellom 
partene og en tenkt Horisontallinje mellom 
anhukingspunktene i lasten.

Alfavinklen som dannes mellom partene og 
toppringen i løfteredskapet på bildet kalles 
også ofte for “Toppvinkel”.

Summen av Alfavinklene vil alltid være 180°.

  
5.9	 Betavinkel	-	β	“Arbeidsvinkel”

Betavinkel er den vinkelen som måles 
mellom en tenkt loddlinje og en part i et 
flerparters løfteredskap.

Betavinkel - β	brukes bl.a. for å angi vinkler i 
løftetabeller, men “Arbeidsvinkel” er likevel et 
mer vanlig begrep å bruke. 

Eksempel:		Dersom Betavinkel - β	er 30° vil 
Alfavinkel - α	mot horisontallinjen være 60o.

Summen av Betavinkel - β og 
Alfavinkel - α som vist på illustrasjonen, 
vil alltid være 90°.

4026-38	Redskap

4021-62	Lastbærer

Alfavinkel_2018

Betavinkel_2018
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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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Kapittel 07Fiberstropper

7. FIBERSTROPPER
Fiberstropper leveres i forskjellige kvaliteter 
og utførelser som Rundsling, Båndsling og 
Båndstropper, og polyester er mest vanlig 
fibermateriale.
Stropper kan også lages av polyethylene, som 
har høyere bruddstyrke, bedre egenskaper mht. 
friksjon, forlengelse, skarpe kanter og UV-stråler.
Stropper av polyethylene kan leveres som f.eks. 
Dyneema® og Exstreema®, og i en kvalitet som 
betegnes high-modulus polyethylene (HMPE). 
Alle stropper må oppfylle kravene som stilles i 
Forskrift om maskiner, og eventuelle standarder, 
som f.eks. NS-EN1492-1 for båndstropper og   
NS-EN1492-2 for rundslings.

7.1 Materiale / Farge på merkeetiketter
Ulike kunstfiber har forskjellige egenskaper som 
det er viktig å ta hensyn til når fiberstropper 
brukes, og merkeetikettene har følgende farger.  

FARGE  MATERIALE
Blå  =  Polyester      (PES)
Brun  =  Polypropylene  (PP)
Rød  =  Spectron
Rød  =  Kevlar(Aramid)
Grønn =  Nylon       (PA)
Hvit  =  Polyethylene    (HMPE)

7.2 Sikkerhetsfaktor / anleggsdiameter
Når nye fiberstropper testes i forbindelse med 
produksjon, skal sikkerhetsfaktoren mot brudd 
ikke være mindre enn 7:1.

Stroppene testes regelmessig til brudd i forhold 
til antall produserte stropper og WLL, og boltene 
som brukes under testing skal ha en maksimal 
diameter som er angitt i aktuell standard.

Eksempelvis skal rundslings med WLL 5 tonn 
testes til brudd over bolter med 80 mm diameter 
/ 40 mm kontaktradius, og bruddlasten skal være 
minst 7 ganger WLL  for nye stropper som 
testes i samsvar med NS-EN1492-2.

NB! I praktisk bruk vil imidlertid ofte anleggs-
diametrene mot last eller komponenter være 
betydelig mindre, og det er da viktig at 
bruker følger de ulike produsentenes oppgitte 
anbefalinger mht. minimum anleggsdiametre. 
Disse kan variere noe pga. ulikheter i produksjon 
og materialvalg. 

0738-03

  Extreema_2

0738-05_Etikettfarge_2

0052 Test
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Kapittel 08Kjettingredskap

8.10.5 Unngå knekkskader på krok!
Snaring må utføres slik at man mest mulig 
unngår sidebelastning på krok. 

Bildet viser last som er snaret på en slik måte 
at krokens øye ligger an mot en skarp kant på 
lasten, og resultatet vil kunne bli deformasjon 
eller direkte brudd i kroken. 

Den leddede koplingsløkken begrenser imidlertid 
knekkeffekten på krokens øye.

 Krok med brudd etter knekkbelastning
Bildet viser krok med gaffelkopling hvor kroken til 
høyre har fått brudd i overgangen til gaffelen hvor 
kjettingen er montert.

Som forklart i forbindelse med forrige bilde, 
vil imidlertid en krok med øye og leddet 
koplingsløkke være mer motstandsdyktig mot 
knekkbelastninger og skade på krok.

8.10.6 Flere parter i en krok
Enkelte produsenter angir at dersom det brukes 
2 parter i kroken, skal toppvinkel ikke være større 
enn 90o. 
Dette begunnes med at krokspiss og 
låsanordning ved for stor toppvinkel blir mer 
utsatt for skader, og stropper lettere kan gli ut slik 
at lasten faller ned.

8.10.7 4 parter brukt som 2 parter
Bildet viser 4- part kjettingskrev hvor 2 parter 
parvis er huket i samme løftepunktet.
NB! Løftekapasiteten på 4 parter brukt som 2 
parter (når partene er huket i samme løftepunkt) 
er imidlertid ikke større enn som for 2 parter!

Det samme forholdet gjelder også når et 
2 parter redskap brukes som 1-part. (Kapasiteten 
er ikke større enn den ene parten)

Årsaker til dette er at det normalt vil være 
forskjell i lengden på korteste og lengste part i  
kjettingskrevet, og dette vil medføre at det bare er 
den ene kjettingen som opptar belastningen.

Som nevnt i pkt. 8.2.3 tillates det 
produksjonstoleranse på sammensatt 
kjettingredskap på inntil 5 mm pr. meter for 
flerpartet løfteredskap med lengde over 
2 meter.

0644_Krok

0156_Sidebelastning

0644_Krok

2809 4 Parter
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Kapittel 12Sjakler

12.4 Kapasitet på sjakler / bolter
12.4.1 Kapasitet på sjakler

Sjakler er konstruert for å oppta belastning på 
sjakkelbolten og i bunnen på bøylen. 

Når det brukes flere parter med vinkel bør 
buesjakkel velges.

Normalt vil sjakkelens WLL gjelde for 
toppvinkel mellom partene på inntil 120o 
(Arbeidsvinkel 60o)

Største arbeidsvinkel uten reduksjon av WLL 
kan imidlertid variere hos ulike produsenter, og 
det er viktig at produsentens bruksanvisning 
følges.

12.4.2 Belastningsretninger på sjakkel
Illustrasjonen viser riktig og feil bruk av sjakler i 
forbindelse med belastningsretning.

Varierende arbeidsvinkel påfører sjakler 
varierende strekkbelastning, og det er viktig at 
det tas tilstrekkelig hensyn til dette under bruk.

Sidebelastning av sjakler bør unngås, da dette 
normalt vil redusere kapasiteten, og dessuten 
være ugunstig for festet for sjakkelen.

Sidebelastning
Dersom sidebelastning for et aktuelt løft ikke 
kan unngås må det tas hensyn til følgende 
reduksjoner av WLL.

Vinkel 0o    WLL = 100%
Vinkel 45o   WLL =   70%
Vinkel 90o  WLL =   50%

(Opplysningene er hentet fra produsentene 
Crosby og Van Beest):

12.4.3 Punktlast på sjakkelbolt og bøyle
Punktlast bør helst unngås, men hvis dette ikke 
er mulig kan følgende veiledning brukes.

Sjakkelbolt:
Punktlast på sjakkelbolt kan aksepteres 
dersom lasten er sentrert på bolten.

En jevn belastet bolt på 80% av 
sjakkelåpningen er imidlertid optimalt.

Bøyle:
Komponenter som koples til bøyle bør ha 
samme diameter som bøylen eller større.

10.4.1 Kapasitet på sjakler_1

10.4.1 Kapasitet på sjakler_2

10.4.1 Kapasitet på sjakler_3
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Kapittel 14Andre løfteredskap / arbeidsutstyr

     4.  Løft i bunnen med stropper og spredeåk
Illustrasjonen viser container som kan løftes 
med full last, spredeåk og stropper som festes i 
bunnen på containeren med beslag.

NB!  Løftevinkler på stropper
Følgende løftevinkler er angitt for ulike 
lengder på ISO-containere i hht. standarden                  
NS-ISO 3874.(*)

Løftevinkler for stropper 
ISO-container med last iht. NS-ISO 3874 (*)

Lengde 
på container

Vinkel mot 
horisontallinje 
α = Alfavinkel

"Arbeidsvinkel"
β = Betavinkel

12 meter (40”) 30o eller større 0 - 60o

  9 meter (30”) 37o eller større 0 - 53o

  6 meter (20”) 45o eller større 0 - 45o

  3 meter (10”) 60o eller større 0 - 30o

NB! På markedet finnes det i dag mange 
varianter og utførelser av ISO-containere.
For enkelte containere vil løfteanvisningen 
derfor kunne avvike fra denne generelle 
informasjonen for løft av vanlige ISO-containere.

12.10.8 Åk Containeråk_v2

Bildet under viser løftebeslag montert 
i containerens hjørneklosse i bunnen.

4021-06

Arbeidsvinkler_ISO_container-2
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Kapittel 21Signaler og tegn

ØVINGSOPPGAVE  NR. 21
Signaler og tegn

Spørsmål nr. 21.1

Kryss av for oppgaver til arbeidsgiver i forbindelse med signaler og tegn.

Spørsmål nr. 21.2

“Bekreftende kommunikasjon” er avtalt mellom kranfører og signalperson.
Kryss av for den påstanden du mener er riktig.

Spørsmål nr. 21.3

Skal kranfører reagere dersom andre personer enn signalgiver gjennomfører    
tegnet for “NØDSTOPP”?

Spørsmål nr. 21.4

Hva skal kranfører gjøre dersom vedkommende ikke forstår de signaler som blir 
gitt av signalgiver?  

a.  Påse at det bare brukes hånd- og armsignaler fastsatt av Arbeidstilsynet. 

b.  Arbeidsgiver skal alltid planlegge arbeidet slik at bruk av signalgiver unngås. 

c.  Sørge for at signalgiver får nødvendig opplæring. 

d.  Ansvarlig for at alt involvert personell forstår signalene som blir gitt.

a.  Signalperson skal da repetere kommandoen gitt av kranfører.

b.  Kranfører skal da repetere kommandoen gitt av signalperson.

c.  Bekreftende kommunikasjon brukes bare når et løfteoppdrag er ferdig utført.

d.  Bekreftende kommunikasjon skal unngås.

a.  Nei, kranfører skal bare forholde seg til den som er signalgiver.

b.  Ja, kranfører skal umiddelbart stanse uansett hvem som gir “NØDSTOPP”.

c.  Ja, kranfører skal reagere, men kan selv vurdere om stans er nødvendig.

d.  Ja, dersom NØDSTOPP gis av en som er leder av løfteoperasjonen.

a.  Kjøre med redusert hastighet.

b.  Kjøre til nærmeste sted for plassering av last. 

c.  Stanse kjøringen umiddelbart.

d.  Stanse krankjøringen etter at løftet er gjennomført så sikkert som mulig.
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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




