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Del 1 er fordelt på 14 kapitler og 154 sider, og vil dekke den teoretiske delen av sikkerhetsopplæring 
av kranførere på ulike typer kraner på land og på fartøy.

Del 2 på 80 sider, omfatter fordypning i regelverk, og vil være et nyttig oppslagsverk for 
arbeidsgivere, sakkyndige, kontrollforetak, leverandører og tilsynsmyndigheter i tillegg til kranførere.

Boka dekker innholdet i opplæringsplaner som er utarbeidet for opplæring av kranfører for 
G20 kraner, og som det er vanlig at arbeidsgivere tilpasser opplæringen etter.

For kraner på land og fartøy i havbruksnæringen krever Arbeidstilsynet dokumentert 
sikkerhetsopplæring iht. Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene.

For kraner på fartøy er opplæringskrav foranker i flere av Sjøfartsdirektoratets forskrifter.

Opplæring om løfteredskap kommer i tillegg, og vi henviser til oversikt over lærebøker bak i boka. 

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 
580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

- Krav til kranfører - Lastdiagram / løftekapasitet
- Hva er en fastmontert kran? - Stabilitet og fare for kantring
- Bruksområder - Overlastvern og sikkerhetsutstyr
- Ulykker med fastmonterte kraner - Sertifisering / dokumentasjon
- Montering, virkemåte  og utstyr - Kontroll og vedlikehold
- Ståltau til vinsj - Sikkerhetsregler for bruk
- Hydraulisk anlegg og utstyr - Regelverk
- Mekanikk

Til del 1 av boka er det 14 øvingsoppgaver med flervalgsvar med tilsammen 80 spørsmål. 

Til boka leveres følgende instruktørmateriell på USB-minnekort:
- Hele boka som søkbar PDF-fil
- Powerpoint med animasjoner til alle kapitler
- Svar til alle øvingsoppgaver

Henvendelse om boka kan gjøres til:

Sikker bruk av fastmonterte
hydrauliske kraner

Forfatter har drevet med undervisning / opplæring 
av maskinførere, kranførere og kontrollører av 
kraner og løfteredskap siden 1970.

Han har i flere år deltatt i nasjonal og internasjonal 
sammenheng i spørsmål vedr. regelverk og opplæring, 
og bistår som sakkyndig i rettssaker og gransking av ulykker. 
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Sikker bruk av fastmonterte hydrauliske kraner

 Alternativ sikkerhetsopplæring
Kranfører som skal betjene G20-kraner omfattes av krav om dokumentert 
sikkerhetsopplæring både iht. Arbeidstilsynets og Sjøfartsdirektoratets regelverk. 
Arbeidsgivers risikovurdering ift. krantype og størrelse, løfteredskap, løfteoperasjoner, 
bruksområder og regelverk, vil kunne resultere i varianter av “opplæringsløp”. 
Illustrasjonen under viser alternative opplæringsmodeller, og sertifiserte og andre  
opplæringsvirksomheter vil kunne gi råd til arbeidsgiver om nødvendig opplæring. 
I alle tilfeller må sikkerhetsopplæringen også inneholde HMS og ansvar, anhuking og 
løfteredskap, i tillegg til fastmontert kran. 
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Krav til kranfører Kapittel 01

1  Krav til kranfører    
1.1 Arbeidsoppgaver og krav til kranfører

En kranfører skal betjene en kran i 
overenstemmelse med kranens bruksanvisning, 
prosedyre for bruk, og de regler og forskrifter 
som aktuelle tilsynsmyndigheter har fastsatt.

G20-kraner har et stort bruksområde, og 
tilsynsmyndighetene vil kunne være:
- Arbeidstilsynet, Sjøfarsdirektoratet og 
  Petroleumstilsynet (PTIL).

Fastmonterte kraner finnes montert på:
- fundament på land eller kaianlegg, 
- fartøy som laster og losser ved kai, 
- fartøy som brukes i helt innelukket farvann
- fartøy som brukes i havbruksnæringen
- fiskefartøy 
- fartøy som bruke til lasting og lossing i åpent  
  farvann
- faste eller flytende innretninger i  
  petroleumsvirksomhet
- passasjerskip 

Illustrasjonen under viser aktuelle bruksområder 
og henvisninger opplæringskrav i regelverk.

5594_G20_F39
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Krav til kranfører Kapittel 01

ØVINGSOPPGAVE  NR. 1
Krav til kranfører

Spørsmål nr. 1.1

Hvilken opplæring kreves for fører av fastmontert hydraulisk kran ?

        

Spørsmål nr. 1.2

Det er ikke satt spesifikke krav til helse, syn og hørsel for kranførere i 
Arbeidsmiljøloven, men i hvilke tilfeller kan arbeidsgiver likevel 
gjennomføre dette?

Spørsmål nr. 1.3

Hva er mest dekkende for begrepet “typeopplæring” eller utstyrsspesifikk 
opplæring?

Spørsmål nr. 1.4

Hva må du påse dersom løfteoperasjoner involverer personell som i  
utgangspunktet ikke kommuniserer på samme språk?    

a.  Det kreves ingen opplæring

b.  Det kreves dokumentert sikkerhetsopplæring 

c.  Det kreves sertifisert sikkerhetsopplæring 

d.  Det kreves bare opplæring hvis krana har radiostyring

a.  Når stillingen innebærer særlig risiko

b.  Dersom kranfører er over 40 år

c.  Dersom kranfører er over 50 år

d.  Dersom krana skal brukes til personløft.

a.  Opplæring på type kran, enten kaikran eller skipskran.

b.  Opplæring på aktuell type kran med tilleggsutstyr iht. bruksanvisningen.

c.  Opplæring på “type” løfteoppdrag 

d.  Opplæring på tilleggsutstyret til krana

a.  Velge Engelsk språk og håndsignaler.

b.  Velge det språket som brukes i instruksjonsboka.

c.  Ikke kjøre før sikker kommunikasjon er avtalt mellom personellet 

d.  Be alle lære seg det språket som kranfører behersker.
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Hva er en fastmontert hydraulisk kran? Kapittel 02

2 Hva er en fastmontert    
 hydraulisk kran? 

En fastmontert hydraulisk kran er en kran 
montert til et fundament på land, fartøy, jernbane 
eller annen fast installasjon.

En elektrisk motor driver en hydraulisk pumpe, 
som skaper kranbevegelser ved hjelp av 
hydrauliske sylindere, vinsjer og svingmotorer. 

De fleste kraner utstyres med hydraulisk vinsj 
for lastkrok, og en del kraner på skip har også 
vinsj for løft av kranbom i stedet for hydrauliske 
sylindere.
Begrepene som brukes om G20 kraner variere 
avhengig av bruksområde og aktuelt regelverk, 
og blir til tider brukt litt om hverandre.

2.1 Begrep 
 Fastmontert kran

Kran montert til fundament på fartøy, kai eller 
annen fast installasjon på land.

Laste- og losseinnretning 
(FOR-1978-01-17-4)
Fellesbegrep om både kraner og løfteredskap 
som brukes i Forskrift om laste- og 
losseinnretninger på skip (Innelukket farvann). 

Skipskran (NS-5516)
Kran ombord på skip som brukes til lasting og 
lossing i havn.

Kran på skip i åpent farvann 
(FOR-1986-01-13-31)
Kran med tilhørende løst utstyr som anvendes til 
å laste og losse på skip i åpent farvann. 
NB! Kraner som brukes til løft av last utenfor 
skipets sider i åpent farvann, betegnes ofte 
som offshorekran, da disse konstruksjons- og 
sikkerhetsmessig tilsvarer kraner på offshore 
innretninger.  
Dekkskran 
(FOR-2007-07-04-854 - Kranforskriften)
Fast installert løfteinnretning til bruk for transport 
av last på åpent dekk mellom innretning og 
forsyningsskip
Offshorekran (NS-5516)
Kran som brukes til håndtering av last i åpen 
sjø, mellom faste og/eller flytende innretninger 
og skip, der en eller begge er i bevegelse.

0616

3287_G20

Palfinger_600A
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Ulykker med fastmonterte kraner Kapittel 04

4 Ulykker med fastmonterte   
 hydrauliske kraner
 Generelt om arbeidsulykker 

      3 § 74 ver4_ny

“Den store variasjonen i antall dødsulykker 
fra år til år kan tyde på at sikkerheten ikke 
tas på alvor og at det er tilfeldigheter som 
avgjør om en ulykke får dødelig utgang eller 
ikke”, sier direktøren for Arbeidstilsynet.

For ulykker innen luftfart, jernbane, vei og 
sjøfart, er det SHT - Statens Havarikommisjon 
for Transport som gransker disse.

Manglende sikkerhetskompetanse hos 
personell og mangelfullt vedlikehold er 
gjennomgående årsak til ulykker.

Opplæring og bevisstgjøring på sikker bruk 
av arbeidsutstyr, er derfor svært viktig og 
avgjørende i arbeidet for å unngå ulykker.

Husk! 
En ulykke skjer ikke...... den forårsakes,
og ansvaret skal plasseres!

Vi gjør oppmerksom på at enkelte av 
bildene som er brukt i dette kapittelet ikke 
gjelder de ulykkene som er beskrevet, men 
kun brukt som illustrasjoner.

 Ulykker og uhell de senere år har i første rekke  
 dreid seg om følgende forhold:

4.1 Kantring og manglende stabilitet
Stabiliteten på fartøy som har påmontert 
kran påvirkes i svært stor grad når det 
gjennomføres løfteoperasjoner med kraner. 

Vind, bølger og lasting av fartøy forverrer 
stabiliteten ytterligere.

Årsak til ulykker i sammenheng med 
stabilitet har vært følgende:
- for store kraner montert på fartøy
- manglende respekt for vær og vind
- ikke fulgt instrukser for bruk av kran

SHT_Havari_Idarson-1

SHT_Havari_dekkskran_Maria-15

2750_G20_F39
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Montering, virkemåte og tilleggsutstyr Kapittel 05

5.3	 Montering	på	land	

5.3.1 Montert til støpt fundament på land
Kraner som monteres på land må ha et solid 
fundament som må dimensjoneres og bygges 
iht. spesifikasjoner fra kranleverandør. 

På bildet ser du armeringstegning for 
et fundament for kran med kranfot fra 
kranprodusenten Fassi.

Bildet under viser tilsvarende armeringstegning 
for kran med svingkrans montert på en sokkel. 
Denne er forankret med stålprofiler sammen 
med armeringsjern i fundamentet.

Øverst på neste side ser du en kran montert til 
en kraftig stålplate som fordeler belastningen 
fra krana på en større flate. 

Stålplata er festet til den støpte brygga med 
3 forankringsbolter på hver side.

Mellom betong og stålplate er det plassert 
4 stålbjelker 

Fassi_fundament_1

01-5a

Fassi_fundament_1

2083_G20
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Montering, virkemåte og tilleggsutstyr Kapittel 05

6606_G20

6602_G20

5.10		Manøvrering	med	radiostyring	
Med radiostyring kan kranfører hele tiden 
velge den beste kjøreposisjonen for best mulig 
oversikt over løfteområdet, og for utpakking og 
sammenlegging av krana.

Triplex-8

Det er vanlig at kraner som har radiostyring 
også har spaker, og at det da velges mellom 
spak og radiostyring.

Av sikkerhetsmessige grunner kan bare en 
betjeningsmåte være aktiv av gangen.
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Mekanikk Kapittel 08

41b hiab_g20

3829_G20

076 G8 Jibb

191 Lastdiagram_G20

5491_G20

8.3 Kranstørrelse / Tonnmeter tm
Størrelsen på kraner angis gjerne i antall 
tonnmeter (tm).

 Tonnmeter = Tillatt løftekapasitet x Radius 
Illustrasjonen viser en kran som har 
løftekapasitet på 1 tonn på 10 meter arm.

Krana har da et nyttelastmoment M på 
(1 x 10) tm = 10 tm.

Den totale momentbelastningen en kran blir 
utsatt for kommer imidlertid ikke bare fra vekt 
av last, men også fra momentbelastningen fra 
egenvekten av selve kranarmen. 

(Kranarmens egenvektsmoment)
Produsentene av kraner forsøker derfor å lage 
kranarmer med så liten egenvekt som mulig, 
men som likevel er sterke nok til å bære lasten 
som løftes.

8.3.1 Totalmoment = Nyttelastmoment + 
egenvektsmoment kranarm
Den totale momentbelastningen en kran kan 
utsettes for, er kranarmens egenvektsmoment 
+ nyttelastmoment.

8.3.2 Nyttelast på kran  
Hvis vi regner ut nyttelastmomentet på krana til 
venstre får vi følgende verdier:

Nyttelast
Løftekapasitet       Radius Tonnmeter
6900 kg x 2,0 m = 13,800
4450 kg x 3,1 m = 13,795
2800 kg x 4,9 m = 13,720
2050 kg x 6,7 m = 13,735
1640 kg x 8,3 m = 13,612
1050 kg x       10,3 m = 10,815

Utregnet nyttelast Tonnmeter reduseres 
ved økende radius pga. kranarmens 
egenvektsmoment.

På bildet ser du en kranarm som har følgende 
merking:

SWL 8T   - 4,4M  = Nyttelasttonnmeter 35,2
SWL 1,8T - 18M  = Nyttelasttonnmeter 32,4 

Egenvekten av kranarmen på 18 meter radius 
resulterer i at nyttelasttonnmeter blir redusert.
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Stabilitet og fare for kantring Kapittel 10

Sonebegrensning
Dette vil f.eks. kunne være å begrense eller
hindre løft i bestemte soner, slik som vist på
illustrasjonen til venstre. Bildet er hentet fra
stabilitetsboken til et fiskefartøy.

Bildet under viser kran som løfter skrått 
bakover mot babord side.

 

 

 0021_Truck_Tek

10.7  Stabilitetstest og krengeprøve 
For kraner montert på fartøy med lengde under 
24 meter skal det gjennomføres følgende 
tester iht. krav fastsatt i regelverk fra 
Sjøfartsdirektoratet. 

 

Stabilitetsberegning og krengeprøve skal 
gjennomføres for:

1  Alle norske lasteskip (også oppdrettsbåter)   
    med lengde mellom 8 og 24 meter.

2  Alle fiskefartøy med lengde under 15 meter.

10.7.1 Stabilitetsplakat
Når krengeprøve er gjennomført og godkjent 
av sakkyndig person, utstedes stabilitetsplakat 
som skal være oppslått og synlig i fartøyet.

NB! på side 104 kan du se plakaten i stort 
format.

KIS_Maritime_Stabilitetsbok_2

0186_KIS_Maritime

Technimar_stabilitetsplakat
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Overlastvern og sikkerhetsutstyr Kapittel 11

11.3	 Sikkerhetsutstyr	ved	bruk	av	vinsj

For ”nye” kraner med nyttelastmoment over 
4 tm skal vinsjens funksjoner og belastning 
dekkes av kranas ordinære overlastsystem. 

Dette gjelder overbelastning av både kran og 
vinsj, og å forhindre endekjøring /toppkjøring av 
ståltau. 

”Eldre” kraner mangler imidlertid ofte 
automatisk toppkjøringsbryter. 

11.3.1	Tre-tørn	bryter
Ståltauet til vinsj skal ikke kjøres lengre ut enn at 
det alltid er minst 3 tørn ståltau igjen på 
trommelen. Dette er for å sikre tilstrekkelig styrke 
på endefestet, og hindre skade og brudd på 
ståltauet.

Tre-tørn bryter er derfor montert, og denne 
aktiviseres når den opplagrede armen med rulle 
beveger seg helt inn til trommelen.

 251 Tre-tørn

3812_G20

Truck_Tec_Amco_0146

09-31	Vinsj
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Sertifisering / dokumentasjon Kapittel 12

12.4	 Test	og	kontroll	av	kran	på	fartøy
For kraner på	fartøy er det Sakkyndig	Person	
som har godkjenning fra Sjøfartsdirektoratet 
som gjennomfører førstegangs montasjekontroll.

Montasjekontroll innbefatter både en test av kran 
med innfesting i fartøy, og stabilitetstest	og	
krengeprøve.

Du kan lese mer dette i kapittel	10 i læreboka.

12.4.1	I	Forskrift	om	laste-	og	losse	innretninger	på		
	 skip	Kapittel	III	står	det	følgende	om	prøving:

§15	 Førstegangs	kontroll	og	prøving	av	laste-	og		
	 losseinnretninger

(1) Laste- og losseinnretninger skal før	de	tas	i	
bruk prøves, kontrolleres og sertifiseres av
sakkyndig person.

(3) Laste- og losseinnretninger skal, etter at de 
er ferdig montert om bord, prøvebelastes av
sakkyndig person med følgende prøvelaster:

S.W.L.    Prøvelast
opp til 20 tonn   1,25 x S.W.L.
fra 20 til 50 tonn   S.W.L. + 5 tonn
over 50 tonn    1,1 x S.W.L.

(4) Prøvelasten	skal	løftes	med skipets	egen	
innretning, og bommen skal ikke danne større
vinkel med horisontalen enn 15	grader. 

Dersom	dette	ikke	er	mulig eller bommen er
konstruert for en bomvinkel som er større eller 
mindre enn 15 grader, skal bommen stilles i
den	minste	vinkel	det er mulig å bringe den i 
eller i den bomvinkel arrangementet er
beregnet for. 

Etter	at	prøvelasten	er	løftet, skal 
arrangementet funksjonstestes med prøvelasten, 
dvs.	heising,	låring,	svinging	og	topping 
(dersom dette kan utføres med last hengende 
i kroken), og oppbremsing av de nevnte 
bevegelser skal prøves.

a)	Skipet skal, om mulig, gis en slagside på        
5	grader	eller	den	maksimale	slagside det får
ved største tillatte arbeidsbelastning for å få en 
mest mulig realistisk prøve (se § 7 6. ledd).

Fosnakongen-4-2_mrpc-no

Nr.	4_Laste	og	losseinnretninger	på	skip

0185_KIS_Maritime
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Kontroll og vedlikehold Kapittel 13

6047_G20

Palfinger_db2639_167

0209_G20

13.9	 Vinsj	med	ståltau	
Hele lengden av ståltau med innfesting i 
trommel og krok må kontrolleres jevnlig for 
skader, og vedlikeholdes med smøring.

Når ståltau er kjørt av for inspeksjon eller 
smøring, er det viktig at det kjøres inn på 
trommel igjen med lett belastning for at ståltauet 
skal bli liggende riktig på trommel.

 

	 Palfinger_db1639+no

13.10	 Krok	m/oppheng
Krok med koplingskomponenter og 
sperreinnretning må kontrolleres for funksjon, 
slitasje og deformasjoner iht. kontroll og 
vedlikeholdsmanualen til krana. 

Punktene som vises på illustrasjonen 
kontrolleres for: 
1. Slitasje i bøyle og løkke
2. Funksjon og slitasje i kroksvivel 
3. Funksjon på låseleppe og evt.     
    overbelastning på krokspiss
4. Slitasje i bunnen på krok
For kroker med svivel er det viktig å smøre 
opplagring i svivel og evt. koplingsløkke med 
jevne mellomrom.

 

 

	 6741_G20

NB! På bildet til venstre ser du et 
skrekkeksempel på ”krokblokkarrangement” 
hvor det meste er feil.

Overbelastet wire, usertifisert sjakkel mellom 
heiswire og krok vitner om mangel på kunnskap 
om sikkerhet ved bruk av løfteutstyr.
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Sikkerhetsregler for bruk Kapittel 14

Sikkerhetskompetanse om kraner, 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 løfteutstyr! .....Så derfor..
STOPP, TENK og VURDER RISIKO!

Salmar_Stopp_ 
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Kapittel 15Lover - Forskrifter - Standarder

§

15   Lover - Forskrifter - Standarder
15.1 Målsettingen med regelverk
Målet for både tilsynsmyndigheter, arbeidsgiver og arbeidstaker er at ingen skal bli skadet i 
forbindelse med bruk av arbeidsutstyr, som kan være farlig hvis det brukes feil.

Løfteutstyr finnes både på land, i havbruk, på lasteskip og passasjerskip, og på rigger og 
installasjoner innen petroleumsindustrien. Et omfattende regelverk ivaretas av  
Arbeidstilsynet (ATIL), Sjøfartsdirektoratet (SDIR) og Petroleumstilsynet (PTIL). 

For havbruk gjelder både Arbeidstilsynets og Sjøfartdirektoratets regelverk, og 
myndighetssamarbeid finner vi også mellom Sjøfartsdirektoratet og PTIL for bl.a. flyttbare 
innretninger.

Kilde: aurielaki, Pulsmusic, olegtoka, Ann Snover, robuart, Macrovector, whanwhan.ai  /  Shutterstock.com

Lover og regelverk vil kunne gjelde internasjonalt, f.eks. gjennom IMO - International Maritime 
Organisation, I EU gjennom Maskin- og brukerdirektivet, og i det enkelte land ved nasjonalt 
regelverk. I tillegg er det ofte etablert spesielle bransjenormer / standarder som f.eks. 
Norsok for petroleumsnæringen i Norge. 
Den konstruksjonsmessige sikkerheten for kraner som er montert på land, fartøy eller på 
annen installasjon skal være ivaretatt av produsent og leverandør, gjennom de direktiv, regler 
og standarder som produsenten er forpliktet til å bruke.
Målsettingen for produsentene er å konstruere maskiner og kraner som er sikre å bruke 
selv om operatøren gjør feil. Dette overordnede målet er svært vanskelig å oppnå fullt ut 
for produsenter, og maskiner leveres derfor på markedet med større eller mindre grad av 
“restrisiko”.  Denne restrisikoen må da fanges opp gjennom sikkerhetsregler og instrukser for 
bruk, sikkerhetsopplæring av personell og evt. bruk av verneutstyr.

Kapitlet inneholder utdrag fra Lover og Forskrifter med våre kommentarer og betraktninger i   
blå tekst.
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15.2  Oversikt over regelverk
I tabellen under har vi laget en oversikt som viser regelverk for forskjellige virkeområder, 
tilsynsmyndigheter, krav til konstruksjon, kompetansekrav til personell, og hvilke 
forskrifter som kan komme til anvendelse. Virkeområdene for regelverk avhenger av om krana 
brukes på land og i havbruksnæringen, på fartøy i helt innelukket eller åpent farvann, eller på 
innretninger i petroleumsvirksomhet.  

Tabellen viser aktuelt regelverk pr. februar 2017, men spesielt for regelverk til sjøs pågår det 
nå revisjonsarbeid som vil medføre innholdsmessige endringer. Det er ikke forventet noen 
endringer på LOV- eller forskriftsnummer slik at dette kan brukes ved søk på www.lovdata.no

NB! Når kryss (x) er angitt i tabellen, er lov/forskrift mer eller mindre gjeldende for virkeområdet.  
( Unntak vil kunne gjelde for fartsområder, størrelse på fartøy, byggeår og overgangsregler ) 
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  Nr  Lov / Forskrift / Standard
LOV‐2005‐06‐17‐62 Arbeidsmiljøloven ( AML ) x x x x

FOR‐2011‐12‐06‐1355
Forskrift om organisering, ledelse og 
medvirkning

x x x x

FOR‐2011‐12‐06‐1356
Forskrift om utforming og innretning av 
arbeidsplasser og arbeidslokaler 
(Arbeidsplassforskriften)

x x x x

FOR‐2011‐12‐06‐1357
Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav 
(Forskrift om utførelse av arbeid)

x x x x

FOR‐2011‐12‐06‐1360
Forskrift om administrative ordninger på 
arbeidsmiljølovens område (Forskrift om 
administrative ordninger)

x x x x

FOR‐1996‐12‐06‐1127 Internkontrollforskriften x x x x
FOR‐2009‐05‐20‐544 Forskrift om maskiner x x x x

NS‐EN 12999:2002+A1
Hydrauliske kraner montert på kjøretøy 
eller på statisk element x

FOR‐2005‐01‐01‐8

ASH Forskriften
Forskrift om arbeidsmiljø, sikkerhet og 
helse for de som har sitt arbeid om bord på 
skip

x x x x

FOR‐2002‐04‐25‐423
Forskrift om arbeid og utplassering av 
ungdom på skip x x x

LOV‐2013‐06‐21‐102

Skipsarbeidsloven
Lov om stillingsvern mv. for arbeidstakere 
på skip
*Forskrift om skipsarbeidslovens 
virkeområde (FOR‐2013‐08‐19‐990)

x x x x

LOV‐2007‐02‐16‐9

Skipssikkerhetsloven
* Forskrift om skipssikkerhetslovens 
virkeområde for flyttbare innretn.
(FOR‐2007‐06‐26‐706) 

x x x x x

FOR‐1981‐11‐04‐3793 Forskrift om fartsområder x x x x x
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Regelverk med krav til fartøy, personell og arbeidsutstyr

Tilsynsmyndighet

      Arbeidstilsynet ‐ ATIL
      Sjøfartsdirektoratet ‐ SDIR
      Petroleumstilsynet ‐ PTIL
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15.9 Generelt om regelverk for sjøfart,   
 havbruk og petroleum

På de foregående sidene har vi gjennomgått 
regelverket som gjelder for bruk av kraner 
og annet arbeidsutstyr på land, hvor 
Arbeidstilsynet har tilsynsansvar.

Pga. at bruksområdet til fastmonterte kraner i 
dag strekker seg lengre enn fastlandet, må vi 
også forholde oss til regelverket for sjøfart, med 
Sjøfartsdirektoratet som tilsynsmyndighet. 

Regelverket fra Petroleumstilsynet blir også 
gjeldende for enkelte bruksområder for kraner, 
som omhandles i slutten av kapitlet.

Til venstre ser du en regelbok på mer enn 
1600 sider med tittel:
Regler for passasjer og lasteskip mv. 2016 

I dette kapitlet har vi tatt et utdrag fra sentrale 
lover og forskrifter i denne regelboka, som vi 
mener har betydning for arbeidsmiljø og sikker 
bruk av løfteutstyr.

Når det gjelder sjødyktighet til fartøy, legges 
Sjøfartsdirektoratet regelverk til grunn. 

For regelverket for fiske- og fangstfartøy, 
har vi trukket ut det som har betydning for 
håndtering av kraner og løfteutstyr.

For havbruk gjelder både Arbeidstilsynets og 
Sjøfartsdirektoratets regelverk, med mange  
utfordringer i forhold til avgrensninger og 
virkeområder.

Det finnes i dag en veiledning fra 2011 
innenfor Arbeidsmiljø og sikkerhet i 
havbruk, som imidlertid Sjøfartsdirektoratet og 
Arbeidstilsynet nå reviderer.

Med store havbaserte oppdrettsanlegg under 
bygging, forventes endringer i regelverket 
om hvordan denne næringen vil reguleres 
framover. 

Sentrale spørsmål er:
Hva er sjøfart og havbruk, og hvilke 
fartsområder opererer næringene under? 

  

Generelt er det store utfordringer for både 
tilsynsmyndighetene og næringen, med et 
komplekst regelverk for bruk av fartøy innenfor 
både sjøfart, havbruk og petroleum. 
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15.10 Sjøfartsdirektoratets  
 Fokus på sikkerhet 2017

Sjøfartsdirektoratet gjennomfører  
risikovurderinger som resulterer i årlige 
rapporter, “Fokus på risiko”

Sjøfartsdirektoratet har hvert år et bestemt 
fokusområde for å prøve å bidra til å redusere 
antall arbeidsulykker.

For året 2017 har Sjøfartsdirektoratet valgt å 
ha ekstra fokus på sikkerhetsstyringssystem. 
De mener at en del rederier ikke gjør nok for 
å forebygge ulykker, og med økt fokus på 
sikkerhetskultur og sikkerhetsstyringssystemer, 
håper de dette kan være et virkemiddel for å 
forebygge ulykker. 

I forbindelse med denne rapporten kommer 
også sjøfartsdirektoratet med en tilhørende 
sjekkliste for fokusområdet, tilgjengelig for 
alle, og ikke bare inspektørene. 

Denne sjekklisten viser til flere punkter 
innenfor bruk av kraner, i tillegg til 
risikoforhold ved lasting og lossing. 

Bl.a. følgende punkter:
Pkt. 1.2.4 legger vekt på om kranoperatør kan 
dokumentere opplæring på dette området. 
Se detaljer ang. krav til kranfører i kap.1 i boka, 
side 9.

Pkt. 1.2.5 påpeker rutiner for familiarisering, 
hvor rederiet / skipsfører skal påse / sørge for 
at sjøfolk før de tjenestegjør om bord blir gjort 
kjent med utstyr og prosedyrer etc. 

Pkt. 1.3.1 presiserer rederiets krav om 
utarbeidelse av risikovurdering av farlige 
operasjoner om bord. 

Pkt 1.3.2 legger vekt på at skipsfører er 
kjent med stabilitetsberegninger for fartøyet, 
og hvilke operasjoner som kan påvirke 
stabiliteten, bl.a. kranløft.

Pkt. 1.6.3 viser til dokumentert vedlikehold 
av spesielt risikofylt utstyr, bl.a. løfteskrev, 
stropper og vaiere. 

www.sjofartsdir.no
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15.16 Lov om skipssikkerhet
 (Skipssikkerhetsloven)
 LOV-2015-06-19-65  (Utdrag)

Hensikten med denne loven er å utvikle en 
god og systematisk sikkerhetskultur i alle ledd.
(www.arbeidsmiljo.no) 
 

Kapittel 1. Innledende bestemmelser 
§ 1. Lovens formål 

Loven skal trygge liv og helse, miljø og 
materielle verdier ved å legge til rette for god 
skipssikkerhet og sikkerhetsstyring, herunder 
hindre forurensning fra skip, sikre et fullt
forsvarlig arbeidsmiljø og trygge arbeidsforhold 
om bord på skipet, samt et godt og tidsmessig 
tilsyn.

§ 2. Lovens saklige virkeområde
Loven får anvendelse for norske og 
utenlandske skip. For skip under 24 
meter største lengde som brukes utenfor 
næringsvirksomhet, gjelder loven likevel ikke.

§ 3. Lovens geografiske virkeområde
Loven gjelder for norske skip uansett hvor de 
befinner seg.

Kapittel 2. Rederiets plikter. 
 Sikkerhetsstyring
§ 6.  Rederiets alminnelige plikter

Rederiet har en overordnet plikt til å påse at 
byggingen og driften av skipet skjer i
samsvar med reglene gitt i eller i medhold av 
denne loven, herunder at skipsføreren og andre
som har sitt arbeid om bord, etterlever 
regelverket.

§ 7.  Rederiets plikt til å etablere, 
 gjennomføre og videreutvikle 
 sikkerhetsstyringssystem

Rederiet skal sørge for å etablere, gjennomføre 
og videreutvikle et dokumenterbart og 
verifiserbart sikkerhetsstyringssystem i 
rederiets organisasjon og på det enkelte skip, 
for å kartlegge og kontrollere risiko samt sikre 
etterlevelse av krav fastsatt i eller i medhold av 
lov eller i sikkerhetsstyringssystemet selv.

 

Sikkerhetsstyringssystemets innhold, omfang 
og dokumentasjon skal være tilpasset behovet 
til rederiet og den aktiviteten det driver.

2932_G20

2975_G20
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0089 Forsvarlig vern

Nr. 854_kranforskriften

FOR 1986

39001 Dekkskran

0110 G5

15.30 Forskrift om dekkskraner mv. på   
 flyttbare innretninger 
 (kranforskriften)   
 FOR 2007-07-04 nr 854: 
 Ikrafttredelse 1. januar 2008.
 Utdrag av tekst og §§ sist endret juli 2016.

§ 1.  Formålsparagraf
Formålet med denne forskrift er å sikre at 
konstruksjon, utstyr, vedlikehold, drift og 
betjening av dekkskraner på flyttbare
innretninger ivaretar helse, miljø og sikkerhet.

§ 2.  Virkeområde
Forskriften gjelder for alle dekkskraner med 
tilhørende løst utstyr som anvendes på flyttbare 
innretninger som er registrert eller som skal 
registreres i norsk skipsregister

Forskriften kommer ikke til anvendelse når det 
gjelder kraner og løfteutstyr som er en del av 
de boretekniske installasjoner og utstyr som 
er gjenstand for kontroll i samsvar med § 22 i 
forskrift 4. september 1987 nr. 856 om bygging 
av flyttbare innretninger.

Løfteutstyr, arbeidsvinsjer, løst løfteutstyr og 
lignende skal sertifiseres i samsvar med forskrift 
om laste- og losseinnretninger på skip.

§ 3.  Definisjoner
I denne forskrift betyr:
a) Anerkjent klasseinstitusjon: 
Klasseinstitusjon som departementet har inngått 
avtale med i medhold av skipssikkerhetsloven     
§ 41. 
c) Dekkskran: Fast installert løfteinnretning 
til bruk for transport av last på åpent dekk og 
mellom innretning og forsyningsskip.
e) Innretning: Flyttbar plattform, herunder 
boreskip, som har utstyr for boring etter 
undersjøiske petroleumsforekomster, og
flyttbar plattform til annen bruk enn boring etter 
undersjøiske petroleumsforekomster.
g) Løst utstyr til kraner: Kjetting, sjakler, 
ringer, kroker, svivler, trommelfester, plateklyper, 
blokker, lastepaller, ståltau, taustropper mv. som 
ikke hører med til det faste krantilbehør.
j) Stor kran: En kran som kan løfte 200 tonn 
eller mer.
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BOK 11

Utg. 1 
ISBN 978-82-92772-29-4      

Del 1 er fordelt på 14 kapitler og 154 sider, og vil dekke den teoretiske delen av sikkerhetsopplæring 
av kranførere på ulike typer kraner på land og på fartøy.

Del 2 på 80 sider, omfatter fordypning i regelverk, og vil være et nyttig oppslagsverk for 
arbeidsgivere, sakkyndige, kontrollforetak, leverandører og tilsynsmyndigheter i tillegg til kranførere.

Boka dekker innholdet i opplæringsplaner som er utarbeidet for opplæring av kranfører for 
G20 kraner, og som det er vanlig at arbeidsgivere tilpasser opplæringen etter.

For kraner på land og fartøy i havbruksnæringen krever Arbeidstilsynet dokumentert 
sikkerhetsopplæring iht. Arbeidsmiljøloven og arbeidsmiljøforskriftene.

For kraner på fartøy er opplæringskrav foranker i flere av Sjøfartsdirektoratets forskrifter.

Opplæring om løfteredskap kommer i tillegg, og vi henviser til oversikt over lærebøker bak i boka. 

Læreboka har 240 sider fordelt på 15 kapitler, og inneholder tilsammen 
580 fargebilder og illustrasjoner om bruk av fastmonterte hydrauliske kraner.

- Krav til kranfører - Lastdiagram / løftekapasitet
- Hva er en fastmontert kran? - Stabilitet og fare for kantring
- Bruksområder - Overlastvern og sikkerhetsutstyr
- Ulykker med fastmonterte kraner - Sertifisering / dokumentasjon
- Montering, virkemåte  og utstyr - Kontroll og vedlikehold
- Ståltau til vinsj - Sikkerhetsregler for bruk
- Hydraulisk anlegg og utstyr - Regelverk
- Mekanikk

Til del 1 av boka er det 14 øvingsoppgaver med flervalgsvar med tilsammen 80 spørsmål. 

Til boka leveres følgende instruktørmateriell på USB-minnekort:
- Hele boka som søkbar PDF-fil
- Powerpoint med animasjoner til alle kapitler
- Svar til alle øvingsoppgaver

Henvendelse om boka kan gjøres til:

Sikker bruk av fastmonterte
hydrauliske kraner

Forfatter har drevet med undervisning / opplæring 
av maskinførere, kranførere og kontrollører av 
kraner og løfteredskap siden 1970.

Han har i flere år deltatt i nasjonal og internasjonal 
sammenheng i spørsmål vedr. regelverk og opplæring, 
og bistår som sakkyndig i rettssaker og gransking av ulykker. 

Hans Chr. Elmholdt

SIKKER BRUK
AV 

FASTMONTERTE
HYDRAULISKE KRANER

SIKKER BRUK
AV 

FASTMONTERTE
HYDRAULISKE KRANER

Lifting & Safety International AS Tlf:  +47 32 80 16 06
Boks 611, Strømsø  E-mail:   post@Lsi-bok.no
3003 DRAMMEN Internett:   www.Lsi-bok.no
Norway

Lifting & Safety International AS Tlf:  +47 32 80 16 06
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