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BOK 5

Utg. 7 

Boka er utarbeidet for bruk i sikkerhetsopplæring av traverskranførere 
ved norske bedrifter, offshoreinstallasjoner, rigger og skip.

Innholdet er spesielt tilpasset kravene i opplæringsplaner for sertifisert sikkerhetsopplæring 
Modul 2.7 fastsatt av Arbeidstilsynet. 
Alle kapitler har svært nyttig tilleggsinformasjon som gjelder både bruk og kontroll, 
bl.a. i kapitlet om lover, forskrifter og standarder.  

Boka vil også dekke Petroleumstilsynets anbefalte norm Norsok Standard R-003N og R-005N, 
for sikkerhetsopplæring av personell som betjener traverskraner.

Læreboka er på 192 sider og inneholder tilsammen 450 fargebilder og illustrasjoner om
bruk av traverskraner ved:
  - Kraftstasjoner
  - Smelteverksted og støperier
  - Skipsverft
  - Produksjonshaller og lager
  - Verkstedindustrien
  - Betongindustrien
  - Papir og treforedlingen
  - Søppelforbrenningsanlegg
  
I tillegg til kranførere er boka også svært nyttig for:
  - Kontrollører og sakkyndig virksomhet
  - HMS-ansvarlige
  - Vedlikeholdspersonell
  - Arbeidsgivere
  
Til boka leveres følgende instruktørmateriell på USB-minnekort:
  - Hele boka som søkbar PDF-fil
  - Powerpoint med animasjoner til alle kapitler
  - Fasitsvar til alle øvingsoppgaver
  

Henvendelser om boka kan gjøres til:

Sikker bruk av traverskraner

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. opplæring. 
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Sikker bruk av traverskran
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Sikker bruk av traverskran

 Forord
Læreboka er utarbeidet for å dekke teoriopplæringen som gjelder for 
sikkerhetsopplæring av traverskranførere iht. Forskrift om utførelse av arbeid. 

Boka er spesielt tilpasset opplæringskravene som fremkommer av opplæringsplaner 
for sertifisert sikkerhetsopplæring Modul 2.7 G4-Bro- og Traverskran fastsatt av 
Arbeidstilsynet.

Boka inneholder utdrag av de lover og forskrifter som omfatter bruk av traverskraner. 

For nødvendig opplæring om arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser Modul 1 og bruk 
av løfteredskap Modul 2.3, henvises til lærebøkene Sikker bruk av løfteredskap og 
Håndbok for anhukere. 

«Sikker bruk av traverskraner» egner seg også til bruk for oppfriskning av 
kunnskaper for kranførere, anhukere og annet personell som bruker traverskraner, 
samt for kontrollører, sakkyndige virksomheter og arbeidsgivere.

NB! I de tilfeller hvor bokas anvisninger for bruk av traverskraner avviker fra det som 
produsenter har angitt i sine bruksanvisninger, gjelder alltid produsentenes anvisninger.

Faglige spørsmål og henvendelser om boka kan gjøres til forlaget.
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Kapittel 02Hva er en Traverskran?
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2.6 Traverskran montert på helportal
Bildene på denne siden viser traverskraner 
montert på helportal som kjøres på en kranbane 
på bakken. 

2.6.1 Helportal med kranbane på skinner
Disse kranen kalles gjerne “helportal-kraner”, og 
har ofte stor løftekapasitet.

Kranene får da stor egenvekt, og med last 
kreves en kranbane med skinnegang med 
kraftige dimensjoner.

Krana til venstre har løftekapasitet på 
1050 tonn, og verdens største helportal 
traverskran som vises på illustrasjonen under, 
har løftekapasitet på 2000 tonn.

Slike kraner utstyres med flere 
heismaskinerier med varierende løftekapasitet, 
og har i tillegg også søylesvingkraner og 
andre mindre kraner til løfting og plassering av 
stropper og annet løfteredskap som skal brukes.

Kranfører må naturlig nok gjennomføre 
omfattende utstyrsspesifikk opplæring på 
slike kraner.
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Hva er en Traverskran? Kapittel 02

Munc Cranes_2017_01

G4-1157

2646-52

NB! Tekniske opplysninger om 
lettkransystemer “småkraner” finnes i 
standarden NS-EN 16851:2017

NS-EN_1685_2017a1_Lettkransystemer-1

2.9 “Lettbane” traverskran 
Denne krantypen har løftekapasitet begrenset 
opp til ca. 3 tonn, “liten” spennvidde og er 
vanligvis montert i bygg med liten takhøyde.

Heisemaskineriet er ofte en kjettingtalje som er 
opphengt i en-drager eller to-drager kranbro.  

  

 
 

 ABUS-single-girder

Kranbro er opphengt under kranbanen, som 
består av skinneprofil med innvendige vogner 
med hjul for bevegelse av kranbro.

Kranbro kan være skyvbar for hånd, eller  
påmontert kjøremaskineri.

2.9.1 “Lettbane” travers med to-drager
Krana på bildet har kranbro som består av 
to dragerer, og elektrisk kjettingtalje med 
kapasitet 1. tonn / 1000 kg, som henger under.

Kranbro er opphengt under kranbanen som 
består av 2 stålprofiler med vogner som 
kranbro er festet til.

2.9.2 Enskinnebane / en-drager  - “monorail”
Dersom en talje henges opp i en skinne uten 
kranbro, kalles det enskinnebane / en-drager 
eller “monorail”, og er ikke å betrakte som 
traverskran.
(WLL er vanligvis opp til ca. 1. tonn / 1000 kg.)

 

 ABUS_ESB_monorail
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Kapittel 05Lover - Forskrifter - Standarder

Forskrift om utførelse av arbeid

LSI_2862

0109 Kranklass

5.4 Forskrift om utførelse av arbeid,   
 bruk av arbeidsutstyr og tilhørende   
 tekniske krav 
 (Forskrift om utførelse av arbeid) 
 FOR 2011-12-06 nr. 1357  Best. nr. 703
 Ikrafttredelse: 1. januar 2013
 Utdrag fra kapitler og paragrafer. (Januar 2022)

Forskriften setter krav til sikker bruk av 
arbeidsutstyr, og til typer arbeid og 
arbeidsoperasjoner hvor arbeidstakere kan bli 
utsatt for fare.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser
§ 1-1. Formål

Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av 
arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på 
en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet 
mot skader på liv eller helse.

§ 1-2. Virkeområde
Forskriften gjelder for utførelse av arbeid, bruk av 
arbeidsutstyr og tekniske krav til arbeidsutstyret.

§ 1-4. Definisjoner
I denne forskriften menes med:
2) arbeidsutstyr: 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,

3) arbeidsutstyr for løfting av last: en maskin 
som er konstruert for løfte- og senkeoperasjoner,

10) bruk av arbeidsutstyr: arbeidsoperasjoner 
som igangsetting, stans, montering og 
demontering, transport, bruk, overvåking,
ettersyn, reparasjon, vedlikehold, pass og 
renhold,
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Kapittel 05Lover - Forskrifter - Standarder

Remotu_0001

4034

3951

§ 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
I Arbeidstilsynets kommentar til §10-3 er det listet 
opp følgende eksempler på arbeidsområder som 
kan medføre fare for skade på liv og helse:
–  når personer kan komme under hengende last
–  når arbeidsområdet er lagringsplass for       
    miljøfarlig eller eksplosive stoffer
–  når flere kraner arbeider innenfor samme        
    arbeidsområde
–  kraner brukt til montasjearbeid
–  persontransport i kurv
–  lasting og lossing av gods fra kjøretøy /       
    jernbanevogn
–  annet presisjonspreget arbeid
–  samløft mellom traverskraner 

- 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).

(Merknad fra LSI. I løpet av 1. halvår 2022 
informeres det om at offshorekraner bli underlagt 
krav om sertifisert sikkerhetsopplæring) 

§ 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.
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Kapittel 05Lover - Forskrifter - Standarder

Sikkerhetsopplæring_2022-V3

N24A33309_Hovedbryter

7000_HMS

3772-4

§ 10-17. Utkopbling av energikilder på   
 arbeidsutstyr

Arbeidsutstyr skal være utstyrt med klart 
identifiserbare innretninger for utkobling av 
energitilførselen. Ny tilkobling skal først kunne 
skje når det ikke lenger foreligger fare for 
arbeidstakerne.

Kapittel 12. Kontroll og vedlikehold av   
arbeidsutstyr og anlegg
§ 12-1. Opplæring for kontroll og    
 vedlikehold av arbeidsutstyr

Arbeidsgiveren skal sørge for at arbeidstakere 
som skal drive kontroll- og vedlikeholdsarbeid får 
nødvendig opplæring.

§ 12-2. Krav til kompetanse for den som   
 utfører montering, kontroll 
 og vedlikehold av arbeidsutstyr

Montering, kontroll, vedlikehold og reparasjon 
av arbeidsutstyr skal bare utføres av personer 
som har fått nødvendig opplæring, øvelse og 
instruksjon for dette arbeidet.

Dersom arbeidsutstyrets sikkerhet avhenger av 
installasjonsvilkår skal kontrollen være foretatt 
av kvalifiserte personer for å sikre at:
- arbeidsutstyret er riktig installert og virker etter 
hensikten,
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Oppbygging av traverskraner Kapittel 06

ØVINGSOPPGAVE  NR. 6
Oppbygging av traverskraner

Spørsmål nr. 6.5

En kran er merket med retningssymboler på kranbro. Hva betyr dette symbolet?        

Spørsmål nr. 6.6

Hvordan bør radiostyringen oppbevares når den ikke er i bruk?

Spørsmål nr. 6.7

Hvilken strekkbelastning er det på ståltauet som går inn på trommel dersom 
krana løfter en last som veier 4000 kg?

Spørsmål nr. 6.8

Du kjører en “stor” traverskran med dobbelkrok. 
Må begge krokene brukes når du løfter med krana?
   

a.  Talje / løft

b.  Løpekatt venstre

c.  Kranbro framover  

d.  Kranbro bakover   

a.  Oppbevares trygt i samme lokale som krana

b.  Oppbevares på fast plass utilgjengelig for uvedkommende.

c.  Oppbevares på brakett ved manøverplass

d.  Det er ikke satt spesielle krav til oppbevaring.

a.  3000 kg  

b.  2000 kg

c.  1000 kg 

d.  4000 kg

a.  Ja, begge krokene skal belastes for å få riktig belastning på dobbelkroken.

b.  Nei, hvis lasten ikke overskrider 50% av WLL kan en av krokene brukes.

c.  Det spiller ingen rolle, for sikkerheten er svært stor.

d.  Nei, hvis lasten ikke overskrider 25% av WLL kan en av krokene brukes.
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Elektrisk anlegg og utstyr Kapittel 07

7.4 Sikkerhetsbrytere
El-skapet er forbundet med alle kranens 
sikkerhetsbrytere:
- hovedbryter
- grense-/ endebrytere 
- overlastbryter / overlastvern
- nødstoppbryter

Når nødstoppbryter aktiviseres påvirkes 
hovedkontaktor i skapet, som derved bryter 
strømmen til alle arbeidskontaktorer, og alle 
kranbevegelser stanser.

NB! Bryteren skal ha rød farge.

7.5 Radiostyring
Når traverskran er radiostyrt, blir et eget skap 
for radiostyring med antenne tilkoplet El-skapet 
dersom dette ikke allerede er integrert.

Styrepanelet vil fortsatt være tilgjengelig for 
”nødkjøring” dersom radiostyring skulle være 
ute av drift.

Opplysning om at krana er radiostyrt blir angitt 
ved varselskilt som er plassert på krana.

Etter avsluttet krankjøring bør radiosender 
oppbevares på fast plass for lading, og for å 
hindre at uvedkommende bruker krana.

 

 7002_G4

Når det skal utføres arbeid på en traverskran 
må senderen låses inn, og informasjon om 
dette finnes på døra til oppbevaringsskapet. 

3772-11

1927_G4

3772-11

2645-06

2645-73

9773_G4
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Kapittel 09Ståltau til heismaskineri

9.4 8-slått ståltau
8 x 36 + 1 FC WS / IWRC
Dette ståltauet erstatter mer og mer ståltau 
med 6 partet på traverskraner.

Ståltau med 8 parter har tynnere parter og 
tykkere kjerne, enn ståltau med 6 parter av 
samme diameter. 

8-slått tau er mykere, og vil tåle mere 
bøyeutmatting, spesielt S-bøyer og skiver, 
i forhold til ståltau med 6 parter.

9.5 Rotasjonsfattig tau
Rotasjonsfattig tau er konstruert for å motstå 
rotasjon og oppvridning under løfteoperasjoner 
der lasten ikke er styrt. 

For å motvirke rotasjon av tauet er tauet bygget 
opp av flere lag med parter som har forskjellig 
slagretning i tauet. Ved belastning vil parter 
med èn slagretning bli motvirket av parter med 
motsatt slagretning, slik at det oppstår balanse i 
tauet når det belastes. 

Rotasjonsfattig ståltau blir imidlertid p.g.a. 
konstruksjonen stivt i forhold til 6 og 8 parters 
ståltau.

9.5.1 Rotasjonsfattig / prinsipp
Lite rotasjon på ståltauet oppnås ved at flere 
lag med parter, som er slått hver sin vei, 
arbeider mot hverandre under belastning.

9.6 Fibertau som alternativ til ståltau
Nytt på markedet er at kranprodusenten velger 
fibertau i stedet for ståltau til vinsj på kraner. 

Bildet viser krankrok på en 3,2 tonns 
traverskran, hvor produsenten har brukt fibertau 
av Polyethylene (HMPE) i stedet for ståltau. 

Fibertauet er mykt og har høy styrke, og trinser 
og skiver kan derfor ha betydelig mindre 
diameter enn tilsvarende når ståltau benyttes.

Fibertau skal ikke ha smøremiddel, og hindrer 
også mulig strømgjennomgang fra last opp 
gjennom krana.

9.B.1.2-8x41

4023-53

8.1.9 b Rotasjonsfattig

Dyneema_S-serie_Konecranes
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Dokumentasjon / sertifisering Kapittel 10

10.7	 Sertifikat	/	Bruksattest	ståltau
Til alle traverskraner skal det følge med 
dokumentasjon på det ståltau som er 
montert på heismaskineriet til krana.

Som dokumentasjon på ståltauet 
kan ILO‘s formular Nr. 5, eller annet 
sertifikat eller bruksattest brukes..  

 
 1201-28

10.8	 Sertifikat	/	Bruksattest	for			
 blokk / krok

Dersom blokk/krok til aktuell kran 
ikke spesifikt framgår av annen 
dokumentasjon til krana, skal det  
leveres sertifikat / bruksattest på 
krankrok / blokk.
Sertifikatformularet kan f.eks. være 
ILO formular Nr. 4 

 

       
 

 

 0345_G4

Bruksattest_ståltau_Munck

ILO	Form	4	Krokblokk_Munck
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Sikkerhetsregler for bruk Kapittel 12

12.2 UNDER KJØRING
Kranfører må være oppmerksom på eventuelle 
“ulyder” fra traverskranas ulike bevegelige 
deler og komponenter under kjøring.

Dette gjelder spesielt heismaskineri med 
ståltau, blokker og føringer, samt evt. ulyder fra 
hjul og maskineri for kjøring av bro og katt.

12.2.1 Stropping av last
Kranfører vil alltid anses som en leder av 
løfteoperasjonen som skal gjennomføres, 
og skal påse at last blir stroppet med 
hensiktsmessig løfteredskap på en riktig måte.

12.2.2 Spesielt ved bruk av radiostyring
Det er viktig at kranfører plasserer seg slik at 
vedkommende har full oversikt og kontroll over 
lasten og det området lasten skal transporteres 

Dersom kranfører under betjening beveger seg 
i kjøreretningen til krana, må kranfører alltid gå 
«fremover» i kjøreretningen for å ha forsvarlig 
oversikt.

Pict 0347

0164_G4

0168_G4
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Sikkerhetsregler for bruk Kapittel 12

Sleng på last
Dersom det oppstår «sleng» på last under kjøring må kranfører straks stanse slengen med 
korrigerende kjørebevegelser for å oppnå kontroll.

              
     
 
              
       

       KC-Sikkerhet_2

Kjørehastighet på kranbro / løpekatt
Kjørehastighet på spesielt kranbro og løpekatt må aldri være større enn at kranfører, og evt. 
anhuker som styrer last alltid har full kontroll.

Heisehastighet
Unngå mange “korte” start- og stoppbevegelser, da dette vil kunne forårsake unødig 
varmgang i vinsjmotor, og påfølgende slitasje på komponenter.
Forsøk å oppnå ønsket heisehastighet så snart som mulig etter at løfting av last er startet.

 

KC-Sikkerhet_2

KC_Løfting




