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6  Anhuking, tyngdepunkt,    
 arbeidsvinkler og løftetabeller

En stor del av alle ulykker ved løfteoperasjoner 
er forårsaket av ulike feil som har blitt gjort i 
forbindelse med løfteredskapene som er brukt.

Det kan ha vært valg av feil type redskap, 
manglende informasjon om vekt på last, 
tyngdepunkt og usymmetri. Manglende kunnskap 
om hvilke belastninger løfteredskap usettes for 
ved ulike arbeidsvinkler har gitt fatale resultat.

 Nødvendig informasjon for å kunne   
 velge riktig løfteredskap er: 

1. Lastens vekt
Lastens vekt må være kjent på forhånd, eller 
fremskaffes ved informasjon eller beregning.
For last som er merket med vektangivelse må 
man være oppmerksom på at unøyaktighet kan 
forekomme.

2. Arbeidsvinkler 
Arbeidvinkel er den vinkelen som måles mellom 
en tenkt loddrett linje, og en part i et løfteredskap 
med to eller flere parter.
Vinkelen angis som “Betavinkel”.

3. Lastens tyngdepunkt - TP
Lastens tyngdepunkt vil alltid ligge et eller annet 
sted i en “tenkt” loddrett linje under kroken. 
På enkelte typer last er tyngdepunktet også 
merket direkte på last eller emballasje. 

4. Symmetrisk eller usymmetrisk løft
Dersom en last anhukes slik at 2 parter danner 
samme arbeidsvinkel, er løftet symmetrisk.

Dersom lasten anhukes slik at partenes 
arbeidsvinkler blir forskjellige er løftet 
usymmetrisk, som også vil medføre ulik 
belastning på partene. 

 

5. Anhukingspunkter
På stedet hvor lasten anhukes, må en alltid ta 
hensyn til om redskapet evt. kan skades av 
skarpe kanter, friksjon og varme.

6. Anbefalt minimum bøyediameter
Dersom løfteredskap av både kjetting, kunstfiber 
og ståltau legges rundt en last som f.eks. rør eller 
aksling, må det tas hensyn til anbefalt minimum 
bøyediameter for redskapet.

5590_Arbeidsvinkler  

4.1.1.2 ! part tyngdepunkt

002-RKS

4021-28



158         LSIwww.Lsi-bok.no  Side ©
www.Lsi-bok.nowww.Lsi-bok.no

Kapittel 06Anhuking, tyngdepunkt / løftetabeller

6.2.4 Hvordan bedømme arbeidsvinkel ?
For å kunne fastsette den aktuelle arbeidsvinkelen 
ved bruk av flerparters løfteredskap, kan 
veiledningen nedenfor benyttes. 

 

5604_vinkel

 6.2.5 Arbeidsvinkel 30°
Arbeidsvinkelen er 30° når avstanden mellom 
anhukingspunktene (B) er den samme som  
lengden på partene (L).  (en likesidet trekant)

Avstand mellom anhukningspunkter (B) dividert 
på Lengden på en part = 1,0

Høyden i “trekanten” = 
Lengden på en part x 0,85

 6.2.6 Arbeidsvinkel 45°
Arbeidsvinkelen er 45° når toppvinkelen mellom 
partene (A) er 90°. Vinkelen kan lett bedømmes 
ved å sikte over en knyttneve eller hjørnet på en 
løftetabell.

Avstand mellom anhukningspunkter (B) dividert 
på Lengden på en part = 1,4

Høyden i “trekanten” = 
Lengden på en part x 0,7

 6.2.7 Arbeidsvinkel 60°
Arbeidsvinkelen er 60° når høyden i trekanten er 
halvparten (0,5) av lengden på en part.

Avstand mellom anhukningspunkter (B) dividert 
på Lengden på en part = 1,7

Høyden i “trekanten” = 
Lengden på en part x 0,5

1239_vinkel

Vinkelmåling-v4



www.Lsi-bok.no
159 Sidewww.Lsi-bok.no©

www.Lsi-bok.no
        LSI

Kapittel 06Anhuking, tyngdepunkt  / løftetabeller

6.3 Tyngdepunkt (TP)
 Hvor ligger lastens tyngdepunkt ?

Anhuker må kjenne til lastens tyngdepunkt, og 
at tyngdepunktet alltid vil bli liggende i en tenkt 
loddrett linje under kroken.
På illustrasjonen ligger tyngepunktet midt i røret.

Når røret anhukes med 2 stropper som plasseres  
like langt til hver side fra tyngdepunktet, blir 
røret hengende horisontalt, og partene A og B får 
samme arbeidsvinkel på 30°.
Belastningen på partene vil da også være like.

Dersom en av stroppene hadde blitt plassert 
nærmere eller lengre fra loddlinjen, ville usymmetri 
oppstått, arbeidsvinklene blitt forskjellige, lasten 
ville hengt skrått, og parten med den minste 
arbeidsvinkelen ville fått størst belastning.

Når tyngepunktet ikke er angitt på lasten, 
er det anhuker, eller annen person med 
nødvendig kompetanse som må bedømme hvor 
tyngdepunktet ligger før stroppene plasseres.

6.4 Symmetrisk eller usymmetrisk løft
I løfteoperasjoner vil det svært sjelden være slik at 
arbeidsvinkler er helt like. I enkelte tilfeller er det 
også helt nødvendig med ulike arbeidsvinkler 
for at lasten tilsiktet skal bli hengende skrått av 
hensyn til montasje eller plassering.

Bildene til venstre viser imidlertid løft av container 
som uønsket blir hengende svært skrått 
og usymmetrisk på grunn av tyngdepunktets 
plassering i forhold til anhukingspunktene på 
containeren.

På container som har løfteører er det derfor viktig at 
innholdet plasseres og sikres slik at containeren 
henger mest mulig horisontalt under løfting.

Bildet under viser en instruks om hvor skjevt en 
bestemt container får henge under løfting. 

 
 5939_skjevhet

Kuplex_symmetrisk_v2
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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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0064_usymmetri

symmetri_1

6.4.3 Praktiske hensyn ved usymmetrisk last?
Ulike løfteredskap har sikkerhetsfaktor som til en 
viss grad ivaretar dynamiske tilleggspåkjenninger, 
usymmetrisk belastning og slitasje under bruk.

Kapasiteter i løftetabeller er fastsatt ut 
fra symmetrisk last, men standarder har 
tilleggsinformasjon om når usymmetri bør 
resultere i redusert løftekapasitet.

6.4.4 Informasjon i standarder for løfteredskap
I den informative delen i følgende standarder for 
løfteredskap EN 818-6 og EN 13414-2, er det gitt 
følgende informasjon om symmetri / usymmetri.

6.4.5 Symmetrisk last
Når to eller flere parter brukes i et løft, vil lasten 
betraktes som symmetrisk dersom partenes 
arbeidsvinkler i forhold til loddlinjen ikke varierer 
mer enn 15° i forhold til hverandre.

På et 2 parters løfteredskap med arbeidsvinkler 
på 25° og 40° vil mao. lasten fortsatt betraktes 
som symmetrisk i samsvar med standardene.

6.4.6 Usymmetrisk last
Dersom arbeidsvinklene er 20° og 45° varierer 
arbeidsvinklene mer enn 15° i forhold til 
hverandre, og lasten skal i følge standardene 
betraktes som usymmetrisk. 
Parten med arbeidsvinkel 20°, beregnes da for å 
bære vekten av hele lasten.

6.4.7 “Liten” arbeidsvinkel
De samme standardene anbefaler også at 
dersom arbeidsvinkler til parter er mindre enn 
15° bør løftet betraktes som usymmetrisk. 

Ved arbeidsvinkler mindre enn 15°, vil det 
i praksis være vanskelig å oppnå at lasten 
henger symmetrisk og stabilt gjennom hele 
løfteoperasjonen.

6.4.8 “Kompetent person”
Dersom ikke alle anbefalinger i standardene kan 
oppnås, bør en “kompetent person” bestemme 
løfteredskapets kapasitet ut fra de faktiske forhold 
mht. arbeidsvinkler, tyngdepunkt, symmetri 
og usymmetri.
“Kompetent person” kan f.eks. ved beregning 
fastslå kapasitet ved arbeidsvinkler ut over det 
som framkommer av løftetabeller. (...30o, 55o e.l.)
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4.2.1 

7110-Tabell_NO

6.5 Belastning ved ulike arbeidsvinkler
Belastninger som parter blir utsatt for avhenger av:
- lastens vekt og tyngdepunkt
- antall parter som blir brukt
- arbeidsvinkel på partene

Bildet viser hvilke belastninger 2 parter får ved 
ulike arbeidsvinkler med en last på 2000 kg.

6.5.1 Større belastning ved økende arbeidsvinkel
Ved vertikal belastning, direkte belastning i 
partene, blir lastens vekt fordelt med 1000 kg. på 
hver part. Ved arbeidsvinkel 60° øker imidlertid 
belastningen til det dobbelte med 2000 kg pr. part.

Som illustrasjonen viser, vil arbeidsvinkler over 
60° ikke kunne anbefales, da belastningsøkningen 
er ekstrem.  

6.5.2 Belastningen på parter er lik, uavhengig av   
 type løfteredskap

Belastningene som parter/stropper utsettes for ved 
ulike arbeidsvinkler er den samme uavhengig av 
om løfteredskapet er av kjetting, ståltau eller fiber.

Nødvendig reduksjon av last eller 
oppdimensjonering av stropper på grunn av 
arbeidsvinkler er også lik.

6.5.3 Løftetabeller kan brukes “om hverandre”
På grunn av at strekkbelastningen på parter av 
kjetting, ståltau eller fiber er den samme ved 
varierende arbeidsvinkel, kan dermed tabellene 
brukes tilnærmet om hverandre hvis kapasiteten 
/ WLL på en part av kjetting, ståltau eller fiber i 
grunnform er den samme.
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 6.6 Løftetabeller
Løftetabeller er utarbeidet for ulike løfteredskap, 
basert på løftekapasiteter hentet fra produsenter 
og aktuelle standarder for kjettingredskap, 
fiberstropper og ståltaustropper.

6.6.1 Generelt
Tabellene angir løftekapasiteter ved forskjellige 
anhukingsmetoder og arbeidsvinkler.

For løfteredskap med flere parter er 
løftekapasiteten oppgitt for arbeidvinkler i 
området 0°- 45° og 45°- 60°.
Som det framgår av løftetabellene, reduseres 
løftekapasiteten ved økende arbeidsvinkel.

OBS! Når arbeidsvinkel for et løft er fastsatt, 
leses løftekapasiteten av i den kolonnen som 
dekker området for aktuell arbeidsvinkel.

6.6.2  Løftetabeller for fiberstropper,    
 kjettingredskap og ståltaustropper
Tabellene angir løftekapasitet for løft med enkelt 
part, eller for symmetrisk løft med to, tre- og fire 
parter.

Løfteredskapet er koplet til lasten i rett form, 
snaret eller i U-form. I rett form er redskapet 
koplet til lasten med f.eks. krok eller sjakkel.

I tilllegg til løftekapasiteter gir tabellene også 
informasjon om:
- anbefalt minste anleggsdiameter 
- faktor for symmetrisk løft
- reduksjon ved usymmetrisk løft
- begrensninger i arbeidstemperatur

Den tillatte arbeidslast (WLL) som er angitt i 
tabellene er fastsatt ut fra at en part kjetting, eller 
stropp av fiber eller ståltau, ikke skal utsettes for 
større strekkbelastning enn det den er konstruert 
for.

6.6.3 Om snaret last
Når et kjettingredskap, fiber- eller ståltaustropp 
snares skal løftekapasiteten reduseres med 
20% på grunn av vinkelen som oppstår i 
snaringspunktet. 

Tabellene har kolonner hvor tillatt arbeidslast ved 
snaring allerede er utregnet.

Tabell_fiber_2012-12

Tabell_kjetting_80_2012-12

Tabell_kjetting 100_2012_12

Tabell_ståltau_2012_12
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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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8.10 Bruk av kjettingredskap

8.10.1 Bruksområde
Kjettingredskap er robust og derfor godt egnet 
til svært mange løfteoperasjoner.

Dersom lasten hukes ved at kjettingen legges 
rundt lasten, må imidlertid anhuker være 
oppmerksom på at kjettingen vil kunne påføre 
overflaten på lasten sår.

 Unngå vridning av kjetting
Før krokene festes i lasten er det viktig å påse 
at det ikke er noen vridning i kjettingen.

Dette gjøres enklest ved at kjettingredskapet 
henger fritt i krankroken før redskapskrokene 
festes i lasta.

8.10.2 Løft av armeringsjern med snaring
Bildet viser bunter med armeringsjern som er 
anhuket og snaret med en-part kjettinger.

Det er svært viktig at stedene for snaring 
velges riktig slik at lasten blir hengende 
stabilt i forhold til tyngdepunkt, og uten fare 
for at armeringsjernene skal kunne gli ut av 
snaringen. 

Bildet viser 2- part kjettingskrev med 
innkortningskroker til løfting av bunt med 
armeringsjern. 

Bunten med armeringsjern stroppes ved 
“dobbel snaring”. 

Kjettingen legges 2 ganger rundt lasten før 
kroken hukes inn på den bærende kjettingen.

“Dobbel snaring” gir økt friksjon og derved 
bedre snaringseffekt enn enkel snaring. 
Sidebelastningen på krok blir også mindre enn 
ved “enkel snaring”, og spesielt ved de tilfellene 
hvor lasten har liten diameter slik som på bildet.
 

0739-91

Gunnebo 20

0044 Kjetting

1209-2

3876-48
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8.10.3 Snaring av last
Bildet til venstre viser dobbel snaring, og under 
vises snaring av rør med enkel snaring. 

 

 
         
 7562_snaring

8.10.4 Retning på krok ved snaring
Ved snaring og flerparters løfteredskap er 
det viktig å påse at krokene hukes riktig vei i 
forhold til arbeidsvinkel.

Krokene skal alltid hukes innenfra og ut, 
for å unngå at kjettingen påfører krokspiss 
og låseleppe belastninger som kan medføre 
skader.

NB! Dette er spesielt viktig ved løft med større 
arbeidsvinkel.

Bildeserien viser anhuking av trematerialer med 
2 part kjettingredskap som snares.

Begge krokene blir imidlertid huket feil i forhold 
til prinsippet om at krokene alltid skal hukes 
innenfra og ut. 

De fleste anhukere uten kunnskap om dette, 
vil nok oftest huke krokene feil vei, og plassere 
kroken  “utenfra og inn”, slik som anhuker på 
bildet har gjort.

Har krokens retning noen betydning ved 
“liten” arbeidsvinkel?

Siden arbeidsvinkelen i dette tilfelle ble liten, 
og lastens vekt er begrenset i forhold til WLL 
på redskapet, har “feil vei” på krokene ingen 
betydning.

Av prinsipp skal anhuker imidlertid alltid “venne 
seg til” å huke krokene riktig vei, da det for 
neste løft med større arbeidsvinkel og tyngre 
last, vil ha stor betydning for evt. skader.

OBS! 20% reduksjon av WLL ved snaring.

4019-18

2644_snaring

4019-18

2647_snaring

2650_snaring
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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 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

2809 4 Parter
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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. 

 
 3017 Løse parter

         

 
 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




