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BRO- OG TRAVERSKRANER, DERSOM BRUKEN MEDFØRER FARE FOR SKADE, PÅ
LIV OG HELSE
Direktoratet har fremdeles en rekke henvendelser fra både arbeidsgivere og etatens inspektører hva angår
definisjon av begrepet "-- dersom bruken medfører fare for skade på liv eller helse" i best. nr. 555 under §
49.
Et grunnleggende prinsipp fra Arbeidstilsynets side skal alltid vær at all bruk av traverskran kan medføre
fare for skade på liv og helse. Men, ettersom forskriftsteksten gir arbeidsgiver en viss adgang til
egenvurdering av fare for skade på liv eller helse som kan være forbundet med bruk av traverskraner, vil
de nedenfor stående, momentene kunne være en retningssnor for arbeidsgivere der valget står mellom å gi
arbeidstaker dokumentert sikkerhetsopplæring i følge § 48 eller sertifisert sikkerhetsopplæring i følge §
49.
Enkelte momenter som kan medføre fare for skade på liv eller helse:

LAST
Ex.:
• Samløft av last mellom flere traverskraner.
• Håndtering av eksplosiviteter, farlige kjemikalier, gassbeholdere, smeltede metaller eller
annen last som kan skape miljøfarlige situasjoner.
ARBEIDSOPPGAVFR
Ex.:
•
•
•
•
•

Montasjearbeide.
Persontransport i kurv.
Lasting og lossing av gods fra kjøretøy/jernbanevogn.
Annet presisjonspreget arbeid.
Grabbearbeide.

ARBEIDSOMRÅDET
Ex.:
• Personer kan komme under hengende last.
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•
•

Arbeidsområdet er lagringsplass for niiljøfarlige eller eksplosive stoffer.
Flere kraner innenfor samme arbeidsområde.

BETJENING
Ex.,
•
•

Fjernstyrte traverskraner. (Gjelder både radio- lys- og laserstyring).
Traverskraner med fast operatørplass.(Kranførerhytte).

Direktoratet ser gjerne at innholdet i brevet blir bekjentgjort for arbeidsgivere i det enkelte distrikts
virkeområde.

