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LOKALT PROSJEKT - SIKKER ANHUKING / SIGNALGIVNING 
 
Vi har i den senere tid fått flere tilbakemeldinger om og det har vært registrert flere hendelser hvor 
manglende og sviktende rutiner for anhuking ved bruk av tårnkraner er konstatert. 
 
Det brukes ofte løfteredskap som ikke er egnet til den aktuelle last, og løfteredskap brukes ofte feil.  
De som utfører anhuking og gir signaler til kranfører, kan som regel ikke dokumentere at de har fått 
nødvendig opplæring, noe som kan få store uheldige konsekvenser.  
 
Da anhuking sammen med signalgiving kommer under begrepet bruk av arbeidsutstyr, så skal 
arbeidsgiver risikovurdere slike arbeidsforhold og dersom arbeidet krever særlig forsiktighet, sørge for at 
det bare benyttes arbeidstakere som har dokumentert sikkerhetsopplæring.  
Dokumentert sikkerhetsopplæring kan i slike tilfeller gis av arbeidsgiver eller andre som er kompetent til 
det. 
 
Ut fra vår erfaring er dette imidlertid ikke tilfelle når det gjelder arbeidstakere som forestår anhuking og 
gir signaler, og mangelfull opplæring for denne type arbeid kan få store konsekvenser. 
 
Med bakgrunn i dette og at det er en stor risiko forbundet med denne arbeidsoperasjonen, vil 
arbeidstilsynet 2. distrikt bruke ressurser i 2003 til verifikasjoner knyttet opp mot disse forholdene. 
 
Hvis vi under en inspeksjon kommer over arbeidstakere som utfører ovenstående arbeidsoperasjon, uten 
opplæring er gitt, vil stans av arbeidet vurderes. 
 
Med dokumentert opplæring menes, opplæring, øvelse og instruksjon i sikker bruk av  det løfteredskapet 
som anhuker til en hver tid bruker. 
Dette gjelder: 
 

• Oppbygging 
• Sertifisering 
• Merking 
• Bruk 
• Belastning ved ulike arbeidsvinkler 
• Vedlikehold 
• Oppbevaring 
• Daglig kontroll 
• Kasseringsregler 
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Som aktuelle løfteredskap kan nevnes : 

• Kjettingredskap 
• Ståltaustropper 
• Fiberstropper 
• Sjakler 
• Øyebolter/øyemutter 
• Løfteåk 
• Plateklyper 
• Pallegafler 
• Andre redskaper 

 
I tillegg til opplæring i bruk av aktuelt løfteredskap, skal anhukere som gir signaler til kranfører, ha fått 
opplæring og øvelse i sikker kommunikasjon med kranfører ved hjelp av visuelle tegn eller bruk av radio. 
 
Dette brevet blir sendt til ca. 80 entreprenører i Oslo området, utleiere av kraner, bransjeorganisasjoner og 
regionalt verneombud 
 
Ta gjerne kontakt om noe er uklart. 
 
Med hilsen 
for Arbeidstilsynet 2.distrikt 
 
 
 
Kjell Kristiansen sign. Else Olaussen 
seniorinspektør førstesekretær 
 
 

 Kopi til: Verneombud 
Tillitsvalgt 

  

 


