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Gamle Certifikat til kraner m.v. 

A: Tårndrejekraner (byggekraner), havnekraner (skinnekørende),        
svingkraner, højbanekraner, skibsværftskraner o.l.

B: Mobilkraner

C: Certifikatkrævende kraner, f.eks. portalkraner og traverskraner 
undtagen   kraner nævnt under A, B, D, E og G.

D: Lastbilmonterede kraner over 8 tonsmeter til og med 25 tonsmeter.

E: Lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter.

G: Entreprenørmaskiner, der bruges som kran.



Kranførercertifikater, der er udstedt efter tidligere regler, giver fortsat 
ret til at føre kraner i henhold til certifikatets gyldighedsområde.

Certifikaterne skal ikke ombyttes til nye certifikater.

Kranførercertifikater, der er erhvervet før 1 januar 2018, giver dog kun 
ret til at føre teleskoplæssere og lignende multifunktionsmaskiner der 
bruges til kranarbejde frem til den 31. december 2018.

Fra den 1. januar 2019 skal man således både have et kranførercertifikat 
og et teleskoplæssercertifikat for at måtte føre teleskoplæssere, der 
bruges som kran. 

Gamle Certifikat til kraner m.v. 
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BEK nr. 1346 af 29/11/2017 

Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser



Reglerne om førercertifikater omfatter kraner med en tilladt belastning 
på over 8 tons og/eller over 8 tonsmeter.

Reglerne omfatter også kraner på op til 8 tons/tonsmeter ved samløft af 
byrder med to eller flere kraner eller ved løft af personer med kraner, 
hvor dette undtagelsesvist er tilladt.

Reglerne om certifikat gælder både for ansatte, for arbejdsgiveren selv 
og for selvstændige.

Der er undtagelser fra uddannelseskravet i situationer, hvor brugen af 
kraner er begrænset.

Nye Certifikat til kraner m.v. 

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Kranføreruddannelserne omfatter kun undervisning i et begrænset antal 
krantyper og løftesituationer. 

Det er derfor arbejdsgiverens ansvar at sikre, at kranførere er instrueret og 
oplært i at brug de konkrete krantyper og i at udføre de konkrete 
arbejdsopgaver.

Nye Certifikat til kraner m.v. 

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Der er fire forskellige typer af kranførercertifikater:

Kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter –
”kranbasisuddannelse”

Mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 og til og med 30 tonsmeter

Mobile kraner med en tilladt belastning på over 30 tonsmeter

Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 
tonsmeter

Nye Certifikat til kraner



Kranbasis:

Kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter –
”kranbasisuddannelse”

Kranbasisuddannelsen giver ret til at føre traverskraner, portalkraner, 
søjlesvingkraner o.l. hvor byrdens tilladte vægt ikke afhænger af udlægget.

Kranbasisuddannelsen giver også ret til at føre teleskoplæssere med en 
tilladt belastning på over 8 tonsmeter, når de anvendes til kranarbejde. Der 
kræves dog også teleskoplæssercertifikat i tillæg til kranbasisuddannelsen.

Nye Certifikat til kraner



Mobile kraner:

Mobile kraner med en tilladt belastning på over 8 tonsmeter

Mobile kraner er maskiner, der er indrettet som kraner, som er monteret på 
køretøjer, bælter, tog, trailere o.l. og som bruges til løft af frithængende 
bryder.

Køretøjer, trailere o.l. har ofte støtteben, som slås ud, inden kranen kan 
bruges. Kranen er derfor ofte ikke mobil, når den bruges. Der er tale om en 
mobil kran i forhold til førercertifikatreglerne uanset, om køretøjet har 
støtteben eller ej.

Certifikat inddeles i 8 til 30 tm og over 30 tm

Nye Certifikat til kraner



Eksempler på mobile kraner:

• lastbilkraner

• trailermonterede kraner

• mobilkraner med ballast 

• mobile kraner på bælter eller hjul

• entreprenørmaskiner der er indrettet og bruges til kranarbejde

• en mobil eller semimobil selvrejsende tårnkran, som er fast monteret 
på et køretøj o.l., anses som en mobil kran – og ikke en tårnkran – i 
forhold til førercertifikatreglerne.

Nye Certifikat til kraner m.v. 

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



For at føre tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tm. kræves ud over 
Kranbasis, Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 tm. 

Traverskraner o.l. hvor den nominelle belastning ikke er afhængig af 
udlægget er ikke omfattet.

Tårnkraner og fast opstillede kraner med en tilladt belastning på over 8 
tonsmeter

Tårnkraner eller fast opstillede kraner eller lignende maskiner med en 

maksimalt tilladelig belastning på over 8 tonsmeter må kun føres af personer, 

der ud over uddannelsen »Kranbasis«, har gennemgået og bestået den 

supplerende uddannelse »Tårnkraner og fast opstillede kraner over 8 

tonsmeter

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 

Nye Certifikat til kraner m.v. 



Ved ”tårnkraner, fast opstillede kraner eller lignende maskiner” forstås 

kraner eller lignende maskiner, der anvendes til løft af frithængende 

byrder, og som er fast opstillet/installeret på:

1) fundament,

2) skinnesystem,

3) travers, eller

4) et tilsvarende system.

Nye Certifikat til kraner m.v. 

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Eksempler på fast opstillede kraner, som er omfattet af 
førercertifikatreglerne:

• havnekraner som f.eks. containerkraner med bom/udligger

• svingkraner med knækarm og højbanekraner

Nye Certifikat til kraner m.v. 

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Nye Certifikat til kraner m.v. 

Kranbasis er en grunduddannelse i anvendelse af kraner og anhugning.

Kræves til alle kraner over 8 tons samt teleskoplæssere over 8 tm der 
anvendes som kran.

For at føre mobile kraner over 8 tm kræves ud over kranbasis ‘Mobile 
kraner over 8 tm op til 30 tm.  

For at føre mobile kraner over 30 tm kræves endvidere ‘Mobile kraner 
over 30 tm. 

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Nye Certifikat til kraner m.v. 

Kranbasis
Alle kraner > 8 tm samt teleskoplæssere > 8tm der anvendes som kran

Mobile kraner >8-30 tm
Teleskoplæssere undtaget.

Mobile kraner > 30 tm
Teleskoplæssere undtaget.

Tårnkraner > 8 tm
Alle tårnkraner og fast opstillede
kraner over 8 tonsmeter.  
Traverskraner o.l. er ikke omfattet.

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Der stilles ikke krav om uddannelse ved arbejde med kraner eller 
lignende maskiner:

Hvis kranen eller den lignende maskine har en maksimal tilladelig 
belastning på 8 tons/tonsmeter.

Hvis belastningen fra byrden altid er inden for kranens 
understøttelsesflade 

hvor den maksimalt tilladelige belastning med nøglekontakt er 
begrænset til maksimum 8 tons.

Hvis der ikke er mulighed for sideværts mekanisk drevne bevægelser, 
dvs. kranen kun har mekanisk drevet løft af byrden i lodret retning.

Undtagelser

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Hvis det er en fast installeret kran, der ikke kan vælte,

er opstillet på en måde, så det ikke er muligt for personer at komme ind 
i arbejdsområdet under drift

det er udelukket, at fejlbetjening eller tab af byrde kan forvolde 
personskade.

Hvis kraner tilhører et skib og føres af dets besætning.

Ved afprøvning af kraner efter opstilling eller reparation, når formålet er 
at kontrollere, at alt fungerer, som det skal.

Undtagelser

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til entreprenørmaskiner, 
herunder teleskoplæssere, der bruges som kran i forbindelse med 
maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis:

• der ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, 
transporteres eller afsættes, dog må byrden styres på plads under 
afsætning,

• byrden ikke løftes mere end ca. 1 meter over terræn,

• maskinerne efterses og vedligeholdes i overensstemmelse med 
leverandørens anvisninger,.

Undtagelser

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Nye Udannelsesmål

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Nye Uddannelsesmål

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 

NR. Titel Varighed i dage FKB

48643 Mobile kraner 8 til og med 30 tonsmeter 5 2732

48644 Mobile kraner 8 til og med 30 tonsmeter med 
integreret Kranbasis

10 2732

48646 Mobile kraner over 30 tonsmeter 10 2732

48645 Mobile kraner over 30 tonsmeter, med ballast 15 2733

48647 Udvidelse af kran D til Mobile kraner 8 til og 
med 30 tonsmeter med Kranbasis

5 2732

48672 Udvidelse kran D til Mob. kraner > 30 
tonsmeter, med Kranbasis 

10 2732

48648 Udvidelse af kran E til Mobile kraner over 30 
tonsmeter med Kranbasis

5 2732



Nye Kranuddannelser

Kranbasis med samløft 
10 dage

Mobile kraner over 8 ton/ 
tonsmeter til og med 30  

tonsmeter
5 dage

Mobile 
kraner over 

30  
tonsmeter

10 dage

Mobile kraner 
over 8 ton/ 

tonsmeter til og 
med 30  

tonsmeter –
med kranbasis

10 dage

Mobile 
kraner over 

30  
tonsmeter-
Med ballast

15 dage

Udvidelse af 
kran D til Mobile 

kraner over 8 
tonsmeter til og 

med 30 ton/ 
tonsmeter 

med kranbasis
5 dage

Udvidelse af 
kran D til Mobile 
kraner over 30  

tonsmeter 
med kranbasis

10 dage

Udvidelse af 
kran kraner E til 
Mobile over 30  

tonsmeter 
med kranbasis

5 dage
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Nye Uddannelsesmål

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Hvordan gør vi så?

Ligesom vi plejer, næsten!

Der skal undervises/ informeres i andre krantyper end den kran, som 
undervisningen forgår på.

Dette kan gøres ved en generel information om øvrige krantyper i den 
respektive uddannelse

Nye Certifikat til kraner m.v. 

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 



Eksamen nu og i fremtiden

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 

Arbejdstilsynet kan acceptere at de eksisterende prøver anvendes i 
en kort periode, idet der er stort et sammenfald mellem de gamle 
kvalifikationskrav og de nye krav. 

Kursus:
Kran D - 2018 overgangsperiode = Mobile kraner 8 til og med 30 
tonsmeter, med kranbasis

Kran E - 2018 overgangsperiode = Mobile kraner over 30 tonsmeter 



Krav til underviser/ eksaminator

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 

Personer, der kan dokumentere erhvervserfaring inden for mobile kraner over 8 til og med 30 
tonsmeter med integreret kranbasis, skal have:

1) Dokumentation om kørsel med mobile kraner over 8 til og med 30 tonsmeter med integreret 
kranbasis fra virksomhed/virksomheder.

2) Minimum 1 års erfaring, hvor mobile kraner over 8 til og med 30 tonsmeter med integreret 
kranbasis jævnligt er benyttet, inden for de seneste 10 år.

3) Krancertifikat til mobile kraner over 8 til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis

4) Bestået TURs (Arbejdstilsynets) teoretiske godkendelsesprøve, bestående af en særlig 
certifikatprøve (den teoretiske del) til certifikattype Mobiler kraner over 8 til og med 30 
tonsmeter, omfattende 30 opgaver, hvoraf mindst 27 skal være korrekt besvaret. Prøven 
censureres af særlige censorer, udpeget af TUR på vegne af AT.



Krav til underviser/ eksaminator

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 

Iflg. godkendelsesreglerne, så skal eksaminatorerne være i besiddelse 

af krancertifikater til de områder hvori de skal undervise.

For at sikre, at allerede godkendte eksaminatorer inden for de tidligere 
kat. D, E og B, fortsat kan opretholde deres godkendelser, så skal disse 
erhverve nye certifikater inden en fastsat frist på ½ år. 



Krav til underviser/ eksaminator

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 

Faglærerkursus kran Ca. antal deltagere indenfor 
geografisk nærområde

Kursus 
afholdes uge

AMU Nordjylland 21 6

EUC Lillebælt 32 9 og 16

TEC 16 15



Spørgsmål?

Nye Uddannelsesmål

BEK nr. 1346 af 27/11/2017 


