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Arbejdssted:  Registeret af:  Dato: 

Behandlet den:  Behandlet af: 

Type:  Problem   Risiko  Forbedringsforslag  Afvigelse  Mål 

Fundet ved:  Arbejdspladsvurdering  Rundering  Intern audit  Plan  Andet 
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Ansvarlig  Tidsfrist  Opfølgning 

Slutvurdering 
 
 
 

 



Tjekliste for kranarbejde 
 
Arbejdsstedets indretning 
 Færdsels- og arbejdsarealer fx belægning, 

ryddelighed, belysning, fremkommelighed, 
niveauændringer, pladsforhold 

 Afspærring af arbejdsområder  
 Indretning af kranførerhus fx udsyn, 

førersædets indstillingsmuligheder, 
betjeningsgreb, dødmandsknap ved manuel 
styring, adgangsforhold  

 Kranens indretning fx dimensionering, 
opstilling, anhugningsgrej, styring 

 Indretning af øvrige arbejdspladser, bl.a. 
område for afsætning af gods, fx pladsforhold, 
oversigtsmuligheder, adgangsforhold  

 Temperaturforhold fx kulde, varme, træk, 
skiftende temperaturer 

 Luftkvalitet i kranførerhus og arbejdsrum fx 
lugt, støv, udluftning, tobaksrøg 

 Lys fx belysning af arbejdsområdet, belysning i 
kranførerhus, dagslys, blænding 

 Støj 
 Velfærdsforanstaltninger fx omklædnings-, 

spisefaciliteter 
 Andet vedr. arbejdsstedets indretning 
 

Ergonomi 
 Arbejdsstillinger  
 Mulighed for varierede arbejdsstillinger og 

variation i arbejdet 
 Skub og træk fx arbejdsstillinger, den 

nødvendige kraft, modstand og friktion, 
pladsforhold, antal igangsætninger og stop  

 Vibrationer fx ved kørsel og afsætning af gods 
 Manuelle løft fx vægt, rækkeafstand, 

arbejdshøjder, arbejdsstillinger, antal, samlet 
løftemængde, bæring 

 Andet vedr. ergonomi 
 

Ulykker 
 Risiko for ulykker ved kranarbejde fx 

afspærring, skiltning, advarselsbeklædning, 
”lugemand” 

 Risiko for at blive påkørt eller ramt af kran  
 Risiko for at blive ramt af eller klemt af gods  
 Risiko for at kran vælter eller hvis uheld med 

anhugningsgrej opstår, fx at kæder/tove 
springer 

 Risiko for at træde forkert/falde, fx på trapper, 
ved ind- og udstigning af kranførerhus eller fra 
højder, på grund af ujævnt eller glat underlag  

 Andet vedr. ulykker 
 
 
 
 

Kemi/biologiske forhold 
 Udsættelse for luftforureninger, fx kemikalier, 

støv og mikroorganismer ved af- og pålæsning 
af gods 

 Udsættelse for kemikalier ved kontakt eller 
indånding fx i forbindelse med rengøring og 
vedligeholdelse  

 Farligt gods fx mærkning, 
sikkerhedsforanstaltninger, uddannelse, 
samløft/samlæsning 

 Instruktioner for arbejde med kemiske 
produkter 

 Andet vedr. kemiske eller biologiske forhold 
 

Psykisk arbejdsmiljø 
 Arbejdstider, fx længde, placering, skiftende 

arbejdstider  
 Arbejdsmængde og tidspres 
 Krav i arbejdet, fx opmærksomhed, afveksling, 

udfordringer  
 Indflydelse på eget arbejde 
 Mulighed for udvikling 
 Samarbejde  
 Anerkendelse 
 Hjælp og støtte fra kolleger og ledelse  
 Risiko for vold, trusler, krænkelser og lign.  
 Alenearbejde fx mulighed for at tilkalde hjælp, 

være i kontakt med andre 
 Rummelighed, plads til forskellighed i fx køn, 

alder, etnisk baggrund, arbejdsevne og 
ydeevne 

 Andet vedr. psykisk arbejdsmiljø 
 

Generelt  
 Tilrettelæggelsen af arbejdet  
 Instruktion og oplæring  
 Lovpligtig uddannelse fx kranførercertifikat 
 Eftersyn og vedligeholdelse af kraner og 

anhugningsgrej  
 Sikkerhedsmateriel og opmærkning/skiltning fx 

tilstrækkeligt og i orden, bl.a. 
sikkerhedsbeklædning, værnemidler, 
mærkning, advarselstavler, brandslukker, 
førstehjælpskasse 

 Andet 
 

Sygefravær  
 Er der forhold i arbejdsmiljøet der kan 

medvirke til sygefravær? 
 Kan ændringer i arbejdsmiljøet bevirke at 

sygefraværet mindskes? 
 Andet vedr. sygefravær 
 
 


