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• Hvor går det galt
• Anhugning-konkrete fejl
• Brug af kran,planlægning af 

arbejdet
• Lovpligtige eftersyn, stil krav til 

udbyder
• Drøftelse 



Et arbejdsliv uden ulykker, tak !!
Sikkerhed er noget man 

bestemmer sig for.     



AFBRYD 
UNDERVEJS
Vi tager jeres indput med hjem 



En dårlig nyhed og to gode 
Mange og alvorlige ulykker med 
kran/anhugning
Let at gøre noget ved det 
Næsten gratis



Hvor går det galt ?



Mange og alvorlige 
ulykker i forbindelse med 
anhugning

• Ca. 1/4 af de alvorlige ulykker i industrien
• Byrder der vælter 
• Byrder falder ned 
• Kran vælter
• Klemning mellem byrde og fast genstand
• O.s.v



UDANNELSE=FÆRRE ULYKKER
Krancertifikat giver viden og ansvarsbevidsthed.
Anhugningskurser, brug også jeres leverandører, webinar mv.  



Konkrete eksempler 
fra det virkelige 

arbejdsliv
Anonymiserede foto,s











Konkrete eksempler
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Lovpligtige eftersyn
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Der skal træffes foranstaltninger for at sikre, at personer ikke 
opholder sig under ophængte byrder, medmindre dette er 
absolut nødvendigt for udførelse af arbejdet



Løsningen



DETTE VIRKER, SIMPLE RÅD

Commitment, ledelsen prioritere sikkerhed
Synlig ledelse der går forrest i 
sikkerhedsarbejdet, brug ledelsesretten.
Kommunikation, medarbejder inddragelse
Ensarte og standardisere opgaver og 
pocesser, tag ansvar  



Lær af andre, bedst 
practice

Tænk ud af boksen



Sammen kan vi.
Brug Arbejdstilsynet

Call-center
7012 1288 www.at.dk



Hvad kan Arbejdstilsynet 
tage med hjem ?
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