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Terje Bakke, SHA-rådgiver Statsbygg

BRUK AV KTF-STANDARDEN I PROSJEKT 
NYTT REGJERINGSKVARTAL: 
SAMMEN LØFTER VI KRANARBEIDET 
TIL NYE HØYDER.



FAKTA PROSJEKT NYTT REGJERINGSKVARTAL

• 5 delprosjekter

• 5 hovedentreprenører

• 5 tårnkraner

• 2-4 mobilkraner

• Lastebilkraner/ annet 

løfteutstyr



EN LITEN KIKK PÅ BYGGEPLASS 



MÅL, FOKUS, FORUTSETNINGER

• Mål: Alle skal komme hel hjem, og ha lyst til å komme på jobb 
neste dag

• Fokus: De 6 største fareområdene, herunder fallende 
gjenstander (løfteoperasjoner)

• Forutsetninger:

• Byggeplass midt i Oslo sentrum

• 5 delprosjekter i parallell 

• Løfteoperasjoner skal være sikre og koordinerte



STATSBYGG KONTRAKTSKRAV

8 Sikker bruk av løfteutstyr

Når det brukes løfteutstyr i prosjektene, skal sikkerhetsnivået i KTF 

standard «Sikker bruk av løftutstyr i landbasert industri, bygg og 

anlegg» følges for det utstyr som omfattes av standarden. Dersom 

løfteutstyr organiseres eller brukes på andre måter enn det 

standarden beskriver, skal sikkerheten vurderes av kompetente 

personer og ha minst det samme eller et høyere sikkerhetsnivå.



STATSBYGG KONTRAKTSKRAV

• 8.1 Presiseringer for tårnkraner:

• Kraner som skal brukes i prosjektene skal være klargjort slik at anerkjente områdebegrensnings- og 
antikollisjonssystemer kan monteres enkelt.

• Dersom flere kraner opererer på samme området med arbeidsradier som overlapper hverandre skal 
følgende tiltak iverksettes:

❑ Instrukser og kjøreplan skal utarbeides for kranene

❑Etablere arbeidsområdebegrensing og / eller antikollisjon på kranene

• Dersom det er områder hvor det er forbudt å føre lasten over, f. eks veier, p-plasser og 
naboeiendommer, skal det etableres arbeidsområdebegrensing.

• Alle tårnkraner skal ha elektronisk lastsikringssystem.

• Alle tårnkraner skal utstyres med kamera montert på løpekatten og kameraskjerm i kranhytten

• Ved tilkomst til førerplass høyere enn 4 etasjer eller 20 meter skal det monteres heis for kranfører.



RIGGPLAN KRAN



SAMSPILLSFASE 1 (PROSJEKTERING OG 

PLANLEGGING)

• Engasjert en ekspert på kran og løft: Norsk Maskinkontroll AS, Endre Fuglset

• Utarbeidet prosedyre for løfteoperasjoner i samspill, basert på KTF-standarden

• Fokus på organisering og kompetanse:

– Prosjektledere

– Operasjonelt ansvarlige

– Tekniske ansvarlige

– Kranførere

– Signalgivere

– Anhukere



ORGANISASJONSKART KRAN OG LØFT



Organisere og legge til rette for sikre 

løfteoperasjoner

Oppgaver Prosjektleder skal ivareta



Kontrollere løfteutstyr

Oppgaver Teknisk ansvarlig for løfteutstyr skal ivareta



Risikovurdere, planlegge og følge opp 

løfteoperasjoner

Oppgaver Operasjonelt ansvarlig for løfteoperasjoner skal ivareta





PROSEDYRE FOR LØFTEOPERASJONER



OPERATIVT

Planlegging:

− Ukentlige tverrgående krankoordineringsmøte ledet av K302 rigg og 

drift

− Daglige morgenmøter på delprosjektene

− Risikovurderinger ut fra sjekklisten

− Koordinerende SJA der delprosjekter påvirker hverandre

Verifisering ved K302 rigg og drift:

− Intervjuer PL, Operasjonelt og teknisk ansvarlig. Befaring

− Intervjuer kranførere og signalgivere. Befaring

− Kompetanse kranfører, signalgiver, anhuker (elektronisk)



EKSEMPLER PÅ KAMPANJER



NYTT RKV, SAMMEN «LØFTER» VI OSS TIL NYE HØYDER 

Operasjonelt ansvarlig K202
Navn
E-post: 
Tlf:  

Operasjonelt ansvarlig K202 H-blokka
• Har det overordnet ansvar for 

løfteoperasjonene på prosjektet.

• Avklarer hvem som kan være signalgiver(e) og 

anhuker(e). 

• Utstede en igangsettingstillatelse av en mobil 

løfteinnretning / pelemaskin/ pumpebil etc. 

som kommer inn på prosjektet.

Kranfører K202 H-blokka
▪ Kranfører er ansvarlig for hvert enkelt løft.

▪ Kranfører har myndighet til å stanse usikre 

løfteoperasjoner.

▪ Kranfører forholder seg kun til signalgiver 

med signalgivervest og radio.

Signalgivere K202 H-blokka
▪ Signalgiver er kranførerens øyne på bakken.

▪ Kun signalgiver med signalgivervest og radio gir 

kommandoer til kranfører. 

▪ Signalgiver har myndighet til å stanse løft.

▪ Signalgiver skal klarere løfteruten og sørge for 

nødvendig avsperring/sikring av området.

Anhukere K202 H-blokka
▪ Alle anhukere skal ha prosjektets anhuker-klistermerke på 

hjelmen.

▪ Anhuker skal huke av/på last på en sikker og forsvarlig måte, 

og gi melding til signalgiver når lasten er klargjort for løft.

▪ Anhuker skal alltid plassere seg utenfor energisonen 

▪ Førbrukssjekk av løst løfteutstyr (stropper, kjetting, sjakler etc)

▪ Henge løst løfteutstyr tilbake på lagringsplass etter bruk

Teknisk ansvarlig K202 H-blokka
• Etablere system og påse at løst løfteutstyr er 

merket med årets farge.

• Etablere system for oppbevaring av løst 

løfteutstyr.

• Stikkprøvekontroll av løfteutstyr som kommer 

med innleide mobilkraner/lastebilkraner.

Teknisk ansvarlig K202

Kranfører K202
Navn

Tlf

SIGNALGIVER
SIGNALGIVER

Bilde

Bilde Navn
E-post: 
Tlf:  

Bilde



Ingen løft uten 

vest og radio



Kran og løft

• Ikke gå under hengende last

• Respekter anvisninger fra signalgiver

• Heng løfteutstyr tilbake på plass

• Ta ødelagte løfteutstyr ut av produksjonen

• Ikke anhukerkurs? Ikke anhuk

Ser du hendelser eller farlige forhold med kran og løft?

Snakk med de involverte og gjør tiltak om mulig. Rapporter RUH.



Takk for oppmerksomheten


