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Konecranes har världens största 
kranserviceorganisation med service- och 
underhållsavtal för mer än 260 000 kranar.

Attityd
är din målsättning 0 olyckor? 80 % av alla 
olyckor med lyftanordningar beror på felaktig 
hantering av lyftutrustningar.  Målsättningen 
med Konecranes traversförarutbildning är att 
öka medvetenheten hos deltagaren samt lära 
ut hur man på ett säkert och ekonomiskt sätt 
självständigt ska kunna använda lyftanordningar. 

KunSKAp
Rätt användning av lyftanordningen är nyckeln 
till en säker och lyckad materialförflyttning 
utan materialskador. genom återföring av vår 
erfarenhet från service och reparationer, vill vi 
öka medvetenheten om konsekvensen av ett 
felaktigt handhavande samt lära ut det korrekta.

Konecranes kranförarutbildning bygger på kraven 
från Arbetsmiljöverkets författning, AfS 2006:6 
”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” 
och är utformad enligt SS-ISO 9926-1 ”Utbildning 
av kranförare”

exempel på KurSplAn:
teori
1. Lagar & förordningar
2. Kranförare
3. Kranteknik
4. Krankörning, daglig tillsyn &  

fortlöpande tillsyn
5. Lastsäkring
6. Personlyft
7. Prov 

praktik
1. Krankörning
2. Krankörning med signalman
3 Daglig tillsyn
4 Lastkoppling
5 Prov 

efter avslutad utbildning erhåller deltagaren ett 
kursintyg, ett kranförarbevis som är giltigt i fem 
år, belastningstabeller för fiber-, kätting- och 
stållineredskap samt signalschema.

AFS 2006:6
29 § en lyftanordning eller ett lyftredskap får 
användas endast av den som är väl förtrogen 
med arbetet och har teoretiska och praktiska 
kunskaper för säker användning.

Kunskaperna skall omfatta aktuella 
arbetsmiljöregler och i relevanta delar 
lyftanordningens och lyftredskapets:

1. uppbyggnad,
2. drift, 
3. manövrering,
4. egenskaper,
5. användningsområde,
6. begränsningar,
7. underhåll och
8. kontroll.

en arbetsgivare som låter en arbetstagare eller 
inhyrd arbetskraft använda lyftanordningar 
eller lyftredskap skall ha dokumentation över 
dennes praktiska och teoretiska kunskaper med 
avseende på säker användning av utrustningen. 

Denna publikation är endast avsedd att utgöra allmän information. Konecranes förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående 
meddelande ändra eller upphöra med häri refererade produkter och/eller specifikationer. Denna publikation får inte uppfattas som en 
uttrycklig eller underförstådd garanti från Konecranes sida, inklusive men ej begränsat till någon underförstådd garanti eller säljbarhet eller 
lämplighet för ett bestämt ändamål.
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Konecranes är en världsledande koncern av lyftverksamheter, med ett brett kundregister som 
innefattar verkstads- och processindustrier, skeppsvarv, hamnar och terminaler. Konecranes 
levererar produktivitetshöjande lösningar och service för lyftutrustning och verktygsmaskiner av 
varje fabrikat. År 2008 omsatte koncernen 2 103 miljoner euro. Koncernen har 9 600 anställda 
på 485 orter i 43 länder. Konecranes är noterat på NASDAQ OMX Helsingfors (symbol: KcR1v).

 
© 2009 Konecranes. Med ensamrätt. ’Konecranes’, ‘Lifting Businesses’ och    är registrerade varumärken som tillhör Konecranes.

Konecranes AB Box 59 291 21 Kristianstad  Sverige
Tel +46 (0) 44188400   www.konecranes.se

Kontakta oss för ett skräddarsytt förslag som passar ert företag.

Konecranes AB
Ari Harjula
Rälsgatan 7c
80291 gävle
Mobil: 070-378 08 80
e-post: ari.harjula@konecranes.com 

ServiceKontor
> Kiruna 0980 - 182 85
> gällivare 0970 - 786 00  
> Luleå 0920 - 23 70 30
> Skellefteå 0910 - 545 80
> Sundsvall 060 - 10 21 80
> gävle 026 - 51 45 35
> Hallstavik 0175 - 229 90
> Hofors 0290 - 218 00
> Borlänge 0243 - 21 15 52
> Hällefors 0591 - 163 00
> västerås 021 - 17 86 20
> Hallstahammar 0220 - 150 20
> eskilstuna 016 - 35 75 70
> Oxelösund 0155 - 20 69 40
> Stockholm 08 - 626 39 40
> Norrköping 011 - 14 64 00
> Karlstad 054 - 85 12 50
> göteborg 031 - 336 64 90
> Malmö 040 - 29 46 60
> Kristianstad 044 - 18 84 00
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