
               KB - FORTOLKNING Nr. 022 
  

 ________________________________________________________________________________ 

side | 1  

 
DI – Dansk Industri • Kranbranchen • DK-1787 København V. • Tel: 3377 3339 • E-mail:kranbranchen@di.dk • kranbranchen.dk • di.dk 

 

 

 
Arbejdsplatforme:  
 
Kranbranchen (KB) har bedt Arbejdstilsynet (AT) hjælpe med at præcisere reglerne for anvendelse 
af arbejdsplatforme/personløftere/mandskabskurve i forbindelse med arbejde med kraner. 
 
Kranbranchens medlemmer ønsker at kunne forlade arbejdsplatformen i løftet stilling, for at udføre 
opgaven. Dette ved at risikovurdere situationen og efterfølgende udføre opgaven betinget af at 
man overholder de vurderede sikkerhedsforanstaltninger. F.eks. fastgørelse med faldsikring til 
kranen, før man afhægtes arbejdsplatformen og forlader denne. 
 
 
Svar fra Arbejdstilsynet: 
 

På Kranbranchens medlemsmøde den 14. november 2018 blev der rejst et principielt spørgsmål om 

anvendelse af personløftere i forbindelse med eftersyn af kraner. 

 

Det blev oplyst, at det i flere tilfælde er nødvendigt at forlade personløfteren med 

platformen/kurven i løftet stilling. 

 

Arbejdstilsynet skal henstille til, at Kranbranchens medlemmer anvender personløftere i henhold til 

den brugsanvisning, der er udarbejdet af fabrikanten. 

 

Oftest er personløftere fremstillet i henhold til den harmoniserede standard DS/EN 280 om MEWPS 

(Mobile Elevating Work Platforms). Ifølge denne standard er det ikke tilladt at forlade 

platform/kurv i løftet stilling. 

 

Imidlertid er det muligt for en fabrikant af personløftere at fremstille en personløfter, hvor dette er 

tilladt, det kræver dog, at der er foretaget en risikovurdering og, at personløfteren er typeafprøvet 

og CE-mærket i forhold til denne type anvendelse. 

 

Det skal fremgå tydeligt af brugsanvisningen, dels at det er tilladt at forlade personløfteren med 

platformen/kurven i løftet stilling og dels hvordan det må foregå. 

 

Arbejdstilsynet tillader, at man forlader personløfteren med platformen/kurven i løftet stilling, blot 

at det foretages med en personløfter, der er beregnet til formålet. 

 

Læs afsnittet om ”brug” i Arbejdstilsynets vejledning om Transportable Personløftere med 

Arbejdsstandplads. https://amid.dk/regler/at-vejledninger/transportable-personloeftere-

arbejdsstandplads-2-04-3/ 

 

”Arbejdsstandpladsen på transportable personløftere må ikke forlades, når denne befinder sig i 

løftet stilling, med mindre det fremgår af leverandørens brugsanvisning, at den er beregnet dertil.” 
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