
KRANBRANCHEN 
HÆVER NIVEAUET FOR 
AKTØRER INDEN FOR KRANER 
OG LØFTEUDSTYR

MEDLEMSFORDELE:

 > Kranbranchens certificeringsordning er en fælles uddannelse for medlem-
mernes servicemontører. Uddannelsen afsluttes med en eksamen, og en be-
stået eksamen udløser branchens 3-årige certificering.

 > Eneste mulige certifikat: Arbejde med kraner og løftetilbehør er arbejde med 
sikkerhed. Men der er hverken offentlige kurser eller myndighedskrav, f.eks. en 
autorisationsordning, der sikrer kompetencer hos de servicemontører, der ud-
fører arbejdet. Derfor har Kranbranchen etableret sin egen uddannelse.

 > Vidensdeling er vigtig. Kranbranchen giver medlemmerne bedre adgang til vi-
den om lovgivning og myndighedskrav. Kranbranchen udarbejder ”best 
practice” på højt niveau, der hvor lovgivningen ikke dækker eller er uklar.

 > Politisk indflydelse via forankring i DI. Sammen har vi opbygget et tæt samar-
bejde med nationale myndigheder, bl.a. Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen 
og Søfartsstyrelsen. DI hjælper også med kontakt til de europæiske myndighe-
der, hvor primært maskindirektivet har vores interesse. 

 > Netværk via vores årlige medlemsmøder. Vi deler viden, diskuterer seneste nye 
regler, inviterer eksperter og andet af interesse for branchen – og lærer kolle-
gerne i branchen bedre at kende. 

SOM MEDLEM AF KRANBRANCHEN BLIVER DU EN DEL AF FÆLLESSKABET OM:

 > Brancherettet interessevaretagelse i DK og EU

 > Netværk og vidensdeling

 > Uddannelse

 > Driftssikkerhed og arbejdsmiljø

KRANBRANCHEN er både 
for producenter, forhandlere, 
brugere og rådgivere.

Vi har mange års erfaring med 
at sikre så optimale ramme
vilkår for branchen som mu
ligt, og vi søger altid tæt dialog 
med myndigheder og politiske 
beslutningstagere. Både lo
kalt, nationalt og internatio
nalt.

Vi har gennemslagskraft til at 
sætte en faktuel og saglig poli
tisk dagsorden.

Vi er en integreret del af DI. 
Det giver os en bomstærk 
partner i ryggen, der markant 
øger vores indflydelse og ind
sigt på det danske arbejdsmar
ked, teknisk regulering og ud
dannelse.

Tlf. 3377 3377 — di.dk

https://www.danskindustri.dk/


KRANBRANCHEN ARBEJDER FOR,  
AT VI SAMMEN LØFTER SIKKERHEDEN

VI STILLER SKARPT PÅ:
Omkostninger og produktivitet
Vi arbejder for:

 > at medlemmernes mere end 100 certificerede med-
arbejdere hele tiden er bedst muligt klædt på til at 
rådgive og servicere det danske kran- og løftetilbe-
hørsmarked.

 > at øge driftssikkerheden og arbejdsmiljøet på virk-
somheder indenfor vores område.

Politisk forvaltning og regulering
Vi arbejder for:

 > at være en synlig og seriøs samarbejdspartner for 
myndighederne, så vi har gennemslagskraft til at 
påvirke både politik og teknisk regulering.

 > at være en ordentlig og forståelig formidler af, hvor-
dan love skal fortolkes til branchen.

 > at sikre, at branchens ”best practice” altid er på et 
højt niveau, også hvis lovgivningen ikke helt dæk-
ker.

Kranbranchen
Certificeringsordning, sikkerhed og sammenhold:

 > Vores medlemmers medarbejdere deltager i lø-
bende uddannelse mindst hvert 3. år med under-
visning og afsluttende eksamen.

 > Vores medlemmer samarbejder om dialogen med 
Arbejdstilsynet, Sikkerhedsstyrelsen og andre 
myndigheder i Danmark og også i EU.  
Her arbejder vi med at afklare fortolkninger af reg-
ler og tvivlsspørgsmål.

 > Vores medlemmer samarbejder, fordi vi netop står 
stærkere sammen. Ved at italesætte og eksemplifi-
cere vores fælles udfordringer løfter vi det meget 
bedre, end vi kan alene.

Tlf. 3377 3377 — di.dk

Få adgang til nyeste viden om regler og branchens ”best practice”.

Få adgang til Kranbranchens certificeringskursus med afsluttende eksamen for servicemontører.

Deltag og styrk Kranbranchens arbejde, vær med i det fælles netværk med andre seriøse aktører, 
som arbejder med kraner og løftetilbehør i Danmark. 

Kranbranchen arbejder hver dag for at øge driftssikkerheden og arbejdsmiljøet – ikke kun på egne 
virksomheder, men også for kunder i ind og udland.

Se mere på www.kranbranchen.dk

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Niels Christian Nielsen
Sekretariatsleder
Mail: nicn@di.dk
Tlf. 3377 3399

BLIV MEDLEM

https://www.danskindustri.dk/

