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Eksempler på førercertifikatkrav iht. Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346/2017 om 
arbejdsmiljøfaglige uddannelser 

 

Maskintype Certifikatkrav Bemærkninger 
Samløft med kran Certifikatkrav ift. anvendt krantype. 

Den nedre vægtgrænse i eksemplerne 
gælder ikke ved samløft med kraner. 

 

Personløft med kran Certifikatkrav ift. anvendt krantype. 
Den nedre vægtgrænse i eksemplerne 
gælder ikke ved personløft med kran. 

Personløft med kran er 
normalt ikke tilladt. Se At-
meddelelse nr. 2.02.2. 

Traverskran 

 
 

Op til og med 8 t: Ingen. 
 
> 8 t: Kranbasis. 

 

Søjlekran 

 

Op til og med 8 t: Ingen. 
> 8 t: Kranbasis, forudsat at 
belastningen ikke afhænger af 
udlægget.  
 
Hvis > 8 tm og belastningen afhænger 
af udlægget kræves Kranbasis + 
Tårnkraner og fast opstillede kraner 
over 8 tm. 

Gælder også 
søjlesvingkraner i havne. 

Portalkran 

 
 

Op til og med 8 t: Ingen. 
 
> 8 t: Kranbasis. 

 

Portalkran med udlæg 

 

Op til og med 8 t: Ingen. 
> 8 t: Kranbasis, forudsat at 
belastningen ikke afhænger af 
udlægget.  
 
Hvis > 8 tm og belastningen afhænger 
af udlægget kræves Kranbasis + 
Tårnkraner og fast opstillede kraner 
over 8 tm. 

 

https://en.machinerypark.com/gallery/show?ident=YOYZ-6200-JN
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Maskintype Certifikatkrav Bemærkninger 
Minikran 

 
 

Op til og med 8 tm: Ingen. 
 
> 8tm til og med 30 tm: Kranbasis +  
Mobile kraner over 8 tonsmeter. 
 
> 30 tm: Kranbasis og  
Mobile kraner over 8 tonsmeter + 
Mobile kraner over 30 tonsmeter. 

 

Lastbil kran 

 
 

Op til og med 8 tm: Ingen. 
 
> 8tm til og med 30 tm: Kranbasis +  
Mobile kraner over 8 tonsmeter. 
 
> 30 tm: Kranbasis og  
Mobile kraner over 8 tonsmeter + 
Mobile kraner over 30 tonsmeter. 

 

Mobilkran med ballast 

 

Op til og med 8 tm: Ingen. 
 
> 8tm til og med 30 tm: Kranbasis +  
Mobile kraner over 8 tonsmeter. 
 
> 30 tm: Kranbasis +  
Mobile kraner over 8 tonsmeter + 
Mobile kraner over 30 tonsmeter. 

Uddannelsen ’Mobile 
kraner over 30 tm’ 
udbydes i to versioner: En 
version hvor uddannelsen 
sker på lastbilkraner og en 
længerevarende 
uddannelse hvor der også 
indgår mobilkran med 
ballast.  
Begge uddannelser giver 
ret til at føre mobilkran 
med ballast. Det er 
arbejdsgiverens ansvar, at 
kranføreren har de 
fornødne kvalifikationer.    

Tårnkran 

 

Op til og med 8 tm: Ingen. 
 
> 8tm: Kranbasis + Tårnkraner og 
fastopstillede kraner over 8 tm. 
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Maskintype Certifikatkrav Bemærkninger 
Mobil selvrejsende tårnkran 

 
 

Op til og med 8 tm: Ingen. 
 
> 8tm til og med 30 tm: Kranbasis +  
Mobile kraner over 8 tonsmeter. 
 
> 30 tm: Kranbasis +   
Mobile kraner over 8 tonsmeter + 
Mobile kraner over 30 tonsmeter. 

 

Semimobil selvrejsende tårnkran 

 
 

Op til og med 8 tm: Ingen. 
 
> 8tm til og med 30 tm: Kranbasis +  
Mobile kraner over 8 tonsmeter. 
 
> 30 tm: Kranbasis og  
Mobile kraner over 8 tonsmeter + 
Mobile kraner over 30 tonsmeter. 

 

Entreprenørmaskine der er 
indrettet til, og anvendes til løft af 
frithængende byrder 

 
 

Op til og med 8 tm: Ingen. 
 
> 8tm til og med 30 tm: Kranbasis +  
Mobile kraner over 8 tonsmeter. 
 
> 30 tm: Kranbasis og  
Mobile kraner over 8 tonsmeter + 
Mobile kraner over 30 tonsmeter. 

En gravemaskine m.v. må 
kun anvendes til løft af 
frithængende byrder hvis 
det fremgår af 
brugsanvisningen, at den 
er beregnet til det.  
 
Løft op til ca. 1 meters 
højde kræver ikke 
certifikat. 

Havnekran med udlæg 

 
 
 
 

Op til og med 8 tm: Ingen. 
 
> 8tm: Kranbasis + Tårnkraner og 
fastopstillede kraner over 8 tm. 
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Maskintype Certifikatkrav Bemærkninger 
Havnekran til både 

 
 

Op til og med 8 t: Ingen. 
 
> 8 t: Kranbasis. 

 

Straddle carrier 

 
 

Umiddelbart ingen certifikatkrav. 
 

Byrden er ikke frit 
bevægelig i en eller flere 
retninger.  
(Forbehold for konkret 
vurdering og måske 
forskellige typer). 
 

Teleskoplæsser med 
mandskabskurv 

 

Teleskoplæsser Maskiner med maksimalt 
udskud på 1,5 m kræver 
ikke certifikat. 

Teleskoplæsser med gafler 

 
 
 

Teleskoplæsser Maskiner med maksimalt 
udskud på 1,5 m kræver 
ikke certifikat. 
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Maskintype Certifikatkrav Bemærkninger 
Teleskoplæsser med halmspyd, 
skovl, grab m.v. 

 
 
 

Ingen.  

Teleskoplæsser der anvendes til 
kranarbejde 

 
 
 

Teleskoplæsser. 
Hvis maskinens kapacitet er over 8 tm 
kræves ud over Teleskoplæsser også 
Kranbasis. 

Maskiner med maksimalt 
teleskoparmsudskud på 
1,5 m kræver ikke 
teleskoplæsser certifikat. 
Maskinen vil så i stedet 
være omfattet af reglerne 
for mobile kraner. 

Havnetruck 

 
 
 

Teleskoplæsser Maskiner med maksimalt 
teleskoparmsudskud på 
1,5 m kræver ikke 
teleskoplæsser certifikat. 
Maskinen vil så i stedet 
være omfattet af reglerne 
for mobile kraner. 

Gaffeltruck 

 
 
 
 
 

Gaffeltruck B  

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjsxpG-9IzdAhVJbVAKHdaJCA0QjRx6BAgBEAU&url=https://www.dba.dk/gaffeltruck-linde-e20pl-l/id-103139935/&psig=AOvVaw03u4qF5hPLE_Rp5gPn7nMA&ust=1535448189991279
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Maskintype Certifikatkrav Bemærkninger 
Gaffelstabler 

 

Gaffeltruck A eller Gaffeltruck B  

Reach truck 

 
 

Gaffeltruck B Til forskel fra gaffelstabler 
er byrden ikke 
understøttet af støttben. 

Palletruck 

 

Ingen.  

Gaffeltruck med andet løfteudstyr 
end gafler 

 
 

Ingen. Hvis udstyret, fx 
tromlegrab, tæppespyd 
m.v. er monteret på 
gaffeltruckens gafler, er 
anvendelsen omfattet af 
certifikatkrav.  
 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjN16rm9IzdAhWKL1AKHWNrAWYQjRx6BAgBEAU&url=http://www.danskmaterielservice.dk/dk/pallevogne-mm/palleloefter.htm&psig=AOvVaw1N55JuMpSIvmRCs-5GFLcF&ust=1535448280284808
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiki4Sr-YzdAhWCZFAKHa-oBWMQjRx6BAgBEAU&url=http://phmaskinsalg.dk/nye-maskiner/maximal-haand-lager-truck/elektrisk-palletruck.aspx&psig=AOvVaw31pQH9Yoo3Ze31XSk-as2D&ust=1535449498830964


10-09-2018  7/7 
 

Maskintype Certifikatkrav Bemærkninger 
Traktor med lodret mast med gafler 

 
 
 

Gaffeltruck B 
 
Undtagelse: Der kræves ikke certifikat 
til løft af byrder på gafler med 
traktormonteret mast med mindre 
løftehøjde end 3,3 m, som anvendes 
inden for jordbruget. 

 

Personløfter 

 
 

Ingen. Det er kun løft af personer 
med teleskoplæsser, som 
er omfattet af 
certifikatkrav. 

Læssemaskine med gafler 

 
 

Ingen. Kun løft af byrder med 
gafler på lodret mast eller 
på teleskoparm er 
omfattet af certifikatkrav, 
hhv. gaffeltruck/-stabler 
og teleskoplæsser. 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjxpbC5_IzdAhWSJ1AKHQwfBhEQjRx6BAgBEAU&url=https://maskinutleie.as/produktkategori/liftpersonlofter/&psig=AOvVaw0feILOMMp-LwDqfXxxcqZG&ust=1535450323557863

