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FO R E N K L I N G  A F  R E G L E R N E  O M  FØ R E R C E R T I F I K AT E R 

Nye regler om kranførercertifikater træder i kraft pr. 1. januar 2018. De nuværende 
regler om førercertifikater faldt bort med udgangen af 2017. Af Arbejdstilsynets 
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser fremgår det, at der den 
1. januar 2018 er følgende uddannelses- og certifikattyper:
 
KRANER:
 2.1 Kranbasis – Kvalifikations krav for personer der fører kraner og lignende  
   maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4
 2.2 Mobile kraner over 8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter – Kvalifikations- 
   krav for personer der fører mobile kraner og lignende maskiner over
   8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter, iht. § 5.
 2.3 Mobile kraner over 30 tonsmeter, med eller uden ballast – Kvalifikations- 
    krav for personer, der fører mobile kraner og lignende maskiner over 
   30 tonsmeter, iht. § 5
 2.4 Tårnkraner og fast opstillede kraner - Kvalifikations krav for personer der 
    fører tårnkraner og fast opstillede kraner eller lignende maskiner over 
   8 tonsmeter, iht. § 6.

Certifikater udstedt i henhold til tidligere regler vil fortsat være gældende. Man 
skal således ikke have nye certifikater som følge af de nye regler. Dog skal man 
være opmærksom på, at de gamle certifikater ikke giver ret til de samme krantyp-
er, som de nye gør.

LOVG R U N D L AG / M Y N D I G H E D S K R AV :
BEK nr 1346 af 29/11/2017 
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser

Se skolens hjemmeside omkring det 
nærmere indhold i de enkelte kurser 
(handlingsorienterede mål)
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MÅL NR. TITEL VARIGHED

47593 Gaffelstabler certifikat-kursus A 5 dage

Giver ret til at føre en gaffelstabler med styrestang.

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

47592 Gaffeltruck certifikat-kursus B 7 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller en 
tilfredsstillende lægeattest.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

47641 Gaffeltruck certifikat-kursus B 5 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest og skal have enten kranførercertifikat i en af 
kategorierne A, B, D, E eller teleskoplæssercertifikat A eller B.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

47890 Direkte prøve gaffeltruckcertifikat A eller B

Giver ret til at føre en gaffelstabler med styrestang.

MÅLGRUPPE
Kursisten skal have gennemført et af ovenævnte kurser, men ikke bestået det.
Kursisten skal indstilles af en faglærer, der vurderer, om der er mulighed for at kurset 
kan bestås.

47593

og 

47592

10 dages gaffeltruckkursus 10 dage

Manøvrering gaffeltruck, stabler, færdselslære og Gaffeltruck certifikatkursus B.

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest.

MÅLGRUPPE

Kursister der ikke har erhvervet kørekort eller som har evt. sproglige / motoriske 
udfordringer eller som har dansk som andet sprog.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen
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MÅL NR. TITEL VARIGHED

46893 Efteruddannelse for erfarne truckførere 5 dage

ADGANGSKRAV
Truckcertifikat B eller Gaffelstabler certifikat A. 

MÅLGRUPPE
Virksomhedstilpassede kurser, med fokus på sikkerhed og daglige kørevaner, 
f.eks. med på at fokus på at minimere skader på gods og inventar.

HOLDSTØRRELSE
Minimum 10, maksimum 14 personer pr. hold. Kan afvikles som split-kursus på 
virksomheden.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

MÅL NR. TITEL VARIGHED

48671 Teleskoplæsser m/gafler og mandskabskurv 5 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

48678 Kranbasis + teleskoplæsser m/kranløft over 8 TM 5 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest samt have gyldigt certifikat til teleskoplæsser A  
erhvervet før den 31/12-2017, eller teleskoplæsser certifikat med gafler og mand- 
skabskurv, erhvervet efter den 1. januar 2018..

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

T E L E S KO P L Æ SS E R C E R T I F I K AT E R  ( G E N E R E L L E  Æ N D R I N G E R  P R .  1 .  JA N U A R  2018)  

 1. Der kræves et teleskoplæsser certifikat A erhvervet før den 31/12 2017, eller det nye certifikat . 
  Teleskoplæsser med gafler og mandskabskurv, for at føre en teleskoplæsser med gafler, 
  mandskabskurv eller kran under 8 tons meter. 

 2. Under overgangsordningen må man føre en teleskoplæsser med gafler, men ikke med  
  mandskabskurv indtil den 31/12 2018 på et gaffeltruck B certifikat. 

 3. Teleskoplæsser med kran med en løfteevne på over 8 tons meter kræver enten et teleskop- 
  læssercertifikat B med kran erhvervet før den 31/12 2017, eller et krankursus, erhvervet efter 
   den 1. januar 2018, hvor kranbasis er en del af uddannelsen.
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MÅL NR. TITEL VARIGHED

48644 Mobile kraner 8 til 30 TM m/integreret kranbasis 10 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

48643 Mobile kraner 8 til 30 TM 5 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest, samt et andet gyldigt krancertifikat med kranbasis.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

48647 Udvidelse af kran D til mobile kraner 8 til 30 TM
m/integreret kranbasis

5 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest, samt have gyldigt kran D-certifikat.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Herningsholm Erhvervsskole & Gymnasier - kontakt skolen

Kontakt Arbejdstilsynet
i tvivlstilfælde.

Indtil den 31/12-2017 var der følgende 
krancertifikater:

Tårnkran A-certifikat
Mobilkran B-certifikat
Traverskran og portalkran C-certifikat
Lastbilmonteret kran 8 til 25 TM D-certifikat
Lastbilmonteret kran over 25 TM E-certifikat
Kranløft m/entreprenørmaskiner G-certifikat

Ovenstående certifikater er stadig gældende 
i henhold til hvad der står på det udleverede 
certifikat, og kan ikke ombyttes til de nye cer-
tifikatkrav som er gældende pr. 1/1-2018.
Men alle tidligere overlapninger, hvor et certi-
fikat var gældende til flere krantyper, er som 
hovedregel ikke gældende efter 1/1-2018.

E K S E M P L E R  PÅ  M O B I L E  K R A N E R

· lastbilkraner

· trailermonterede kraner

· mobilkraner med ballast

· mobile kraner på bælter eller hjul

· entreprenørmaskiner der er indrettet og bruges til 
 kranarbejde

· en mobil eller semimobil selvrejsende tårnkran, som er 
 fast monteret på et køretøj o.l., anses som en mobilkran 
 –og ikke en tårnkran –i forhold til førercertifikatreglerne.

Nye Certifikater til kraner m.v. BEK nr. 1346 af 27/11/2017

Krancertifikater
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MÅL NR. TITEL VARIGHED

48672 Udvidelse af kran D til mobile kraner over 30 TM
m/integreret kranbasis

10 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest, samt have gyldigt kran D-certifikat.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Lejlighedsvist af Tradium (Randers), UCH (Holstebro), Learnmark (Horsens) og 
AMU Syd (Kolding). 

48648 Udvidelse af kran E til mobile kraner over 30 TM
m/integreret kranbasis

5 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest, samt have gyldigt kran E-certifikat.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Lejlighedsvist af Tradium (Randers), UCH (Holstebro), Learnmark (Horsens) og 
AMU Syd (Kolding).

48646 Mobile kraner over 30 TM 10 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest, samt have gyldigt certifikat til mobile kraner 
8 til 30 TM med integreret kranbasis.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
Tradium (Randers), UCH (Holstebro), Learnmark (Horsens) og AMU Syd (Kolding).

48645 Mobile kraner over 30 TM m/ballast 15 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest, samt have gyldigt certifikat til mobile kraner 
8 til 30 TM med integreret kranbasis.

UDBYDES AF BLANDT ANDRE:
AMU Hoverdal.

48684 Tårnkran og fast opstil. kraner + kranbasis 22 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest.

UDBYDES AF:
AMU Hoverdal.
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MÅL NR. TITEL VARIGHED

40558 Kranbasis suppleret med samløft m/kraner 10 dage

ADGANGSKRAV
Deltagerne skal være fyldt 18 år og kunne fremvise enten et gyldigt kørekort eller 
en tilfredsstillende lægeattest.

UDBYDES AF:
Tradium (Randers) og AMU Syd (Kolding).

Fagnummer 48684 Tårnkran og fast opstil. kraner + Kranbasis. Erhvervet før den 31/12 2017
17A - Tårn- og svingkraner, havnekraner, byggepladskraner, offshorekraner m.m. Giver også ret til at føre 
Portal- og traverskraner (C-certifikat)

Fagnummer 48645 Mobile kraner over 30 tons med ballast.

Fagnummer 48646 Mobile kraner over 30 tonsmeter.

Fagnummer 48643 Mobile kraner 8 til 30 tonsmeter.
B - Mobile kraner, uanset størrelse. Erhvervet før den 31/12 2017. Giver også ret til at føre kraner, hvortil  
der kræves C.
B - Mobile kraner, erhvervet før den 31/12-1999. Giver ret til at føre alle kraner.

Fagnummer 40558 Kranbasis, suppleret med samløft med kraner,
Kran C erhvervet før den 31/12 2017.
Kran D erhvervet før den 31/12 2017.
B - Mobile kraner. Erhvervet før den 31/12-1999 giver ret til at føre alle kraner.

Fagnummer 48644 Mobile kraner 8 til 30 tonsmeter med integreret Kranbasis. Gælder også til mobile kraner 
med ballast 8 til 30 tons
Kran D (vær opmærksom på maksimum) erhvervet før den 31/12-2017.

Fagnummer 48646 Mobile kraner over 30 tonsmeter. Gælder også til mobile kraner med ballast over 30 tons.
Kran E erhvervet før den 31/12-2017.

Mobil eller semimobil selvrejsende tårnkran, som er fast monteret på et køretøj o.l., anses som en mobilkran 
og ikke en tårnkran i forhold til førercertifikatreglerne. (Se side 3-4)

Mobile kraner på bælter. (Se side 3-4)

Oversigt over nye og gamle 
certifikater med overlapning
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KIM LAUGESEN
VIRKSOMHEDSKONSULENT
T  2542 4981
M  KJL@HERNINGSHOLM.DK

ANDERS MORTENSEN
CHEFKONSULENT, ARBEJDSTILSYNET
T  7220 8767
M  AMO@AT.DK

ARBEJDSTILSYNET
LANDSKRONAGADE 33
2100 KØBENHAVN Ø
T  7012 1288
M  AT@AT.DK
W  AT.DK

HVIS DU HAR SP ØRGSMÅL SÅ KONTAKT:

Du kan også kontakte Anders Mortensen fra Arbejdstilsynet. 
Send en mail, gerne med billede af maskinen til:

ARBEJDSMARKEDS 
UDDANNELSE

(AMU)

UNDTAGELSER FRA CERTIFIKAT
Gaffelstablere og gaffeltrucks, hvor løftehøjden er begrænset til 1 meter.

Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner under kørsel altid er styret af skinner eller 

lignende, fx sporbundne plukke-trucks og reolstablere.

Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner indgår som en del af et automatisk anlæg.

Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner tilhører et skib og føres af dets besætning.

Hvis gaffeltrucks, -stablere eller lignende maskiner afprøves efter reparation eller ved kørsel 

uden byrder.

Hvis den lodrette mast er monteret på traktor som udskifteligt udstyr, og den maksimale løfte-

højde er mindre end 3,3m og den anvendes inden for jordbruget. Teleskoplæssere, hvor ud-

skuddet er begrænset til 1,5 meter.

Teleskoplæsere, som er forsynet med andet udstyr end gafler, mandskabskurv eller kran med 

eller uden Wire.

Stk. 6. Der stilles ikke krav om kranførercertifikat til entreprenørmaskiner, herunder teleskop- 

læssere, der bruges som kran i forbindelse med maskinernes normale arbejdsopgaver, hvis der 

ikke er personer i umiddelbar nærhed af byrden, når den løftes, transporteres eller afsættes, 

dog må byrden styres på plads under afsætning.

Hvis byrden ikke løftes mere end ca. 1 meter over terræn, maskinerne efterses og vedligeholdes 

i overensstemmelse med leverandørens anvisninger, og leverandørens brugs- og vedlige- 

holdelsesanvisninger er på maskinen.


