
Krancertifikat - mobile kraner
Ved »mobile kraner« forstås maskiner, der er indrettet som kran eller 
lignende maskiner, der anvendes til løft af frithængende byrder. F.eks. 
lastbilkraner, trailermonterede kraner, mobile kraner på bælter eller hjul, 
entreprenørmaskiner, der er indrettet til og bruges som kran.

Økonomi og information

Tilmelding:
Skal ske gennem  www.amu-vest.dk  eller dit jobcenter.

Daglig undervisning fra 8.00 til 15.24.
Har du skånehensyn, kan disse behov som regel godt 
tilgodeses, ring og hør nærmere.

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306

6705 Esbjerg Ø 

T: +45 7914 0322

inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk
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Yderlige informationer finder du på vores hjemmeside: 
www.amu-vest.dk
For direkte tilmelding på forløbet: www.voksenuddannelse.dk
Økonomi for AMU kurser: 
Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter gældende 
regler. For AMU-målgruppen er deltagergebyret fra 126,00 / 
190,00 kr. pr. dag. Deltagere uden for AMU-målgruppen betaler 
fuld pris. Der kan søges om løntabs- og befordringsgodtgørel-
se, samt tilskud fra eventuelle kompetencefonde.
Hvis du har ret til overnatning under dit kursusophold, er vi 
også behjælpelige med det.
Ledige skal aftale deltagelse gennem jobcenter eller A-kasse.
Har du brug for flere oplysninger, så kontakt gerne vores kun-
deservice.
Vi har kurser som ikke er AMU kurser, men IDV (indtægtsdæk-
ket virksomhed), ring for priser til vores kundeservice.

FULL SERVICE administration af uddannelse / kurser
Vi fjerner en tung byrde fra virksomheden og tilbyder GRATIS  
full service administration af uddannelser for alle virksomheder. 
Hør mere her 7914 0322



Krancertifikat - mobile kraner

Mobile kraner eller lignende maskiner med maksimal tilladelig belastning over 8 tonsmeter må kun føres af 
personer, der ud over uddannelsen »Kranbasis har gennemgået og bestået den supplerende uddannelse »Mobile 
kraner over 8 tonsmeter. Vi har integreret de to kurser i kursus nr. 48644

Målgruppe
Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løftekapacitet på over 8 
tonsmeter til og med 30 tonsmeter. Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne fremvise gyldigt kørekort eller den 
helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.

Mål
Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 
8 tonsmeter til og med 30 tonsmeter med integreret kranbasis og opfylder dermed Arbejdstilsynets 
kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.1 
og punkt 2.2.  
Efter endt uddannelse kan deltageren betjene mobile kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, 
herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende 
byrde. Kan vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden 
der løftes. Kan vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio. Har 
kendskab til hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes. Kan gennemføre de eftersyn, som 
kranføreren er ansvarlig for og kan aflæse lastdiagrammer og opstille mobile kraner korrekt. 

Målgruppe
Personer, der er i besiddelse af kran D certifikat og har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner 
med en løftekapacitet på over 30 tonsmeter. 
Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne fremvise gyldigt kørekort eller ved den helbredserklæring, som gives i 
forbindelse med udstedelse af kørekort. 
Deltageren skal være i besiddelse af kran D certifikat, erhvervet før den 1. 1. 2018.

Mål
Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 
tonsmeter og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, jf. § 
5 stk. 1 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. 

Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter til og 
med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 
om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Deltageren opfylder desuden kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med 
en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1. pkt. 2.3 i bekendtgørelse nr. 1346 af 
29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Mobile kraner eller lignende maskiner med maksimal tilladelig belastning over 30 tonsmeter, må kun føres af 
personer, der ud over uddannelserne »Kranbasis« og »Mobile kraner >8-30 tm, har gennemgået og bestået denne 
supplerende uddannelse »Mobile kraner over 30 tonsmeter«.

Målgruppe
Personer der har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter. 
Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne fremvise gyldigt kørekort eller den helbredserklæring, som gives i 
forbindelse med udstedelse af kørekort. Deltageren skal kunne dokumentere, at have gennemført og bestået 
følgende uddannelser:48644 Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis (10 dage) eller Kranbasis samt 
48643 Mobile kraner >8-30 tm (5 dage).

Mål
Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med mobile kraner med en løfteevne over 30 
tonsmeter. Deltageren opfylder Arbejdstilsynets kvalifikationskrav, jf. bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige 
uddannelser nr. 1346 af 29/11/2017 bilag 1, punkt 2.3.  Efter endt uddannelse kan deltageren betjene mobile 
kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved 
hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde- vurdere byrders vægt og tyngdepunktets 
placering, og vide om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes. Kan vejlede en anhugger, herunder ved 
hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio.  Har kendskab til hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal 
efterses og vedligeholdes og kan gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn 
af anhugningsgrej. Kan tilegne sig viden om den konkrete mobile kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i 
leverandørens brugsanvisning. Kan aflæse lastdiagrammer og opstille mobile kraner korrekt.

Målgruppe
Personer der er i besiddelse af E certifikat og har, eller søger, beskæftigelse som førere af mobile kraner med en 
løftekapacitet på over 30 tonsmeter. Deltageren skal være fyldt 18 år og kunne fremvise gyldigt kørekort eller ved 
den helbredserklæring, som gives i forbindelse med udstedelse af kørekort.
Deltageren skal være i besiddelse af kran E - certifikat (lastbilmonterede kraner over 25 tonsmeter) 
erhvervet før den 1. 1. 2018.

Mål
Deltageren kan udføre normalt forekommende kranopgaver med lastbilmonterede kraner med en løfteevne over 
30 tonsmeter til og opfylder dermed Arbejdstilsynets kvalifikationskrav omkring mobile kraner over 30 tonsmeter, 
jf. § 5 stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om ændring af bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige 
uddannelser. Deltageren opfylder desuden detaljerede kvalifikationskrav omkring kranbasis jf. Arbejdstilsynets 
kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.1 i bekendtgørelse nr. 1346 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Deltageren 
opfylder desuden detaljerede kvalifikationskrav for at føre mobile kraner med en løfteevne over 8 tonsmeter 
til og med 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1, pkt. 2.2. i bekendtgørelse nr. 1346 om 
arbejdsmiljøfaglige uddannelser Deltageren opfylder desuden detaljerede kvalifikationskrav for at føre mobile 
kraner med en løfteevne over 30 tonsmeter, jf. Arbejdstilsynets kvalifikationskrav bilag 1 pkt. 2.3. i bekendtgørelse 
nr. 1346 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Mobile kraner >8-30 tm med integreret kranbasis Udvidelse kran D til Mobile kraner > 30 tonsmeter 

Mobile kraner >30 tonsmeter Udvidelse kran E til Mobile kraner >30 tonsmeter

Kursusnummer 48644 – 10 dage Kursus nummer 48672 – 10 dage

Kursusnummer 48646 – 10 dage Kursusnummer 48648 – 5 dage


