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Kraninstruks for Knarberg Båtforening 

Instruks for bruk av KBFs kran med slipputstyr (tralle) 

Instruks for bruk av KBFs kran med slipputstyr: 

 

1. KBFs kran I Knarberg står til disposisjon for medlemmer som har betalt kranavgift. 
Kranavgiftens størrelse følger av KBF prisliste.  

 

2. All bruk av kran og slipputstyr foregår på eget ansvar. Krana løfter maksimalt 10 tonn. 
 

3. Kran og slipputstyr skal kun betjenes av kvalifisert kranfører. Kvalifisert kan man bli etter gjennomgått 
dokumentert brukeropplæring. Kranansvarlig fører liste over kvalifiserte kranførere.  Kranansvarlig er 
øverste ansvarlig for bruk av krana.  Ved spørsmål kontaktes Kranansvarlig.  

 

4. Før bruk skal kranlisten som oppbevares i kranhuset fylles ut og signeres. Det er ikke anledning til å benytte 
krana hvis det ikke er kvittert for at båten tåler kranbruken og at krana blir betjent av kvalifisert kranfører.  

 

5. Arbeid som utføres under slipping skal gjennomføres uten unødig opphold. Det er ikke anledning til å benytte 
krana som «opplagsplass» slik at man hindrer andre i å bruke krana. 

 

6. Kran- og slipputstyr skal behandles forsiktig. Feil og skader må straks meldes til havnesjefen eller styret. 

 

7. Det skal minst være 2 personer til stede når krana betjenes. 

 

8. Krana skal ikke benyttes i sterk vind som gjør det vanskelig å holde kontroll på lasten. 

 

9. Før bruk skal det utføres funksjonskontroll og at nødstopp fungerer. Dersom det oppdages feil eller avvik 
skal krana ikke benyttes. Feil eller avvik meldes omgående som under pkt 6. 

 

10. Kontroller spesielt stroppene før løft. Er de skadet, må de ikke benyttes. 

 

11. Før bruk skal sikkerhetssonen rundt krana kontrolleres. Sikkerhetssonen defineres som den sone der skade 
kan påføres personer eller utstyr dersom kran eller løfteutstyr skulle havarere. Det er ikke tillatt å la personer 
ferdes i sikkerhetssonen mens krana er i bruk.   
 

12. Forlat aldri krana med last hengende i kroken. 
 

13. Krana skal ikke benyttes til heising av personer. 
 

14. Tillat aldri noen å ri på lasten, i kroken eller være om bord i båter som henger i krana. 
 

15. Sving aldri krana over personer på bakken enten det er last i kroken eller ei. Hold folk vekk fra hengende last. 
 

16. Etter bruk skal åk og/eller løftestropper kobles fra og kroken heises opp til bommen.  

 

17. Slippen skal være ryddet og spylt ren etter bruk. Det er ikke tillatt å dumpe avfall og skrot fra slipp eller 
bryggeanlegg, benytt søppelcontainer. 
 

18. Årlig vedlikehold og nødvendig sertifisering utføres av autorisert firma. 
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