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Tilleggsforsikring for kraner 

 
Sikkerhetsforskriftene, samtlige ansvarsbegrensninger og unntak 

nevnt i hovedvilkåret for ting-forsikringen gjelder også her. 

 

1. Hva som er forsikret 
 

Forsikringen omfatter kraner nevnt i forsikringsbeviset. 

 

Selskapet svarer for: 

• plutselige, uforutsette skader som rammer kraner under 
montering og demontering på byggeplass. 

 

Selskapet svarer ikke for: 

• skader på kranen under transport til byggeplassen. 

 

2. Erstatningsberegning/ 
aldersfradrag 

 

Aldersfradrag gjøres gjeldende i stedet for den avtalte egenandel når 

aldersfradraget overstiger denne. 

 

Følgende fradrag gjelder før fradrag av egenandel: 

• 10 % pr. år for hvert år kranens alder er over 5 år eller 

• 5 % for hver påbegynt 1 500 driftstimer over 10 000 driftstimer  
 

Det som først inntreffer, gjelder. 

 

3. Egenandel 
 

Hvis ikke annet kommer frem av forsikringsbeviset er egenandelen 

10 000 kr. 

 

4. Sikkerhetsforskrifter 
 

1. For alle kraner gjelder: 

 

a) Kranen må være utstyrt med gyldig sertifikat utstedt av 

sakkyndig person med godkjennelse av arbeidstilsynet. 

b) Både sertifikat og kontrollkort (bok) skal fremlegges på 

forlangende av Selskapet. 

c) Kranføreren skal ha arbeidstilsynets kranførerbevis når det 

gjelder kraner som arbeidstilsynet forlanger slikt kranførerbevis 

for. Ut over dette plikter forsikringstakeren å gi kranføreren 

instruks om manøvrering og skjøtsel av kranen. 

d) Ved beregning av kranens stabilitet under påkjenning av vind, 

må det også tas hensyn til lastens form. 

 

 

2. For skinnegående kraner gjelder i tillegg: 

 

a) Skinnegangen skal være forsvarlig fundamentert, være plan og 

ha endestoppere. 

b) Når utendørs kran ikke er i bruk og/eller når sterk kuling eller 

større vindstyrke truer, skal kranen være forankret ved begge 

skinneganger med fast forbindelse (ikke bare 

friksjonsforbindelse) til fast fundament. 

c) Løpekran på kranbro skal likeledes forankres med fast 

forbindelse ved enden av kranbroen. Forankringen må ikke 

oppheves før roligere værforhold igjen er inntrådt. 

 

3. For byggekraner gjelder i tillegg: 

 

a) Montering og demontering skal skje under ledelse av sakkyndig 

person og ifølge kranens instruksjonsbok. 

 

Ut over dette gjelder de til enhver tid gjeldene forskrifter for 

løfteinnretninger og løfteredskap utgitt av direktoratet for 

arbeidstilsynet. 
 


