
APV DANSKE STENHUGGERIER KRANBILER

OBS: BILENS NORMALE BRUGER UDFYLDER DETTE SKEMA  

Dato:                  Bruger af køretøjet/navne Michael Isager 

Bilens reg. Nr: CU38270
Overgår du til andet køretøj skal du indsende ny apv 
for denne.

Lokation/region:  
Sønderborg 

 Er de her spørgsmål OK?  
Eller er der noget vi skal ændre på og 

gøre bedre. 

Ikke 
rele-
vant 

 

Alt er i 
orden 

 

 

Kan 
forbed-

res 

 

Skal 
ændres 

 

 

Hvis der er noget der skal 
ændres eller forbedres så SKAL 

det skrives det her � og 
hvordan det kan ske 

1 Har du fået instruktioner om hvordan 
du skal udføre arbejdet, så du kan 
udføre det uden at komme til skade? 

 x    

2 Ved du hvordan du skal reagere hvis 
der sker uforudsete hændelser? 

 x    

3 Løfter du på ting, der vejer mere end 
15kg? 

x     

4 Har du løft med vrid i kroppen, langt 
fra kroppen, under knæhøjde eller 
med foroverbøjet ryg i løbet af 
dagen? 

 x    

5 Er der tekniske hjælpemidler til tunge 
løft? 

 x    

6 Er alle løftestropper hele, uden huller 
og begyndende slitage? 

 x    

7 Har du de rigtige løftestropper, der 
kan løfte det antal kg du har brug for? 

 x    

8 Har kranen gennemgået det årlige 
lovpligtige eftersyn? 

 x    

9 Er kranen mærket med det sidst 
udførte lovlige eftersyn eller har du 
en rapport over eftersynet? 

 x    

10 Er sikkerhedsselerne fuldt ud 
funktionsdygtige? 

 x    

11 Har du muligheder for at fastspænde 
gas og iltflasker, så de står oprejst og 
ikke kan falde af eller vælte ved fx en 
hård opbremsning?  

x     

12 Har du min. en 2kg slukker fastmon-
teret i bilen når du kører med gas? 

x     

13 Er advarselstavler, førstehjælpskasser 
synlige, tilstrækkelige og i orden. 

 x    

14 Har du sikkerhedssko på, når der er 
risiko for at få emner ned over foden? 

 x    

Har du andre bemærkninger til arbejdsmiljøet for bilen, så skriv dem her: 

SYD


