Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

– gamle

på følgende kran:

Porsgrunn

Side:

Verft

1 av 10

Sikkerhetskontroll
60 T Hammerkran
Kraneier:

Vestre

Plassering:

Vest for Tørrdokk

Produksjonsnr:

Dato:

Brygge

Eiendom

1

20.05.2020
Utført av:

Kontrollert

Stein-Helge Rinde
Senior ing.

Bård Hopen
Faglig leder

av:

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-04A

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

1

2

– gamle

på følgende kran:

Porsgrunn

Side:

Verft

2 av 10

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-04A

Innhold
-

Innledning

-

En beskrivelse av de kriterier

-

Resultat av Sikkerhetskontrollen

-

Oppsummering

Identifikasjon

som er brukt
og beskrivelse av tiltak som må gjennomføres

av tiltak for å sikre kran og personer

for kriterier

brukt

under

vurderingen

Kranen er en hammerkran med 2 heiseverk på separate løpekatter.
Den er bygget opp av sveiste og naglede fagverk
Sikkerhetskontrollen
omfatter:
Nøye vurdering av stålstruktur
Vurdering av heismaskineri og øvrige maskinkomponenter
Vurdering av sikring mot vindkrefter
Langsiktige konsekvenser ved ivaretakelse av kran
Fastsette tiltaksliste

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

3

– gamle

Resultat

3.1

på følgende kran:

Porsgrunn

Side:

Verft

3 av 10

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-04A

av sikkerhetskontrollen

Personsikkerhet,

vern mot entring

av kran.

Kranen kan kun entres via Kranhuset.

Dør fra Kranhuset opp til tak låses av.
Kranen må merkes med adgang forbudt skilt.
Det vil alltid være en risiko for gode klatrere til å ta seg opp på kranen.

Hvis det er enkelt å ta seg opp på taket av Kranhuset må den nederste delen av leideren, opp
til 2,5 meter over kant av tak fjernes eller blendes av med plater.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

3.2

Sikring

– gamle

på følgende kran:

Porsgrunn

Verft

Side:

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

4 av 10

7443-04A

av svingmaskineriet

Denne hammerkranen har stort vindfang og må svinge med vinden for at ikke vindkreftene
skal bli for store for konstruksjonen.

Hjulene på overdelen som ruller på skinnen til underdelen må underlegges
og smøres opp en gang hvert år.

vedlikeholdsrunder

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

– gamle

Svingmaskineriet

på følgende kran:

Porsgrunn

Verft

må være tilkoblet

5 av 10

Sikring

20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-04A

for å gi motstand slik at ikke overdelen svinger helt fritt.

Dette må også inspiseres ved vedlikeholdsrunder

3.3

Side:

Dato:

hvert år.

av heismaskinerier

Heis maskineriet

består av 2 wiretromler

med totalt 8 wireparter.

Ønsker man å beholde disse må tromler eller felles tannhjul

låses for å hindre rotasjon.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

– gamle

på følgende kran:

Porsgrunn

Verft

Side:
6 av 10

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-04A

Tromler eller felles tannhjul sveises til den bærende konstruksjonen ved hjelp av mellom
stykker i konstruksjonsstål,
eller underblokk fjernes og wire kjøres inn på tromler.

Hjelpeheis maskineriet

består av en trommel med totalt 4 wireparter.

Ønsker man å beholde disse må tannhjul i ende av trommel låses til den bærende
konstruksjonen ved hjelp av mellom stykke i konstruksjonsstål,
eller underblokk fjernes og
wire kjøres inn på trommel.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

3.4

Sikring

– gamle

på følgende kran:

Porsgrunn

Side:

Verft

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7 av 10

7443-04A

av løpekatter

Løpekattene er toskinnekatter

med 4 hjul hver.

Løpekatten til heisverket har kjøremaskineriet
hjelpeheisen har drift på to av hjulene.

i maskinhuset

og wiredrift,

mens løpekatten til

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

– gamle

på følgende kran:

Porsgrunn

Side:

Verft

8 av 10

For å hindre bevegelse av begge kattene sperres hjelpekatten
som sveises til kattskinnen inntil de ytterste katthjulene.

3.5

inntil hovedkatten

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-04A

med klosser

Øvrig

Løse gjenstander

som kan falle ned fjernes, og råtne dørkeplater

erstattes med nye eller fjernes.

Motvekten må ha særlig tilsyn da det har begynt å drysse betongklumper fra denne og ned i
sikkerhetsnettet under.
Graffiti på maskinhus viser at det er mulig å ta seg opp på kranen selv om den er avstengt.
Strømtilførsel

kobles fra.

Kranen har malingsavskallinger
konstruksjonen.
Det kreves overflatebehandling

med medfølgende

rust, og mose og annet belegg på mye av

av stål- og tre-konstruksjonene

for å bremse forfallet av kranen.

Selv om kranen blir tatt ut av drift og alle tiltak blir gjennomført, må hele kranen bli underlagt
tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir vurdert tiltak for fortsatt å ivareta sikkerheten. Dette i
tillegg til det spesifikke vedlikeholdet av svingmaskineriet.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

4

– gamle

Langsiktige

på følgende kran:

Porsgrunn

Verft

konsekvenser

Side:
9 av 10

ved ivaretakelse

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-04A

av kran

Selv med tiltak som merking og fjerning av nedre del av leidere vil den gamle
fagverkskonstruksjonen
gjøre det mulig for utenforstående å klatre opp på kranen.
Ansvarsforholdet rundt dette og risikoen for personskader og dødsfall ved eventuelle
fallulykker må inngå som en del av vurderingen ved å beholde kranen som en
museumsgjenstand.

Snø og isfall har ikke vært et problem mens kranen har vært i bruk ifølge erfaren
kranfører, men hvordan dette vil arte seg når kranen blir stående uten
driftsvibrasjoner,
men svingende med vinden som en værhane blir spekulasjoner.
Vi mener snø og isfall ikke kan utelukkes ved snørike vintre og da må det gjennomføres
tiltak med avsperring av området under kranen og dens svingområde, samt en
sikkerhetssone for vindavdrift, i perioder hvor fare for ras kan oppstå.

Kranen blir underlagt tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir vurdert tiltak for fortsatt
å ivareta og opprettholde sikkerheten. Her inngår det smøring og tilsyn av
svingmaskineri og hjul.

Hvert 5 år må konstruksjonen inspiseres mer nøye med hensyn til rust, råte og
bevegelige maskindeler mot maskinhavari, for at sikkerheten skal bli ivaretatt videre.

Design:

Dato:

S.H.Rinde

20.05.2020

Kontroll:

Dato:

B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

60T Hammerkran

5

– gamle

på følgende kran:

Porsgrunn

Nr
3.1

Side:

Verft

Krav til nødvendige

20.05.2020
Dok. Nr.:

10 av 10

7443-04A

tiltak

Beskrivelse
Dør fra Kranhuset opp til tak låses av.
Kranen må merkes med adgang forbudt skilt.
Hvis det er enkelt å ta seg opp på taket av Kranhuset må den nederste delen
av leideren, opp til 2,5 meter over kant av tak fjernes eller blendes av med
plater.

3.2

3.3

Denne hammerkranen har stort vindfang og må svinge med vinden for at
ikke vindkreftene skal bli for store for konstruksjonen.
Hjulene og hjulopplagring på overdelen som ruller på skinnen til underdelen
må underlegges vedlikeholdsrunder
og smøres opp en gang hvert år.
Svingmaskineriet må også inspiseres ved vedlikeholdsrunder årlig.
Tromler til heis eller felles tannhjul sveises til den bærende konstruksjonen
ved hjelp av mellomstykker i konstruksjonsstål,
eller underblokk fjernes og
wire kjøres inn på tromler.
Trommel til hjelpeheis låses til den bærende konstruksjonen ved hjelp av
mellomstykke i konstruksjonsstål,
eller underblokk fjernes og wire kjøres inn
på trommel.

3.4

3.5

For å hindre bevegelse av begge løpekattene sperres hjelpekatten inntil
hovedkatten med klosser som sveises til kattskinnene inntil de ytterste
katthjulene.
Løse gjenstander som kan falle ned fjernes, og råtne dørkeplater
med nye eller fjernes.

erstattes

Motvekten må ha særlig tilsyn da det har begynt å drysse betongklumper
denne og ned i sikkerhetsnettet under.
Strømtilførsel

fra

kobles fra.

Kranen har malingsavskallinger
med medfølgende
belegg på mye av konstruksjonen.
Det kreves overflatebehandling
forfallet av kranen.

rust, og mose og annet

av stål- og tre-konstruksjonene

for å bremse

Selv om kranen blir tatt ut av drift og alle tiltak blir gjennomført,
må
hele kranen bli underlagt
tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir
vurdert tiltak for fortsatt
å ivareta sikkerheten.
Dette i tillegg til det
spesifikke
vedlikeholdet
av svingmaskineriet.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

Sikkerhetskontroll

på følgende kran:

– øst for Tørrdokk

– gamle

Porsgrunn

Side:
Verft

1 av 11

Sikkerhetskontroll
25 T Portalkran
Kraneier:

Vestre

Plassering:

Øst for tørrdokk

Fabrikat:

Stothert

Produksjonsår:

Dato:

Brygge

Eiendom

& Pitt

1921

20.05.2020
Utført av:

Kontrollert

Stein-Helge Rinde
Senior ing.

Bård Hopen
Faglig leder

av:

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

1

2

Sikkerhetskontroll
– øst for Tørrdokk

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

Side:
Verft

2 av 11

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

Innhold
-

Innledning

-

En beskrivelse av de kriterier

-

Resultat av Sikkerhetskontrollen

-

Oppsummering

Identifikasjon

som er brukt
og beskrivelse av tiltak som må gjennomføres

av tiltak for å sikre kran og personer

for kriterier

brukt

under

vurderingen

Kranen er en portalkran med bevegelig utligger.
Den er bygget opp av sveiste plateprofiler og naglede fagverk
Sikkerhetskontrollen
omfatter:
Nøye vurdering av stålstruktur
Vurdering av heismaskineri og øvrige maskinkomponenter
Vurdering av sikring mot vindkrefter
Langsiktige konsekvenser ved ivaretakelse av kran
Fastsette tiltaksliste

Design:

Dato:

S.H.Rinde
Kontroll:

Dato:

B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

3

Sikkerhetskontroll
– øst for Tørrdokk

Resultat

3.1

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

Side:
Verft

20.05.2020

20.05.2020
Dok. Nr.:

3 av 11

7443-02A

av sikkerhetskontrollen

Personsikkerhet,

vern mot entring

av kran.

Kranen skal kun kunne entres ved hjelp av lift.

Den nederste delen av leideren under strekkstaget

fjernes.

Til 2,5 meter over strekkstaget på toppen av hjulkassene
at uvedkommende fritt kan ta seg opp på kranen.

må også leiderne fjernes for å hindre

Alternativt kan trinnene på de nederste 2,5 meterne på leiderne over strekkstaget
med plater.
Kranen må merkes med adgang forbudt skilt og klemfare. Det er forbundet
hvis personer oppholder seg på kranen når den svinger med vinden.

blendes av

med stor risiko

Fagverket imellom portalbenene på hver side av kranen gjør at det alltid vil være en risiko for
gode klatrere til å ta seg opp på kranen.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

3.2

Sikkerhetskontroll
– øst for Tørrdokk

Sikring

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

Side:
Verft

4 av 11

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

av kran mot kranskinne

Hvert portalben er lagret opp i en mellomtravers med 2 boggier under seg.
Jekk konsollen under en av boggiene i hvert hjørne av kranen sveises til kranskinnene
hjelp av mellom stykker i konstruksjonsstål.
Kranskinner har høy strekkfasthet og må sveises med spesialtilpassede elektroder og
sveiseprosedyrer.

ved

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

3.3

Sikkerhetskontroll
– øst for Tørrdokk

Sikring

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

Side:
Verft

5 av 11

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

av svingmaskineriet

Denne portalkranen har stort vindfang og må svinge med vinden for at ikke vindkreftene
bli for store for konstruksjonen.

Rullene som overdelen ruller på må underlegges
hvert år.

vedlikeholdsrunder

skal

og smøres opp en gang

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

Sikkerhetskontroll
– øst for Tørrdokk

Svingmaskineriet

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

må være tilkoblet

Side:
Verft

6 av 11

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

for å gi motstand slik at ikke overdelen svinger helt fritt.

Dette må også inspiseres ved vedlikeholdsrunder

hvert år.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

3.4

Sikkerhetskontroll
– øst for Tørrdokk

Sikring

Heismaskineriet

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

Side:
Verft

7 av 11

av heismaskineri

består av 6 wireparter.

Hjelpeheismaskineriet

består av kun en wirepart.

Ønsker man å beholde disse må tromler låses for å hindre rotasjon.

Tromler sveises til den bærende konstruksjonen ved hjelp av mellom stykker i
konstruksjonsstål,
eller krokblokker fjernes og wire kjøres inn på tromler.

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

3.5

Sikkerhetskontroll
– øst for Tørrdokk

Sikring

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

Side:
Verft

8 av 11

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

av innhalmaskineri

Innhalmaskineriet

består av 2 wire med totalt 10 wireparter.

For å hindre frifall av bom må trommel låses for å hindre rotasjon. Alternativt kan wire
erstattes med stag imellom tårn over maskinhus og bom. Dette vil redusere behovet for
vedlikehold av dette punktet.

Trommel eller tannhjul sveises til den bærende konstruksjonen ved hjelp av mellom stykker i
konstruksjonsstål,
eller det sveises inn stag imellom tårn og bom.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

25T Portalkran

3.6

– øst for Tørrdokk

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

Side:
Verft

9 av 11

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

Øvrig

Løse gjenstander
fjernes.
Strømtilførsel

som kan falle ned fjernes, og råtne dørkeplater

kobles fra og kabeltrommel

Kranen har malingsavskallinger
konstruksjonen.
Det kreves overflatebehandling

erstattes med nye eller

fjernes.

med medfølgende

rust, og mose og annet belegg på mye av

av stål- og tre-konstruksjonene

for å bremse forfallet av kranen.

Selv om kranen blir tatt ut av drift og alle tiltak blir gjennomført, må hele kranen bli underlagt
tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir vurdert tiltak for fortsatt å ivareta sikkerheten. Dette i
tillegg til det spesifikke vedlikeholdet av svingmaskineriet.

Design:
S.H.Rinde
Kontroll:
B. Hopen
Beskrivelse:
25T Portalkran

4

Sikkerhetskontroll
– øst for Tørrdokk

Langsiktige

på følgende kran:
– gamle

Porsgrunn

konsekvenser

Side:
Verft

ved ivaretakelse

10 av 11

Dato:
20.05.2020
Dato:
20.05.2020
Dok. Nr.:

7443-02A

av kran

Selv med tiltak som merking og fjerning av nedre del av leidere vil den gamle
fagverkskonstruksjonen
gjøre det mulig for utenforstående å klatre opp på kranen.
Ansvarsforholdet rundt dette og risikoen for personskader og dødsfall ved eventuelle
fallulykker må inngå som en del av vurderingen ved å beholde kranen som en
museumsgjenstand.

Snø og isfall har ikke vært et problem mens kranen har vært i bruk ifølge erfaren
kranfører, men hvordan dette vil arte seg når kranen blir stående uten
driftsvibrasjoner,
men svingende med vinden som en værhane blir spekulasjoner.
Vi mener snø og isfall ikke kan utelukkes ved snørike vintre og da må det gjennomføres
tiltak med avsperring av området under kranen og dens svingområde, samt en
sikkerhetssone for vindavdrift, i perioder hvor fare for ras kan oppstå.

Kranen blir underlagt tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir vurdert tiltak for fortsatt
å ivareta og opprettholde sikkerheten. Her inngår det smøring og tilsyn av
svingmaskineri og ruller.

Hvert 5 år må konstruksjonen inspiseres mer nøye med hensyn til rust, råte og
bevegelige maskindeler mot maskinhavari, for at sikkerheten skal bli ivaretatt videre.

Design:

Dato:

S.H.Rinde

20.05.2020

Kontroll:

Dato:

B. Hopen
Beskrivelse:

Sikkerhetskontroll

25T Portalkran

5

– øst for Tørrdokk

på følgende kran:
– gamle

Krav til nødvendige
Nr
3.1

Porsgrunn

20.05.2020

Side:
Verft

Dok. Nr.:

7443-02A

11 av 11

tiltak

Beskrivelse
Den nederste delen av leideren under strekkstaget

fjernes.

Til 2,5 meter over strekkstaget på toppen av hjulkassene må også leiderne
fjernes for å hindre at uvedkommende fritt kan ta seg opp på kranen.
Alternativt kan trinnene på de nederste 2,5 meterne på leiderne over
strekkstaget blendes av med plater.
Kranen må merkes med adgang forbudt skilt og klemfare. Det er forbundet
med stor risiko hvis personer oppholder seg på kranen når den svinger med
vinden.
3.2

3.3

Jekk konsollen under en av boggiene i hvert hjørne av kranen sveises til
kranskinnene ved hjelp av mellom stykker i konstruksjonsstål.
Kranskinner har høy strekkfasthet og må sveises med spesialtilpassede
elektroder og sveiseprosedyrer.
Denne portalkranen har stort vindfang og må svinge med vinden for at ikke
vindkreftene skal bli for store for konstruksjonen.
Rullene som overdelen ruller på må underlegges
smøres opp en gang hvert år.
Svingmaskineriet

3.4

3.5

vedlikeholdsrunder

må også inspiseres ved vedlikeholdsrunder

og

hvert år.

Tromler sveises til den bærende konstruksjonen ved hjelp av mellom stykker
i konstruksjonsstål,
eller krokblokker fjernes og wire kjøres inn på tromler.
For å hindre frifall av bom må trommel låses for å hindre rotasjon. Alternativt
kan wire erstattes med stag imellom tårn over maskinhus og bom. Dette vil
redusere behovet for vedlikehold av dette punktet.
Trommel eller tannhjul sveises til den bærende konstruksjonen ved hjelp av
mellom stykker i konstruksjonsstål,
eller det sveises inn stag imellom tårn og
bom.

3.6

Løse gjenstander som kan falle ned fjernes, og råtne dørkeplater
med nye eller fjernes.
Strømtilførsel

kobles fra og kabeltrommel

fjernes.

Kranen har malingsavskallinger
med medfølgende
belegg på mye av konstruksjonen.
Det kreves overflatebehandling
forfallet av kranen.

erstattes

rust, og mose og annet

av stål- og tre-konstruksjonene

for å bremse

Selv om kranen blir tatt ut av drift og alle tiltak blir gjennomført,
må
hele kranen bli underlagt
tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir
vurdert tiltak for fortsatt
å ivareta sikkerheten.
Dette i tillegg til det
spesifikke
vedlikeholdet
av svingmaskineriet.
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Innhold
-

Innledning

-

En beskrivelse av de kriterier

-

Resultat av Sikkerhetskontrollen

-

Oppsummering

Identifikasjon

som er brukt
og beskrivelse av tiltak som må gjennomføres

av tiltak for å sikre kran og personer

for kriterier

brukt

under

vurderingen

Kranen er en todrager bukkran med en løpekatt.
Den er bygget opp av sveiste I-profiler og sveiste fagverk
Sikkerhetskontrollen
omfatter:
Nøye vurdering av stålstruktur
Vurdering av heismaskineri og øvrige maskinkomponenter
Vurdering av sikring mot vindkrefter
Langsiktige konsekvenser ved ivaretakelse av kran
Fastsette tiltaksliste
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Resultat
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av sikkerhetskontrollen

Personsikkerhet,

vern mot entring

av kran.

Kranen skal kun kunne entres ved hjelp av lift.

Den nederste delen av leideren under ryggbøylen fjernes eller blendes av med plater
Trinnene på leiderne opp til 2,5 meter over hjulkassen blendes av med plater.
Kranen må merkes med adgang forbudt skilt.
Fagverket imellom portalbenene på hver side av kranen gjør at det alltid vil være en risiko for
gode klatrere til å ta seg opp på kranen.
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av kran mot kranskinne

Portalbenene er lagret opp i en bærebjelke lagret på mellomtraverser med 2 boggier under
seg.
De kombinerte beskyttelsene av krankjøreverkene og skinneskraper i hvert hjørne av kranen
sveises til kranskinnene ved hjelp av mellom stykker i konstruksjonsstål.
Kranskinner har høy strekkfasthet og må sveises med spesialtilpassede elektroder og
sveiseprosedyrer.
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Sikring

Heismaskineriet

på følgende kran:

– gamle

Porsgrunn

Verft
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av heismaskineri

består av 2 wire med totalt 8 wireparter.

Ønsker man å beholde disse må tromler låses for å hindre rotasjon.

Tromler sveises til den bærende konstruksjonen ved hjelp av mellom stykker i
konstruksjonsstål,
eller åket fjernes og wire kjøres inn på trommel.
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av løpekatt

Løpekatten er en toskinnekatt

med 4 hjul.

Skinneskraper i hvert hjørne av løpekatten sveises til kattskinnene
stykker i konstruksjonsstål.

ved hjelp av mellom
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Øvrig

Løse gjenstander
Strømtilførsel

som kan falle ned fjernes.

kobles fra og fjernes.

Kranen har malingsavskallinger
konstruksjonen.
Det kreves overflatebehandling

med medfølgende

rust, og mose og annet belegg på mye av

av stålkonstruksjonene

for å bremse forfallet av kranen.

Selv om kranen blir tatt ut av drift og alle tiltak blir gjennomført, må hele kranen bli underlagt
tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir vurdert tiltak for fortsatt å ivareta sikkerheten.
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–over
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Langsiktige

på følgende kran:
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Porsgrunn
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av kran

Selv med tiltak som merking og fjerning av nedre del av leidere vil den gamle
fagverkskonstruksjonen
gjøre det mulig for utenforstående å klatre opp på kranen.
Ansvarsforholdet rundt dette og risikoen for personskader og dødsfall ved eventuelle
fallulykker må inngå som en del av vurderingen ved å beholde kranen som en
museumsgjenstand.

Snø og isfall har ikke vært et problem mens kranen har vært i bruk ifølge erfaren
kranfører, men hvordan dette vil arte seg når kranen blir stående uten driftsvibrasjoner
blir spekulasjoner.
Vi mener snø og isfall ikke kan utelukkes ved snørike vintre og da må det gjennomføres
tiltak med avsperring av området under kranen, samt en sikkerhetssone for vindavdrift,
i perioder hvor fare for ras kan oppstå.

Kranen blir underlagt tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir vurdert tiltak for fortsatt
å ivareta og opprettholde sikkerheten
Hvert 5 år må konstruksjonen inspiseres mer nøye med hensyn til rust og råte, for at
sikkerheten skal bli ivaretatt videre.
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tiltak

Beskrivelse
Den nederste delen av leideren under ryggbøylen fjernes eller blendes av
med plater
Trinnene på leiderne opp til 2,5 meter over hjulkassen blendes av med
plater.
Kranen må merkes med adgang forbudt skilt.

3.2

3.3

3.4

3.5

De kombinerte beskyttelsene av krankjøreverkene og skinneskraper i hvert
hjørne av kranen sveises til kranskinnene ved hjelp av mellom stykker i
konstruksjonsstål.
Kranskinner har høy strekkfasthet og må sveises med spesialtilpassede
elektroder og sveiseprosedyrer.
Tromler sveises til den bærende konstruksjonen ved hjelp av mellom stykker
i konstruksjonsstål,
eller åket fjernes og wire kjøres inn på trommel.
Skinneskraper i hvert hjørne av løpekatten sveises til kattskinnene
av mellom stykker i konstruksjonsstål.
Løse gjenstander
Strømtilførsel

ved hjelp

som kan falle ned fjernes.

kobles fra og fjernes.

Kranen har malingsavskallinger
med medfølgende
belegg på mye av konstruksjonen.
Det kreves overflatebehandling
av kranen.

rust, og mose og annet

av stålkonstruksjonene

for å bremse forfallet

Selv om kranen blir tatt ut av drift og alle tiltak blir gjennomført,
hele kranen bli underlagt
tilsyn minst hver 12 mnd. hvor det blir
vurdert tiltak for fortsatt
å ivareta sikkerheten.

må

