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Anmälan för etablering av kranar 
Exploateringskontoret 2022-10-12 
Denna blankett ska fyllas i av byggherrar och entreprenörer vid etablering samt avetablering av 
samtliga tornkranar och mobilkranar i Norra Djurgårdsstaden. Ifylld blankett skickas till 
exploateringskontorets krankoordinator på blc@ndslogistik.se tillsammans med erforderliga 
bilagor.  
Krananmälan inklusive eventuella kompletteringskrav ska vara utfört innan kranen etableras. 
Kran-ID erhålls för från krankoordinator. Kran-ID delas ej ut till mobilkranar som inte påverkar 
något utanför det egna arbetsområdet (annan entreprenad, trafik, 3:e person). 
För mobilkran kan kompletterande uppgifter komma att krävas in.  
Frågor besvaras på 08-122 130 00.  

 
Allmänna uppgifter 

Datum Kran/bil etableras, datum 
 

Beräknas att avetableras, datum 
      

Platschef Namn 
      

Tel nr 
      

BAS-U Namn 
      

Tel nr 
      

Företag/ 
entreprenadnamn 

      

 
Kranuppgifter 

Typ av kran □ Tornkran □ Mobilkran 

Radio □ Finns i kranen 

Radiofrekvens □ Egen arbetsfrekvens/kanal som ställs in av kranleverantör 
□ Sambandsfrekvens ställs in av kranleverantör 
Sambandsfrekvens: 445,050  
Pilotton: 210,7 Hz 

 
 
Checklista för byggherre/entreprenör inför kranetablering 
 Jag har läst och förstått PM kranregler 
 Kontroll av tryck/belastning utförd så att underliggande ledningar och konstruktioner inte 

skadas 
 Kranen är samordnad med angränsande entreprenader/BAS-U 
 Exploateringskontorets byggledare är informerade 
 TA-plan är upprättad och inskickad (för arbete på allmän väg eller allmän platsmark som ej 

övertagits av staden använd ATA-plan enkel ansökan som finns att hämta på 
www.ndslogistik.se) 

 Arbetsmiljöplan, riskbedömning och arbetsberedningar är uppdaterad/upprättad i erforderlig 
utsträckning  
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Skiss (alternativt bifoga separat APD-plan) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bifogade bilagor: 
 Bilaga 1A – Tornkran – mått- och krandata  ______________________________________  

 APD-plan (alt. skiss) ________________________________________________________  

 Kopia på TA-plan (om så krävs) _______________________________________________  

 Arbetsberedning (för tunga lyft och särskilda  

risker enligt er riskbedömning) ________________________________________________  

 Övrigt  ___________________________________________________________________  

Kranetablering  
(fylls i av entreprenör/BAS-U) 

Namn Datum 
 

 
Avetablering av kran 
(fylls i av entreprenör/BAS-U) 

Namn Datum 
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