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Sammanfattning  

Arbetet med att CE-märka och skapa ett ritningsunderlag på en befintlig maskin genomfördes 

på företaget Polytec Composites Sweden AB i Ljungby Företaget har konstruerat och tagit 

fram en maskin som finns i 6st exemplar och som används i produktionen. För att få använda 

maskinerna så behövdes en CE-märkning så att maskinerna är godkända för att användas.  

Processen där sammanställning av dokumentation på en maskin som ska CE-märkas utfördes. 

Underlaget innefattar bland annat material så som komplett ritningsunderlag och en 

riskanalys, utförd av studenten och en grupp personer från företaget. 

 

Vid riskanalysen så uppdagades några punkter som bedömdes som skaderisker. Dessa punkter 

har bearbetats och förslag på lösningar på problemen har lagts fram. Studenten har genom att 

intervjua personal och arbetat med personer från de flesta avdelningar på förtaget tagit fram 

det material och fakta som krävdes för att genomföra arbetet. CAD programmet som jag 

använde mig av för att framställa ritningarna heter Catia V5. Processen att framställ ritningar 

var tidskrävande men nödvändig samtidigt som den inte bidrar med någon matnyttig 

information till rapporten. Arbetet mynnade slutligen ut i en CE-märkning som företaget 

utförde tillsammans med mig och mitt examensarbete. 
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3 Introduktion 

3.1 Bakgrund 
Företaget har konstruerat och tagit fram en maskin som finns i 6st exemplar 

och som används i produktionen. För att få använda maskinerna så behövdes 

en CE-märkning så att maskinerna är godkända för att användas.  

3.2 Syfte 
Skapa en sammanställd teknisk dokumentation som innehåller all 

dokumentation i form av ritningsunderlag samt riskanalys på 

uppskärningsbordet. Samla hela dokumentationen som ett underlag till CE-

märkning. 

3.3 Avgränsningar  
Företaget hade flera olika visioner om vad som kunde vara med i 

examensarbetet. Dels så var det beslutat att en CE-märkning skulle ingå, 

samtidigt som företaget menade att en utomstående kunde se på maskinen från 

ett nytt perspektiv. Om det gick att komma med något förslag eller någon 

lösning om hur frammatningen av plast materialet kan matas fram på ett styrt 

sätt så att operatören alltid får frammatat exakt så mycket som önskas. En 

annan del som fanns som förslag på uppdrag var att skapa en lösning så att det 

går att skära remsor i längdled, samtidigt som den befintliga kniven skär av 

materialet i rätt längder. Avgränsningarna för examensarbetet bottnade i att 

skapa ett ritningsunderlag på hela maskinen så att det finns ett underlag för att 

göra CE-märkning. Framtagande av ritningsunderlag som är detaljerat är ytterst 

tidskrävande samtidigt som det inte skapar något matnyttigt att skriva om i 

arbetet. Därför beslutades det om ytterligare nerskärningar i ritprocessen. Delar 

som pneumatikschema och el-schema samt motorer som driver maskinen och 

delar av utrustning som inte har med själva maskinens konstruktion att göra 

avgränsades. 
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3.4 Företagspresentation1 
Polytec Composites Sweden beläget i Ljungby och har varit det sedan 1957, då 

gick företaget under namnet AB Trelleborgplast. Tillverkningen bestod av golv 

och väggplattor, plastfolie och tätningslister för kylskåp. Företaget har bytt 

ägare ett flertal gånger med åren och dessa har bland annat varit, Bofors, 

företaget hette då AB Bofors plast (1978). Produktionen inriktade sig på 

militärt material, så som utrustning för bandvagnar, delar till Viggen och JAS 

39 Gripen samt granatgevär Carl Gustav. Nästa ägarbyte skedde 1991 då 

Statoil övertog verksamheten och namnet byttes till Statoil EuroParts AB. År 

1994 delade Statoil upp sin verksamhet och företaget döptes till Borealis. 

Företaget ägs sedan 2001 av Polytec Group som är en internationell 

börsnoterad företagsgrupp med huvudkontor i Linz, Österrike. I Polytec Group 

ingår 31 fabriker och verksamheten bedrivs i 13 länder. Gruppens totala 

omsättning är cirka 800 Miljoner Euro och gruppen har cirka 7000 anställda. 

Polytec Composites Sweden AB sysselsätter i dag 180 personer och omsatte 

223miljoner kronor år 2007. Tillverkningen består av kompositprodukter 

främst till bilindustrin, det vill säga plastdetaljer med hög andel glasfibrer som 

armering. 

 Företagets processer är SMC varmpressning av härdplast. GMT/LFT 

pressning av termoplast med glasfiber och RTM/VARI injicering av härdplast. 

Produktionsutrustningen på företaget består av 12 stora hydralpressar med 

presskrafter från 100 till 3000ton, ett 15-tal robotar som står i produktionen och 

sköter material hantering, bearbetning samt två lackeringslinor som grundmålar 

detaljer innan de skickas på slutlackering och montering. 

Verksamheten är godkänd och certifierad enligt 

ISO/TS 16949:2002 

ISO 14001:2004 

SS EN ISO 9001:200 

                                                 
1 Källa: Polytec 2008 
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4 Metod 

4.1 Ritprogram 
Det fanns komplikationer för arbetet på Polytec Composites och dessa beskrivs 

i detta stycke. 

Uppdraget medförde i första hand att göra ett fullständigt ritningsunderlag på 

hela uppskärningsmaskinen som senare skulle CE-märkas. Företaget hade 

konstruerat maskinen själv, men hade inte tagit fram pappersarbetet som krävs 

för att CE-märka uppskärningsmaskinen. Problemet var att förtaget använde 

sig av ett CAD 3D program som heter Catia V5. 17. Detta program använd i 

stor del av större förteg som exempel Volvo och Scania för att konstruera 

detaljer. Programmet är intrikat på att skapa ett underarbete i form av ett skelett 

med punkter och linjer för att sedan skapa hela ytor på detaljer. Detta är 

fördelaktigt när ett företag skall konstruera ytor som inte är raka eller 

sammanfogade i raka block och vinklar, ett bra exempel på detta är en 

framskärm på en bil för där finns det sällan en helt rak yta utan ytan är böjd 

eller svänger på något sätt .  

Mina tidigare erfarenheter av 3D CAD-program som har använts för att rita 

och konstruera detaljer som sedan har resulterat i ritningsform, är ett program 

som heter Solid Works, vilket finns på skolan och som används när skolan 

undervisar i CAD. Problemet blev att jag skulle behöva anpassa mig till det, för 

mig, nya programmet Catia för att kunna genomföra arbetet. Ploytec kunde inte 

ordna fram Solid Works bara för den tiden jag skulle genomföra mitt 

examensarbete.  Min första tid på företaget blev således att lära mig 

programmet Catia och använda mina grundkunskaper i CAD-teknik. Polytec 

kunde inte erhålla med någon undervisning av programmet på grund av att de 

inte har någon som har goda kunskaper om programmet. Samtidigt så var detta 

en stor möjlighet för mig att lära mig ett nytt CAD-program som går att  ha 

nytta av i framtiden. Problemet som kvarstod var att arbetet var tvunget att 

utföras på förtaget hela tiden, för att kunna använda ritprogrammet, det gick 

inte att ta med sig arbetet till skolan och fortsätta där.  

Programmen är i grund och botten uppbyggda på samma sätt, så man kan säga 

att de är relativt lika. Jag upptäckte dock en del stora skillnader i hanteringen  
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av olika verktyg i Catia mot hur Solid Works verktyg fungerar. Detta grundar i 

att Catia är skapat för att konstruera ytor på detaljer och Solid Works är mer 

framstående när bitar konstrueras för att monteras eller sammanfogas med 

skruvförband eller svetsteknik. Exempel på detta kan vara fixturer eller 

bearbetningsmaskiner detta är just vad uppdraget handlar om i mitt 

examensarbete.  

4.1.1 Problem  
Uppskärningsmaskinen är utrustad med en kniv utformad som en slipad 

cirkelformad skiva. Kniven är monterad på en pneumatiskt driven kolv som 

förflyttas i en bana på insidan av en aluminiumprofil. Kniven skär av materialet 

tvärgående mot en linjal. Detta sker under en skyddshuv som skyddar hela 

skärprocessen från operatören, se bilderna 1och 2.  

Bild 1- Kniv  Bild 2- Vitt plastmaterial 

För att operatören skall kunna mata fram så stora bitar av materialet som 

behövs för att pressa en detalj i pressoperationen behöver operatören väga 

plasten, vågen som mäter vikten är inbyggd i uppskärningsbordet, detta kan ses 

som det gula framför kniven på bild 1. På så sätt blir det rätt mängd material som 

placeras i pressen. Pressoperationen är en separat operation som inte är 

sammankopplad med uppskärningsbordet. Vid framtagning av stora detaljer 

behöver operatören mata fram flera lager material som lägger sig på hög. Det 

finns ingen konstruktion som gör att materialet matas fram med den exakthet 

som krävs, utan operatören matar fram materialet utan perfektion viket gör att 

det skiljer i frammatning varje gång arbetet utförs. Detta gör att operatören 

behöver skära bort en liten remsa material för att få rätt vikt på den totala  
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mängden som krävs. Samtidigt som operatören putsar till vikten på materialet 

så skall också materialet delas i längder för att läggas rätt i pressverktyget. 

Putsningen görs med en kniv som ser ut som en vanlig modell av mattkniv. 

Denna kniv kommer inte åt hela materialet som döljs av skyddsluckan på grund 

av att den är nedfälld och därmed satt i funktion, se bilderna 3 och 4 Detta gör det 

svårare eller rättare sagt omöjligt för operatören att utföra sitt arbete. 

Bild 3 – Svart gulrandig lucka Bild 4 - Öppen lucka 

Detta problem i arbetet går att undkomma om operatören spärrar upp luckan 

med hjälp av en tejp och där med sätter skyddsluckan ur funktion. Bild 5och 6 

visar luckan i stängt respektive öppet läge Konsekvensen blir att öppningen där 

mattan matas ut är oskyddad och risken att operatören skadas blir högre. 

Bild 5 - Stängd Bild 6 - Upptejpad 

4.2 Uppgift  
 För att kniven skall skära en längd så måste operatören vrida på ett vred på 

instrumentpanelen med en hand. Kniven rör sig då i sin fulla axellängd utan att 

stanna. Detta kan få resultatet att den lediga handen på ett eller annat sätt kan 

komma in under huven och vara i riskzonen för kniven, vilket kan leda till 

skärskada eller rent av kapning av fingrar. 
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4.2.1 Maskinbeskrivning 
I detta stycke förklaras hur hela uppskärningsbordet fungerar. Hur vågbordet 

är placerat och hur matningen av materialet är konstruerat, samt knivens 

funktion.  

Det finns 6st uppskärningsbord i produktionen på Polytec. Samtliga är byggda 

av förtaget och är en egen konstruktion. Maskinen har till uppgift att skära av 

det mattrial som kommer till förtaget upprullad på stora rullar. Materialet på 

rullarna är plast som skall användas i produktionen. Företaget besitter ett flertal 

stora pressar och i dem pressas detaljer i formverktyg. För att få rätt mängd av 

matta som skall läggas i pressverktyget så har förtaget tagit fram ett 

uppskärningsbord för att underlätta uppskärningen av mattan. Mattrullen 

placeras bakom uppskärningsbordet i en ställning vilket går att se på bild 7 och 

mattan förs in mellan ett flertal valsar eller som de också kallas, rullar. 

Plastmattan är täckt på båda sidorna av en orange skyddsfolie för att skydda 

mattan från smuts och från att torka. Själva mattan matas in mellan rullarna och 

ut på bordets framsida. Mattan matas rakt igenom maskinen ut på vågbordet. 

Skyddsfolien snurras upp på en övre och undre rulle så att folien skiljs från 

mattan. Den övre och den undre rullen som folien snurras upp på är försedda 

med motorer som sitter i ändarna av rullarna. Detta gör att mattan matas fram 

när motorerna aktiveras från manöverpanelen. När rullarna med skyddsfolien 

får för mycket folie upprullat på sig skär operatören bort folien från rullarna 

med en handkniv. Folien är väl packad på rullen så när operatören har skurit 

igenom materialet in till rullen så kan operatören skala bort folien som ett gips 

från ett ben. Operatören matar fram mattan på bordet genom att aktivera 

motorerna. Det finns inte något förinställt läge hur mycket motorerna skall 

mata fram, utan det får operatören köra fram utan exakthet. Kniven som är 

monterad på en pneumatisk kolv som sitter i en aluminiumprofil som sträcker 

sig tvärs över bordet under skyddshuven skär av mattan helt och rakt mot en 

linjal. Kniven är en cirkelformad slipad skiva som vid operatörens aktivering  

från manöverpanelen förflyttas hela längden som aluminiumprofilen sträcker 

sig, tvärs över bordet och stannar av sig själv när kniven når ändläget. För att 

veta hur mycket material som skall placeras i pressverktyget så väger 

operatören mattan. Detta sker på glasskivan som läsaren kan se mitt på bild 8 
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Bild 7 – Inmatning av matta 

 

 
Bild 8 - Glasskiva 

Under glasskivan så finns det en stålram bild 9 som är upplagd på en våg som 

har fyra avkänningspunkter. Det gör att bordet som är en våg visar vikten på en 

display hel tiden. På bordet skärs materialet i bitar med handkniv så att det är 

klart för att pressas. För att skydda operatören från att skada sig på maskinen så 

har företaget byggt in maskinen i en låda som täcker alla rörliga delar samt 

skyddar från att personer ska skada sig på något i maskinen. Plåtar och 

plexiglas har använts för att täcka maskindelarna. Över kniven fram på 

maskinen sitter en stor skyddshuv som är höj och sänkbar med hjälp av 

gasfjädrar, se bild 10, så att det går att öppna upp maskinen framtill för att göra 

underhållsarbete. Huven är försedd med brytare så att pneumatiken bryts om 

huven är öppen. På den stora huven är det en öppning längst ner mot glasbordet 

just där matten kommer ut på bordet. Där är en liten lucka monterad med 

gångjärn som täcker öppningen där materialet matas fram. Om luckan öppnas 

så finns det plats för operatörens fingrar och delar av handen att nå in till 

kniven. 
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Bild 9 – Stålram  

 

Bild 10 – Gasfjäder under huven 

4.2.2 Förslag på lösning 
En lösning på problematiken att hamna i riskzonen för kniven är att installera 

ett tvåhandsgrepp där operatören är tvungen att pressa ner två knappar 

samtidigt för att få kniven att röra sig i sin bana. Detta gör att risken att få in 

fingrar eller delar av handen under skyddsluckan är minimal.  

En ljusridå skulle också kunna vara en lösning för att vid händelse av att 

handen kommer i riskzonen så bryts ljusridån och kniven stannar.  

Ett tredje alternativ är att skapa en lösning på hur maskinen kan utvecklas så att 

den skär plastmattan i längder samtidigt som mattan matas fram. Detta har 

funnits som förslag på företaget men inte tagits fram i någon fungerande form. 

Om en sådan lösning skulle upprättas så kan två problem lösas samtidigt. Detta 

skapar en process där operatören inte behöver skära längder med sin handkniv 

delvis under skyddsluckan vilket underlättar för operatören samtidigt som 

skyddsluckan skulle kunna vara på plats och fylla sin funktion.  

Det finns en stor skillnad i pris på dessa lösningar. Alternativ två och tre är 

både dyrare och mer komplicerade att installera. Samt att lösning två är både 

dyr och inte till fullo säker.  
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4.3 Metod för riskanalys  
För att utföra riskanalys på uppskärningsbordet så har det använts en riskanalys 

som är av AFS 1994:48 standard. 

FMECA, felfunktions-, effekt- och konsekvensanalys används för att uppskatta 
möjliga fel och brister samt se vilka konsekvenser det kan få om felen inträffar 
på produkten. 

4.3.1 Feleffektsanalys 
 En feleffektsanalys görs för att man ska kunna bedöma hur allvarliga 

konsekvenserna blir om ett fel inträffar. De tre faktorerna som bedöms i 

analysen är: allvarlighetsgrad, felsannolikhet och upptäcktssannolikhet. Varje 

faktor bedöms med en siffra från 1 till 10. Med allvarlighetsgrad menas hur 

stora skador eller haverier det kan leda till om någon komponent går sönder. 

Felsannolikhet, hur sannolikt det är att felet inträffar och hur ofta. 

Upptäcktssannolikheten bedöms utifrån hur troligt det är att man upptäcker 

felet på komponenten innan det leder till andra skador.2 De tre faktorerna går 

att se nedan och analysen finns som bilaga 1. 
  

                                                 
2Källa: AFS 1994:48 
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4.3.2 Feleffektsanalystabeller3 
Tabell 8 - Felsannolikhet 

Värde Antagen felsannolikhet Beskrivning av förekomst 

1 <1*10-6 Extremt avlägsen 
2 1*10-5 Mycket osannolik 
3 1 * 10-5 Mycket liten chans att det inträffar 
4 4*10-4 Liten chans men kan förkomma 
5 2*10-3 Förekommande händelse  
6 1*10-2 Måttlig risk av händelse 
7 1*10-2 Ofta förekommande 
8 0,20 Hög risk av händelse 
9 0,33 Mycket hög risk av händelse 
10 >0,50 Extrem risk att det inträffar 

 

Tabell 9 - Allvarlighetsgrad 

Värde Allvarlighets grad 
1 Effekten påverkar inte kunden. 
2 Mycket liten effekt påverkar kunden 

3 Liten effekt som orsakar kunden irritation, dock ej ett behov av 
service 

4 En viss grad av påverkan som leder till att kunden söker service 
5 Måttlig effekt, kunden söker service omgående 
6 Mycket märkbar påverkan som gör kunden missnöjd 

7 Stor effekt som leder till att produkten ej går att bruka. Kunden 
klagar 

8 Extrem påverkan. Produkten går aj att bruka 
9 Kritisk effekt, totalt system haveri. Säkerhets risk 
10 Fara, fel kan uppstå utan förvarning. Livshotande 

 
Tabell 10 - Upptäcktssannolikhet 

Värde Beskrivning av förekomst 
1 Helt säkert att det påträffas 
2 Mycket hög chans av upptäckt 
3 Hög chans av upptäckt 
4 Moderat hög chans att upptäckta 
5 Medium chans att påträffa 
6 Låg chans att det hittas 
7 Mycket låg chans att hitta 
8 Avlägsen chans att stöta på 
9 Mycket avlägsen chans att hitta 
10 Inte en chans att upptäcka 

                                                 
3 Källa:Bergman, Bo 1990 
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4.4 Förklaring till kolumnerna i feleffektsanalysen 
Funktion: Här beskrivs med enkla ord vad detaljens funktion är. 

Felmöjlighet: I denna kolumn fyller man i vilka fel som kan uppstå. För att 

fylla i fältet bör deltagarna diskutera tänkbara fel och brister som kan 

uppkomma. 

Feleffekt: Effekten av felet som har uppstått. Ett exempel kan vara att om 

skyddsutrustning inte fungerar så kan det leda till en olycka som i sin tur kan 

leda till personskador. 

Felorsak: Här anges vad som kan hända på grund av det som står under 

felmöjligheter.4 

4.5 RPN 
Resultatet som erhållas av bilaga1 kallas RPN och står för risktal. Risktalet 

framställs genom att ta allvarlighetsgraden multiplicerat med felsannolikheten, 

som i sin tur multipliceras med upptäcktssannolikheten.5 

I feleffektsanalysen för produkten infogades olika komponenter som kan 

tänkas vara värda att mäta risktalet på. Dessa är bl.a. Skyddshuven, 

skyddsluckan, rullarna och pneumatiska brytare. Hur stor är risken för luckan 

är ur funktion och vilka blir dess följder om det skulle hända under arbete. 

Möjligheten att huven inte är i rätt läge och vad det kan få för följder. Rullar 

finns med även om det inte leder till så stora konsekvenser om en rulle skulle 

gå sönder. Men det var ett bra komplement till de faktorerna med större 

allvarlighetsgrad. 

  

                                                 
4 Källa: Bergman, Bo 1990 
5 Källa: Bergman, Bo 1990 
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5 Genomförande 

5.1 Intervju 
Fakta i detta stycke kommer från svaren som gavs av operatörerna som 

arbetar vid de 6st uppskärningsborden.Frågan ställdes till ett flertal 

operatörer, för att få en bild av hur operatörerna uppfattade maskinerna.  

För att få vetskap om vad som var operatörernas syn på hur maskinen skulle 

förbättras eller vad som var risker för att skada sig, så ställdes frågan till 

operatörerna vid alla de olika maskinerna. Det som gavs som återkommande 

svar var i huvudsak tre saker. En styrd matningsprocess som matar fram exakt 

mängd material varje gång samt att frammatningen skall vara ställbar så att det 

går att ställa in efter hur stor mängd material som krävs för formpressningen. 

Det andra svaret var att hitta en lösning på hur den omslagsfolie som rullar upp 

sig på rullarna som delvis driver frammatningen av plastmaterialet skall kunna 

avlägsnas från rullen. I dag får operatören skära bort folien för hand vilket 

skapar ett stort riskmoment att skära sig i fingrar och händer bild 11 och 12.  

Svar nummer tre var att skapa en uppskärningsprocess som skär plastmattan i 

längder samtidigt som den matas framåt. Detta gör att operatören inte behöver 

skära till egna bitar av materialet med handkniven. Frågan om säkerhetsluckan 

prioriterade inte operatörerna. De framställde det så att det skulle krävas 

mycket innan de hade handen så långt inne under huven samtidigt som själva 

skärprocessen var igång. 
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Bild 11 – Folie upprullad på rullar Bild 12 – Folie skiljs från mattan 

5.2 CE märkning 
Regler om hur CE-märkning skall genom föras och vad som CE-märkning om 

fattar samt vad det finns för krav på dokumentation och framför allt vem som 

genomför CE-märkning.  

5.2.1 Vem utför CEmärkning?6 
Enligt AFS1994:48 beskrivs svaret att kraven på försäkran om 

överensstämmelse gäller för varje individuell maskin eller 

säkerhetskomponent. En CE-märkning skall alltså innehålla riskanalys, 

ritningsunderlag, pneumatikschema, el-schema och EG (EU) försäkran på 

överenskommelse blankett. Bullerundersökning eller vibrationsutvärdering. 

Vid riskanalysen skall alla komponenter som maskinen innehåller listas och 

riskbedömas och vid förekomst av skaderisk så skall leverantören som 

företaget köpt detaljen från bidra med en försäkran som bevisar att delen är 

godkänd för användning. En sådan försäkran skall vara med från varje sådan 

detalj. I Polytecs fall så handlar det om en pneumatiskbrytare som är köpt av 

företaget Ahlsells. Tekniska dokumentationen skall sammanställas och förvaras 

för varje modell. Föreskriften AFS1994:48 anger att dessa åtgärder skall ha 

vidtagits av tillverkaren. Den som representerar tillverkaren inom EES, någon 

annan som disponerar ut maskinen eller säkerhetskomponenten inom EES, 

någon part som sätter samman maskiner eller delar av maskiner av olika 

ursprung eller tillverkar maskin och säkerhetskomponent för eget bruk. 

AFS1994:48 beskriver även att om tillverkaren inte uppfyller sin skyldighet får 

nästa led ansvara för att det blir gjort. Företag räknas som tillverkare med  

                                                 
6 Källa: AFS1994:48 
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ovanstående skyldigheter om de tillverkar en maskin för eget bruk eller 

importerar en maskin för eget bruk från ett land utanför EES. 

5.2.2 EES7 
EES är ett avtal som är upprättat så att samma produktsäkerhetsregler gäller 

inom ett helt område. EES består av 15 länder som tillhör EG före detta EU 

och dessutom EFTA länder så som Norge, Island, Lichtenstine. Svenska regler 

för maskiner finns som EFA1993:10 som ändrats till AFS 1994:48 och AFS 

2000:38. Detta är en överföring av EG:s (EU) maskindirektiv till svenska 

bestämmelser. Andra länder inom EES har också infört reglerna och 

sammanfogat dem med sina inhemska regelverk. Det gör att EES-avtalet styr 

helheten av alla länders regelverk samtidigt som varje land kan ha sina egna 

regler vid sidan av. Skulle en maskin säljas eller på något sätt användas i ett 

annat land som är med i EES så gäller samma regler i båda länderna. 

5.2.3 Vad är en maskin? 
Enligt Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS1994:48 beskrivs en 

maskin som följer. 

En maskin är en grupp inbördes anslutna delar eller komponenter varav minst 

en är rörlig, tillhörande drivning eller styrning. Detta förenas för ett särskilt 

syfte, speciellt för bearbetning, behandling förflyttning eller förpackning av 

material. Termen maskin gäller också för en grupp maskiner, som för ett 

gemensamt ändamål ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet.8 

5.2.4 EU:s maskin direktiv9  
För att få en fri cirkulation på varor inom EU och undanröja tekniska 

handelshinder så har EU arbetat fram ett maskindirektiv som säger att varor 

skall kunna säljas fritt mellan länder i EU. Det finns ett behov av att skydda 

människors hälsa och säkerhet och därtill även miljöaspekter. Maskindirektivet 

handlar om produktsäkerhet och ansvar. En maskin får inte säljas inom EU om 

inte tillverkaren utfärdat en försäkran om överensstämmelse och att ett CE- 

                                                 
7 Källa: AFS1994:48 
8 Källa: AFS1994:48 
9 Källa: Karlebo 2005 
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märke finns på maskinen. Vissa maskiner som finns angivna i direktivet får 

inte tillverkaren godkänna själv. De ska godkännas av ett neutralt kontrollorgan 

som kallas för tredjepartskontroll, innan tillverkaren får CE-märka sin maskin. 

Som exempel så nämner Karlebo handbok manuellt matade sågar. 

CE-märket står för två saker. Att produkten är tillverkad enligt 

överensstämmelserna och att produkten utsatts för de prov som direktivet 

förskriver. Det är i de allra flesta fall så att tillverkaren CE-märker sin produkt 

och intygar att den uppfyller kraven i direktiven. Innan tillverkaren får CE-

märka sin produkt måste han göra en riskbedömning samt åtgärda de risker 

som upptäckts. I dokumentsammanställningen skall både riskbedömningen och 

åtgärderna ingå. Själva CE-märket får inte se ut hur som helst utan det finns 

regler för det också. Märket skall vara synligt så att kontrollmyndigheter och 

kontrollanter samt konsumenter kan se det utan problem. Märket får inte vara 

mindre än 5mm högt och skall ha en utformning som visas på bild 13.10 

Bild 13 – CE-märkning 
 

Kontroll av CE-märkning och maskindirektivet ansvaras för att den följs av 

arbetsskyddsstyrelsen. En motsvarande myndighet finns i varje EU land. Om 

det förekommer ingripande mot CE-märkta produkter skall detta rapporteras 

till kommissionen. Detta gör att bedömningen blir satt i ett internationellt 

perspektiv. Praktiskt så sker övervakning i Sverige av yrkesinspektionen. 

Konsumentverket har ansvaret vad det gäller säkerhet på maskiner som är för 

privat bruk. 

  

                                                 
10 Källa: Karlebo 
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5.3 Riskanalys 
Här beskrivs ett möta med en samlad grupp på förtaget som utför en riskanalys 

på uppskärningsborden och vad det mynnar ut i. 

Ett möte för att diskuterar och gå igenom riskanalysen på maskinen är upprättat 

måndagen den 19 maj. Det behövs en representant från facket och ett 

skyddsombud samt en person som arbetar med att konstruerar 

uppskärningsborden. Utöver de personerna så deltar en person från företagets 

arbetsmiljöavdelning samt studenten som drev examensarbetet.  

Bedömningar sker enligt bilaga 4, en standard riskanalys. Delar på maskinen 

som är risker eller faror kommer upp till diskussion, noteras och bedöms efter 

en skala. Detta mynnar ut i en prioriteringsmatris som visar på vad som främst 

behöver åtgärdas eller konstrueras om. Mötet kommer att granska 

uppskärningsborden och diskutera olika områden på maskinen som redan är 

kända för deltagarna på mötet men som ej har åtgärdats på grund av tidsbrist 

eller så har problemet prioriterats bort. Min begränsning inriktar sig på skyddet 

som hindrar händerna från att komma in i riskzonen för kniven. Detta område 

kommer att behandlas och förslag på lösningar bör komma upp under 

diskussionen. 

5.3.1 Resultatet av mötet 
Mötet genomfördes enligt planering och följande deltagare deltog i 

riskanalysen. 

Pierre Green  Student 

Stefan L Andersson Underhåll 

Lena Johansson Produktionsledning 

Ann-Mari Åhlander Arbetsmiljö 

Anders Johansson Skyddsombud 

Deltagarna tog del av riskanalysmaterialet se bilaga 4, hela gruppen gick 

igenom punkt för punkt. Vid punkter som berörde uppskärningsbordet och som 

var av någon risk att bedöma så diskuterade gruppen och fyllde i rutorna. Efter 

genomgången av frågor så gick gruppen ut till maskinerna i produktionen och 

synade dem. Diskussion runt risken att komma till skada genom att fastna med 

fingrar eller armen eller bli indragen i rullarna på något sätt fördes.  
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Anmärkningen om att öppningen som mattan förs in genom var för bred 

påpekades. Gruppen tittade på problemet vara av ett lösningsförslag kom fram 

relativt fort. Lösningen var att omkonstruera grindarna som sitter på baksidan 

av maskinen täckta med plexiglas, kunde göras i större format så att öppningen 

mellan grindarna där mattan matas in i maskinen blir mindre vilket leder till 

mindre risk att bli indragen i maskinen. Gruppen anmärkte på att 

arbetsinstruktioner saknades vid maskinerna och att instruktioner om hur 

mattan träs in mellan rullarna saknades. 

Efter att gruppen var klara med riskanalysen så renskrev jag och Ann-Mari 

resultatet av vad mötet hade givigt. Svaren på frågorna som ställdes från 

riskanalysen bedömdes efter konsekvens och riskanalysprinciperna och detta 

resulterade i en prioriteringsmatris se bilaga 2 
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6 Resultat 

6.1 Ritningsframställande 
Det stora arbetet med att rita upp maskinen i 3D format samt att sedan skapa 

ritningar slutade med att jag skapat 52st ritningar på maskinens delar och 

sammansättning. Ritningarna innehåller sammanställningar av hela maskinen, 

kaplistor för framtagning av material som behövs för tillvärkning av maskinen 

samt detaljritningar. Några av dessa ritningar kan du se i bilaga 3. CE-

märkningen med alla dokument samlade, sparas i en pärm på företaget. 

6.2 Resultat av Prioriteringsmatris 
 FEMCA-analysen och prioriteringsmatrisen medföljer som bilagor 1 och 2 

visar på att uppskärningsbordet inte har några stora risker. Matriserna visar på 

brister som gruppen diskuterade fram under riskanalysen. De resultat som visar 

på vad som skall prioriteras har ett så lågt värde så det är inte finns någon 

direkt skaderisk för att använda maskinen. De två punkter som har högst 

prioriteringstal är skyddsluckor på bakdelen av maskinen, samt arbetet att skära 

bort folien från rullarna. Konsekvenserna i fall bakre skyddsluckorna har för 

stort mellanrum är klämskador på händer eller armar vid kontakt med rullarna. 

Öppningen var vid mätning 17cm, detta kan åtgärdas genom att luckorna 

modifieras för att få ett mindre mellanrum. Den andra punkten är skärskada vid 

bortskärning av folien från rullarna. Lösningen på det problemet är att ta fram 

en automatisk avskärningsanordning, vilket är under utredning på företaget. I 

samband med bortagning av folien och byte av material som matas in i 

maskinen med hjälp av rullarna är det trångt och svårt att komma åt vilket 

medför kroppsvridning, belastning på ryggen. Lösningen på detta problem 

finns i att hela maskinen är höj och sänkbar och det skapar mer utrymme så 

operatören slipper belasta kroppen. Lyftbordet som används är en liten saxlyft 

för att kunna reglera höjden på uppskärningsbordet. Lyften är från företaget 

Edmo lift och är tagen från tidigare utrustning. Företaget har återanvänt lyften 

och den ingår i företagets förebyggande underhåll. Hänsyn till risker med 

lyftbordet är med i riskanalysen. I FEMCA analysen är resultattalen lite olika, 

men det är bara 5e punkten som skiljer sig från de andra punkterna. Talet är 

högre på grund av att bedömningen att personskada skulle uppstå när huven är  
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öppen, vid arbete med maskinen är så mycket högre. Detta kan bara ske om 

brytaren som känner av om huven är i stängt läge skulle vara ur funktion. 

7 Diskussion  
För att skapa en så stor maskin som arbetet handlar om i ritnings format så 

krävs det kunskap i CAD-program och i ritningsteknik. I mitt fall så var inte 

kunskapen om dessa delar något problem förutom att det var ett för mig nytt 

CAD-program som jag arbetade i utan tidsbristen för att hinna få fram hela 

ritningsunderlaget som krävs för en CE-märkning. I samråd med min 

handledare Harald Dahl avgränsades därför mycket i arbetet. Saker som 

motorer, el-detaljer, skruvar och pneumatikdetaljer är inte med i ritningarna 

utan de finns med i form av detaljlistor som hör ihop med hela 

ritningssamlingen. Min kunskap om vad en CE-märkning omfattar och 

innehåller var mycket begränsad när jag fick uppdraget. Men det visade sig att 

det fanns mycket information om detta så att jag kunde samla ihop alla delar 

och sätta samman. Jag vill påpeka att resultatet hade varit lättare att uppnå om 

jag hade använt ett CAD-program som jag var invand vid. Detta fick den 

fördelen att jag fick lära mig ett nytt CAD-program vilket jag kan dra nytta av i 

framtiden.  
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Bilaga 1. Tabell 11 - FMECA Felanalys11 

Kund 
Polytec Composites Sweden 

Utförd av deltagare 
Pierre Green 

Detaljnamn 
Uppskärningsbord 

Detaljnummer 

Projektledare Datum 
2008-05-19 

Uppföljningsdatum Anmärkning 

 
Ordnings 
nummer 

 
Komponent/ 
Operation/ 
huvudfunktion 

 
 

Funktion 

Felkarakteristik Nuvarande tillstånd 
 
Felmöjlighet 

 
Feleffekt 

 
Felorsak Kontroll 

F
e
l
s 

A
l
l
v 

U
p
p
t 

 
Risktal 

 
1 

Skydds- 
lucka 

Skydds- 
Lucka 

Skyddar inte kniven 
 

Exponerar kniven Satt ur funktion Okulär kontroll. 
Lucka är stängd 

 
8

 
1

 
1

 
8 

2 
Plastfolie på 
rullar 

Rullar upp folien Svårt att skära bort Skärskada Svårt att skära på 
rullen 

  

5

 

1

 

1

 

5 

3 
Matar-rulle Matar fram mattan Brott/skada Maskinstopp Konstruktion / 

monteringsfel. 
Okulär kontroll. 

1 5 3 15 

4 
Skyddshuv Skyddar operatören 

från kniven 
Öppen huv Exponerar kniven Brytare ur funktion Okulär kontroll. 

Huven är i stängt 
läge 

2 1 3 6 

5 
Brytare Bryter pneumatik Vid 

fel 
Maskinen ställs ej i 
frånslaget läge 

Exponerar kniven. 
Skaderisken är stor 

Brytare ur funktion Kontroll att 
brytare fungerar 

2 9 5 90 

                                                 
11 Källa: Bergman, Bo 1990 
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Bilaga 2 
Principerna för klassificeringen framgår av tabellerna nedan12 
Tabell 12 - Konsekvens av olycksfall (K) 

KLASS BESKRIVNING KONSEKVENS 
Personer 

4 Katastrofal Död 

3 
Kritisk Allvarlig skada 

Bestående men 

2 
Marginell Smärre skada 

Sjukskriven 

1 
Försumbar Mindre än (2) 

Kvar på arbetet 

 
Tabell 13 - Frekvens (sannolikhet för ett olycksfall) (F) 

KLASS BESKRIVNING FREKVENS/ENHET 

A Vanlig En gång/dag eller oftare 

B Trolig En gång/vecka 

C Förekommande En gång/månad 

D Osannolik En gång/år 

E 
Försumbar 
Eliminerad 

Färre än en gång/år 

 
Tabell 14 - Prioriteringsmatris (P) 

KONSE- 
KVENS FREKVENS 

 A B C D E 

4 0 0 0 0 0 

3 0 0 1 1 0 

2 0 0 1 3 5 

1 0 0 0 0 5 

                                                 
12 Källa: Bergman, Bo 1990 
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Bilaga 3 CAD - Ritningar 

 

Bild 14– Front CAD-modell 

 

 

Bild 15 - Back CAD-modell 
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Bild 16- Skyddshuv CAD-modell 

 

 

Bild 17- Rödmarkerad kniv CAD-modell 
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Bild 18 - CAD -sammanställning 
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Bild 19 - CAD -sammanställning2 
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Bilaga 4 Riskanalys 

Riskanalysen som följer som bilaga4 är en mycket viktig del i arbetet för att 

säkerställa att vid bedömning inte missa några delar eller frågor som skulle 

kunna vara en risk. Det är mycket viktigt att hela analysen är genomgången och 

att alla delar är med i dokumentationen på grund av att det ska vara möjligt att 

se i riskanalysen vid ett tillbud eller olycka hur den delen som har felat är 

bedöm. Flera frågor i analysen upprepas men under olika rubriker om en fråga 

inte passar in på den maskinen eller produkten som bedöms så skalla det 

markeras i riskanalysen att frågan har gåtts igenom och att den inte är 

tillämplig där av markeringen ET. På grund av att många delar av riskanalysen 

inte går att tillämpa på Polytecs uppskärningsbord samt att bilagan till 

examensarbetet blir aningens för stor så har delar av riskanalysen tagits bort. 

Rubriker som Maskiner för bearbetning av trä eller liknande material, Mobila 

maskiner, Information och varning, Krav i samband med förflyttning, Särskilda 

krav för maskiner som har annan kraftkälla än handkraft och Krav vid lyft 

eller förflyttning av personer. Delarna är bortagna i examensarbetet men är 

med i fullständig form bland dokumentationen på företaget. 

29 
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Krav enligt AFS 1994:48

PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

1.1.3 Material och produkter EN 292-2, 4.8
EN 282-2 3.3 b

Materialvalet i maskiner och 
produkter är riskfritt
Vätskor och gaser kan 
hanteras säkert

Hög styren nivå Styren emission från smc 
matta

Otillräcklig ventilation
2

Mätning

1.1.4 Belysning EN 292-2 3.6.5

Inbyggd belysning är lämplig 
för avsett arbete

OK

Invändig belysning för delar 
som ofta behöver tillsyn 
finns

OK

Belysningen är arrangerad så 
att irriterande skuggor, 
bländnings- och 
stroboskopeffekter undviks. 

OK

1.1.5 Hantering EN 292-1, 4.9
EN 292-2, 3.6
EN 292-2, 3.6.1
EN 292-2, 3.6.4

Maskinen kan hanteras 
säkert

ET

Maskinen är förpackad eller 
konstruerad för säker lagring

ET

Maskinen är försedd med 
fästanordning vid tunga lyft

ET

Maskinen kan lätt förses med 
lyftanordning vid tunga lyft

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Maskinen är utformad för 
lyftanordning i 
standardutförande

ET

Maskinen kan lätt lyftas för 
hand

ET

Maskinen är utrustad för att 
underlätta lyft med händerna 
(t.ex. handtag)

ET

Särskilda åtgärder har 
vidtagits för hantering av 
lätta verktyg och/eller 
maskindelar som kan vara 
farliga p g a form etc.

ET

1.2 STYR- OCH 
REGLERUTRUSTNING

EN 292-1, 5.2.2
EN 292-2,3

1.2.1 Styrsystemets säkerhet och 
tillförlitlighet
Utrustningen tål 
påfrestningar vid normal 
användning

OK

Utrustningen är konstruerad 
så att logikfel inte leder till 
farliga situationer

OK

1.2.2 Manöverdon EN 292-1,4.9
EN 292-1,5.5
EN 292-2, 3.6
EN 292-2,3.6.9

Manöverdon är tydliga, 
synliga, lätt identifierbara 
och märkta

OK
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Manöverdon är placerade så 
att de kan användas säkert, 
utan tveksamhet, tidsspillan 
eller risk för missförstånd

OK

Manöverdonets rörelse 
överensstämmer med dess 
verkan

OK

Manöverdon är placerade 
utanför riskområde

OK

Manöverdon är placerade så 
att ytterligare risk ej uppstår 
vid användning

OK

Manöverdonet är utformat så 
att önskad verkan förutsätter 
avsiktlig påverkan

OK

Nödstopp och övriga don tål 
förutsebara påkänningar

OK

Flerfunktionsdon har tydlig 
funktionsindikering

ET

Manöverdon är ergonomisk 
utformade

OK

Manöverdon är utformade 
med hänsyn till de 
begränsningar personlig 
skyddsutrustning kan 
medföra, t. ex. skor

ET

Indikatorsanordningar är 
avläsbara från manöverplats

ET



CHECKLISTA AVSEENDE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO OCH SÄKERHETSKRAV, BILAGA 4  AFS 1994:48

PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Operatören kan överblicka 
riskzoner från sin 
huvudsakliga arbetsplats

OK

Om riskzon inte kan 
överblickas avges 
varningssignal då maskinen 
startar

ET

Om riskzon inte kan 
överblickas finns möjlighet 
att förhindra start inne i 
riskområdet. 

ET

1.2.3 Start EN 292-2, 3.7

Start kan endast ske genom 
avsiktlig påverkan av 
startdon, vid start, återstart 
efter stopp (oavsett 
stopporsak), start efter 
förändring av driftsätt ( t. ex. 
ändring av hastighet)

Ok

Om flera startdon finns och 
detta kan innebära en risk för 
någon operatör, kan endast 
ett i taget ge startsignal.

ET

Maskinen kan lätt återstartas 
sedan säkerhetsvillkor 
uppfyllts

OK

1.2.4 Stoppanordningar Normalt 
stopp

EN 292-2, 3.7
EN 292-2,6.1
EN 418
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Maskinen är försedd med 
stoppdon som säkert stoppar 
maskinen fullständigt

OK

Varje operatörsplats är 
försedd med stoppdon

ET

Stoppdon har prioritet över 
startdon

ET

Efter stopp är 
energitillförseln till 
arbetande maskindelar 
avstängd

OK

1.2.4 Stoppanordningar 
Nödstopp
Nödstopp är tydliga, synliga 
och lättåtkomliga

Kniv stoppar ej eller 
gränslägesbrytares 
funktion är ej OK Knivrörelsen

Missuppfattning 
angående nödstoppsdon 1

Tydligare märkning på 
nödstopp. Gulbotten 
under nödstopps knapp

Nödstopp stoppar det farliga 
förloppet snabbt och utan att 
orsaka ytterligare risker

OK

Nödstopp utlöser- eller 
möjliggör utlösning - av 
speciella skyddsrörelser

ET

Nödstopp kan återställas 
manuellt

OK

Återställning av nödstopp 
innebär att återstart endast är 
möjlig med hjälp av startdon

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Stoppdon och nödstopp 
stoppar även samverkande 
maskiner före och efter, om 
fortsatt drift medför fara

ET

1.2.5 Val av styrsätt EN 92-1,3.23
EN292-2,4.2
prEN547

Valt styrsätt är överordnat 
andra styrsätt förutom 
nödstopp

OK

Om flera styrsätt med olika 
säkerhetnivåer förekommer 
ingår en låsbar 
funktionsväljare i 
manöverutrustningen

ET

VID DRIFT MED 
SKYDDSANORDNINGAR 
TILLFÄLLIGT SATTA UR 
SPEL:
Funktionsväljare utesluter 
automatisk drift

ET

Funktionsväljare tillåter 
endast manövrering via 
hålldon

ET

Funktionsväljare tillåter 
manövrering av farliga 
maskindelar endast om 
kravet på ökad säkerhet 
tillgodosetts

ET

Väljare hindrar rörelse via 
påverkan av givare

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

1.2.6 Fel i kraftförsörjningen EN 292-1,3.16
EN 292-2,3.7

Maskinen är så konstruerad 
att fel i energitillförseln inte 
kan orsaka en farlig 
situation. Särskilt

Maskinen kan inte starta 
oväntat

OK

Maskinen inte är förhindrad 
att stoppa vid 
stoppkommando 

OK

Ingen maskindel kan falla 
eller kastas ut ur maskinen 

OK

Automatiskt eller manuellt 
stopp inte kan förhindras

OK

Skyddsanordningar är 
fullständigt effektiva

OK

1.2.7 Fel i styrkretsen EN 292-1,3.1.5
EN292-13.1.6
EN292-1,3.1.7
EN292-2,3.7

Maskinen är så konstruerad 
att ett fel i styrkretsen inte 
kan orsaka en farlig 
situation. Särskilt
Maskinen kan inte starta 
oväntat

OK

Maskinen inte är förhindrad 
att stoppa vid 
stoppkommando

OK

Ingen maskindel kan falla 
eller kastas ut ur maskin

OK
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Automatiska eller manuellt 
stopp inte förhindras

OK

Skyddsanordningar är 
fullständigt effektiva

OK

1.2.8 Mjukvara EN 292-1,4.9
EN 292-2,3.6

Interaktiv mjukvara för 
kommunikation mellan 
operatören och styrsystemet 
är användarvänligt utformat 

ET

1.3 MEKANISKA RISKER EN 292-1,4.2
EN 292-1,4.2.1
EN 292-1,
4.2.2
EN292-2,3.11
EN 292-2,3.2
EN 292-2,3.3b
EN 292-2,4.1.1
EN 292-2,6.1.2

EN 349

1.3.1 Stabilitet EN 292-1,4.2.2
EN 292-2,3.3
EN 292-2,6.2.5

Maskinen är tillräckligt 
stabil vid normala 
förhållanden

OK

Nödvändiga 
förankringsanordningar och 
instruktioner finns

OK

1.3.2 Hållfasthet EN 292-1,4.2.1
EN 292-1,4.2.2
EN 292-2,3.8
EN 292-1,3.8.4
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Valda material tål 
påfrestningar vid normal 
drift

OK

Maskindelar tål belastningen 
vid normal drift

OK

Instruktioner för underhåll 
finns

Saknas
Fel i maskinutrustning Bristande underhåll 2 Instruktion upprättas

Roterande delar, som kan 
brista, är inkapslade

OK

Vätskeförande rör och 
slangar tål förutsebara 
påkänningar

OK

Åtgärder är vidtagna i 
händelse av brott på rör och 
slangar

OK

När bearbetande verktyg 
kommer i kontakt med 
automatiskt matat 
arbetsstycke har dessa 
uppnått normala 
driftförhållanden

OK

Verktygets och arbetstyckets 
rörelser är koordinerade vid 
start och stopp

OK

1.3.3 Fallande och utkastade 
föremål

EN 292-1,4.2.2
EN 292-2,3.8
EN 292-2,3.8.4

Föremål hindras från att 
slungas ut eller falla från 
maskinen

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

1.3.4 Ytor kanter och hörn EN 292-1,4.2.1
EN 292-1,4.2.2
EN 292-2,32

Maskindelar, så långt det är 
möjligt, har inte vassa 
kanter. Skarpa hörn och 
skrovliga ytor som kan 
orsaka skador 

OK

1.3.5 Kombinerade maskiner
Maskindelar avsedda för 
olika arbetsmoment kan 
startas och stoppas 
individuellt om 
skyddsanordning saknas

ET

1.3.6 Variationer av verktygets 
rotationshastighet

Val av driftförhållanden, 
t.ex. olika hastigheter, kan 
ske säkert och tillförlitligt 

ET

1.3.7 Rörliga delar EN 292-1,4.2

Rörliga maskindelar är 
försedda med 
skyddsanordningar som 
förhindrar kontakt om risk 
föreligger

Klämskador Rullar för folie 
upprullning och 
frammatning av matta

Öppning mellan övre och 
undre lucka är för stor 
17cm 3

Luckor modifieras för att 
minska utrymmet mellan 
luckorna

Åtgärder har vidtagits för att 
undvika att arbetande 
maskindel blockeras i sin 
rörelse

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Ev. blockering avlägsnas enl. 
instruktionsbok -eller skylt 
på maskinen- genom att 
använda specialverktyg eller 
skyddsutrustning

ET

1.3.8 Skydd vid rörliga delar EN 292-1,3.22
EN 292-2,4.2
EN 294

Rörliga transmissionsdelar
Fasta skydd:
Uppfyller kraven i 1.4.1 och 
1.4.2.1 ET
Öppningsbara skydd:
Uppfyller kraven i 1.4.1 och 
1.4.2.2 A OK
Rörliga delar som direkt 
ingår i processen
Fasta skydd:
Uppfyller kraven i 1.4.1 och 
1.4.2.1 OK
Öppningsbara skydd:
Uppfyller kraven i 1.4.1 och 
1.4.2.2 B OK
Anordningar med 
skyddsfunktion:
Uppfyller kraven i 1.4.1 och 
1.4.3 OK
Ställbara skydd:
Uppfyller kraven i 1.4.1 och 
1.4.2.3 OK

1.4 SKYDDSANORDNINGAR EN 292-1,4.2
EN 292-1,3.22
EN 292-2,4.2
EN 294

A

B
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

1.4.1 Allmänna krav EN 292-1,4.2
EN 292-1,3.22
EN 292-2,4.2

Skydden är av robust 
konstruktion

OK

Skydden är så utformade att 
de inte ger upphov till någon 
ytterligare risk

OK

Skydden är svåra att kringgå 
eller sätta ur funktion

OK

Skydden är placerade på 
lämpligt avstånd från 
riskområdet

OK

Skydden försämrar inte 
överblicken över 
produktionsprocessen mer än 
nödvändigt

OK

Skydden medger tillträde 
inom begränsat område för 
t.ex. verktygsbyte

OK

1.4.2 Speciella krav för skydd EN 292-1,4.2
EN 292-1,3.22
EN 292-2,4.2

1.4.2.1 Fasta skydd EN 292-1,4.2
EN 292-1,3.22
EN 292-2,4.2

Skydden är fastsatta på ett 
säkert sätt med 
fästanordningar som kräver 
verktyg för att lossas

OK
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Skydden är så konstruerade 
att de inte kan förbli på plats 
utan fästanordning

OK

1.4.2.2 Öppningsbara skydd typ A EN 292-1,4.2
EN 292-1,3.22
EN 292-1,3.23
EN 292-2,4.2

Pr EN 574

Skydden förblir så långt 
möjligt fastsatta på maskinen 
i öppet läge

OK

I öppet läge blockerar 
skydden start av rörliga delar 
som är åtkomliga

OK

Öppningsbara skydd typ B

Skydden är så konstruerade 
och inkopplade i 
styrsystemet så att rubrik

-öppet läge blockerar start av 
rörliga delar inom räckhåll 
för operatören 

OK

-arbetande rörliga delar är 
utom räckhåll för operatören

OK

-skydden kan justeras endast 
genom avsiktlig handling 
(t.ex. med verktyg eller 
nyckel)

OK
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

-frånvaron av eller fel på 
någon komponent förhindrar 
start eller stoppar de rörliga 
delarna

OK

-skydd mot risk för utkast 
garanteras av lämpligt hinder

OK

1.4.2.3 Ställbara skydd som 
begränsar åtkomlighet

EN 292-1, 4.2
EN 292-1,3..22
EN 292-24.2

Skydden är manuellt eller 
automatiskt ställbara, 
anpassade för 
arbetsuppgifterna

Skärskada i fingrar Kontakt med kniv Lucka tejpas i öppet läge

2

Luckan förses med 
märkning. (Luckan får ej 
låsas i uppfällt läge)

Skydden är lätt ställbara utan 
verktyg

ET

Skydden reducerar så långt 
det är möjligt risken för att 
föremål slungas ut ur 
maskinen

ET

1.4.3 Speciella krav för 
skyddsanordningar

EN 292-1, 4.2
EN 292-1,3..22
EN 292-1,3.23
EN 292-2,4.2

PR EN 574

Skyddsanordningar är 
konstruerade och inordnade 
i styrsystemet så att

-start av rörliga delar inom 
räckhåll för operatören 
förhindras

OK
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

-arbetande rörliga delar är 
utom räckhåll för operatören

OK

-skyddsanordningar kan 
justeras endast genom 
avsiktlig handling t.ex. med 
verktyg eller nyckel

OK

-frånvaron av eller fel på 
någon komponent förhindrar 
start eller stoppar de rörliga 
delarna

OK

1.5 SKYDD MOT ANDRA 
RISKER

1.5.1 Elförsörjning EN 292-1, 4.3
EN 292-2,3..3.9

Alla risker av elektrisk natur 
är eliminerade eller kan 
elimineras

OK

1.5.2 Statisk elektricitet
Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att potentiellt 
farliga elektrostatiska 
laddningar inte uppstår 
och/eller är utrustad med ett 
urladdningssystem

Obehag för operatör. 
Störning på 
maskinutrustning 

Smc folien Rörelse i smc folien 2 Jordning

1.5.3 Annan energiförsörjning 
än elektricitet
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att alla 
potentiella risker vid 
användning av annan 
energiförsörjning eliminerats 
( t.ex. hydralisk, pneumatisk 
eller termisk energi)

OK Pneumatik

1.5.4 Monteringsfel EN 292-1, 4.2.2
EN 292-2,6.2.5

Maskindelar, som 
felmonterade kan utgöra en 
riskfaktor, är så konstruerade 
att felmontering är omöjlig

ET

Om risken för felmontering 
inte kan konstrueras bort, 
finns en 
monteringsinstruktion -och 
annan  erforderlig 
information- finns på rörliga 
delar, där rörelseriktning 
måste vara känd för att 
undvika risk

ET

Om felaktig anslutning kan 
ge upphov till risk -fel 
flödesriktning, felmonterade 
elektriska ledare- är 
anslutningarna så utformade 
att felmontering är omöjlig

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Om risker för felmontering 
inte kan kontstrueras bort, 
finns en 
monteringsanvisning -och 
annan erforderlig 
information- på rör kablar 
etc. och /eller vid 
anslutningstället

ET

1.5.5 Extrema temperaturer EN 292-1, 4.4
EN 292-2,3.6.3

åtgärder har vidtagits för att 
eliminera risk för skador 
orsakade av höga eller 
mycket låga temperaturer

ET

Åtgärder har vidtagits för att 
eliminera risk för skador 
orsakade av utslungat hett 
material eller mycket kallt 
material

1.5.6 Brand EN 292-1,4.8

Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att risken för 
brand eller överhettning

ET

-orsakade av maskinen själv 
eller ämnen  som produceras 
av eller används i maskinen- 
är eliminerde

1.5.7 Explosion EN 292-1,4.8
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att risken för 
explosion- orsakad av 
maskinen själv eller av 
ämnen som produceras av 
eller används i maskinen- är 
eliminerad

ET

Åtgärder har vidtagits för att 
undvika en farlig 
koncentration av ämnen

ET

åtgärder har vidtagits för att 
förhindra antändning av en 
potentiellt explosiv atmosfär

ET

Åtgärder har vidtagits för att 
begränsa verkningarana av 
en tänkbar explosion, så att 
den inte innebär fara för 
omgivningen

ET

om maskinen kan komma att 
användas i en otentiellt 
explosiv atmosfär har 
ovannämnda åtgärder 
vidtagits

ET

Maskinens elektriska 
utrustning uppfyller kraven 
på explosionsäkerhet enligt 
särskilt Direktiv. Atex - 
94/9/EC

ET

1.5.8 Buller EN 292-1,4.5
EN 292-2,3.6.3
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att risker 
orsakade av luftburet buller 
är reducerade till ett 
minimun, genom att utnyttja 
tillgänglig teknik och/eller 
med hjälp av ljuddämpande 
åtgärder

OK

1.5.9 Vibrationer EN 292-1,4.6
EN 292-2,3.6.3

Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att risker 
orsakade av vibrationer 
ffrånmaskinen är reducerade 
till ett minimum, genom att 
utnyttja tillgänglig teknik 
och/eller med hjälp av 
vibrationsdämpande åtgärder

OK

1.5.10 Strålning EN 292-1,4.7
EN 292-1,3.22
EN 292-2,4.2

EN 294

Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att 
förekommande strålning 
begränsas tilldet som 
funktionen kräver, och att 
effekten på exoponerad 
personal är obefintlig eller 
försumbar

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

1.5.11 Yttre strålning EN 292-1,4.3
EN 292-2,3.4

Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att yttre strålning 
inte stör driften

ET

1.5.12 Laserutrustning
Laserutrustningen är så 
konstruerad och utförd, att 
all oavsiktlig strålning 
förhindras 

ET

Laserutrustningen är 
skyddad så att direktstrålning 
orsakade av reflektion eller 
spridning samt sekundär 
strålning , inte utgör någon 
hälsorisk

ET

Optisk utrustning, för att 
observera eller justera 
lasereutrustningen, är sådan 
att laserstrålarna inte orsakar 
hälsorisk   

ET

1.5.13 Utsläpp av damm och 
gaser m.m.

EN 292-1,4.8
EN 292-2,3.3.b

Maskinen är så konstruerad, 
utförd och/eller konstruerad, 
att risker förknippade med 
avfallsprodukter (gaser, 
vätskor, damm ångor m.m.) 
kan undvikas

Hög styren nivå Styren emission från smc 
matta

Otillräcklig ventilation

2

Mätning
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Om risk finns, är maskinen 
utrustad så att dessa ämnen 
kan inneslutas och/eller 
bortföras

OK Ventilation har 
monterats

Om maskinen är inbyggd vid 
normal drift är anordningar 
för inneslutning och/eller 
bortförande placerade så 
nära källan som möjligt

ET

1.5.14 Risk för att bli instängd i 
maskin
Maskinen är så konstruerad, 
tillverkad eller utrustad att 
en person intte kan bli 
instängd i den, alternativt 
kan kalla på hjälp

ET

1.5.15 Risk för att halka, snubbla 
eller falla
De delar av maskinen där 
man står och går är så 
konstruerade och tillverkade 
att personer inte halkar, 
snubblar eller faller på eller 
från dess delar

ET

1.6 UNDERHÅLL
1.6.1 Maskinunderhåll

Inställningar, smörjning och 
underhåll kan utföras från 
positioner utanför 
riskområde

OK
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Inställningar, underåll, 
reperation, rengöring och 
service kan utföras på 
maskinen under stillestånd

OK

Om ovanstående villkor inte 
kan uppfyllas kan desssa 
arbeten utföras utan risk med 
beaktande av kraven 1.2.5

OK

Komponenter i 
automatiserade maskiner 
som måste bytas ofta
-kan lätt tas bort och ersättas 
under säkra förhållanden

OK

-är åtkomliga med tekniska 
hjälpmedel(verktyg, 
mätinstrument etc) och den 
arbetsmetod som föreskrivits

OK

1.6.2 Tillträde til manöverplats 
och serviceställen

EN 292-1,4.2.3
EN 292-1,4.9
EN 292-2,3.6.1
EN 292-2,3.6.4
EN 292-2,6.2.4

Pr EN 547

Maskinen är försedd med 
tillträdesvägar (trappor, 
stegar, bryggor etc) till alla 
områden som används för 
produktion, inställning och 
underhållsarbeten.

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

1.6.3 Frånkoppling av 
energikällor

EN 292-1,3.1.5
EN 292-1,3.1.6
EN 292-1,3.1.7
EN 292-2,3.7
EN 292-2,6.2.2

Varje maskin är försedd med 
frånskiljare som kopplar bort 
maskinen från alla 
energikällor

OK

Frånskiljaren är lätt 
identifierbar

OK

Frånskiljaren är låsbar om 
återinkoppling av 
energikällan kan medföra 
fara

OK

Frånskiljaren är låsbar om 
operatören inte i alla 
arbetsituationer kan förvissa 
sig om att energikällan är 
bortkopplad

OK

Sedan energikällan 
bortkopplats är det möjligt 
att avlasta kvarstående 
energi
-eller magasinerad energi- 
utan risk

OK
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Om vissa kretsar förblir 
opårverkade av frånskiljaren, 
t.ex. för att hålla delar på 
plats, skydda information, 
invändig belysning etc, har 
särskilda åtgärder vidtagits, 
för att garantera operatörens 
säkerhet 

OK

1.6.4 Ingrepp från operatörens 
sida

EN 292-2,3.11

Maskinen är så konstruerad, 
utförd och utrustad att 
behovet av ingripande av 
operatören är begränsat

OK

Om ingripande inte kan 
undvikas, kan detta utföras 
lätt och säkert

Skärskada. 

Ergonomi

Olycka vid 
foliebortagning från 
rulle.

 Laddning av matta.

Trångt.

Svårt att komma åt. 
Vridna kroppsrörelser

3 Framtagning av automatisk 
avskärning är under 
utredning

1.6.5 Rengöring av inre detaljer

Maskinen är så konstruerad 
och utförd, att rengöring av 
invändiga detaljer som 
innehåller farliga ämnen, kan 
ske från utsidan

OK

Igensättningar kan åtgärdas 
från utsidan

OK
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Om rengöring med 
nödvändighet måste utföras 
inne i maskinen, har 
konstruktionen anpassats så 
att detta arbete kan utföras 
med minsta möjliga fara

OK

1.7 INFORMATION OCH 
VARNING

1.7.0 Informationsanordningar EN 292-2,5.4

Den information som behövs 
för att styra maskinen är 
entydig, lätt att förstå och ej 
onödigt omfattande

Åtkomst rörliga delar, 
kniv

Utmatnings lucka (flärpenLucka låses i öppet läge 
(med hjälp av en tejp)

2

Skylt

om fel, som kan orsaka fara, 
uppstår på en oövervakad 
maskin utlöses en ljud- eller 
ljussignal som varning

ET

1.7.1 Varningsanordningar EN 292-2,5.4

Om maskinen är utrustad 
med varrningsanordningar 
(t.ex. signaler etc) så är dessa 
entydiga och lätta att 
uppfatta

ET

Operatören har möjlighet att 
när som helst kontrollera att 
dessa varningsanordningar 
fungerar

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

1.7.2 Varning för kvarstående 
risker

EN 292-2,3.6.7
EN 292-2,5.2
EN 292-2,5.3
EN 292-2,5.4

Varningar tillhandhålles i 
de fall risker kvarstår trots 
alla vidtagna åtgärder, 
elller tänkbara risker som 
inte är uppenbara  

( t.ex. elskåp, radiaktiva 
källor, läckage från 
hydralsystem, risk i dolt 
område )

ET

Varningar består av 
symboler, lätta att förstå, 
och/eller är avfattade på det 
språk eller de språk i det land 
där maskinen skall användas

ET

På begäran avfattas 
varningar dessutom på de 
språk som operatörerna 
förstår

ET

1.7.3 Märkning EN 292-2,3.6.7
EN 292-2,5.2
EN 292-2,5.3
EN 292-2,5.4

Maskinen är försedd med 
läsbar och outplånlig 
märkning som innehåller 
minst.
-Tillverkarens namn och 
adress 1 Skylt framtages



CHECKLISTA AVSEENDE GRUNDLÄGGANDE HÄLSO OCH SÄKERHETSKRAV, BILAGA 4  AFS 1994:48

PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

-CE-märkning 1 Skylt framtages
-Typbeteckning eller 
seriebeteckning 1 Skylt framtages
Tillverkningsnummer (i 
fallförekommande)
-Tillverkningsår 1 Skylt framtages
Om maskinen är avsedd att 
användas i en potentiellt 
explosiv atmosfär, finns 
upplysning om detta på 
maskinen
Maskinen är försedd med all 
information som är relevant 
för maskintypen och som är 
nödvändig för dess säkra 
användning (t.ex. max 
rotationshastighet, max 
verktygsdiameter, vikt etc)

ET

Om maskindelen måste 
hanteras med lyftanordning, 
så är dess vikt angiven på ett 
läsbart, entydigt och 
outplånligt sätt

ET

Anvisningar ET
1.7.4 -Varje maskin åtföljs av 

instruktioner som omfattar 
minst följande:

EN 292-2.5 Stillestånd risk för 
personskada

Instruktioner saknas för 
op-underhåll

Stopp på grund av 
bristande underhåll

2 Instruktioner upprättas

a uppgift om förutsedd 
användning enl definition i 
1.1.2 c

Risk för personskada pga 
felaktigt användning

Instruktioner saknas Felaktig användning 2 Instruktioner upprättas
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

-Uppgift om arbetstation som 
bemannas av operatörer

-Säkerhetsinstruktioner för ET
-Idrifttagande
-Användning Krävs ej
-Hantering. Uppgift om 
massa för maskinen samt för 
de maskindelar som 
regelmässigt transporteras 
separat

ET

-Installation Saknas
-Montering, demontering OK
-Inställning OK
-Underhåll (service och 
reparationer)

Saknas Fel i maskinutrustning Bristande underhåll
2

Instruktion upprättas

-Utbildning (om erforderligt) Saknas

-Egenskaper hos verktyg som 
monteras på maskinen (om 
erforderligt)

OK

Instruktioner inehåller 
information om hur 
maskinen inte bör användas 
(om erforderligt)

ET

Instruktioner är avfattade på 
det eller de språk som 
används i det EES-land där 
maskinen skall användas

ET

b Instruktioner finns även med 
på orginalspråket

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

Instruktioner innehåller 
nödvändiga ritningar och 
diagram för idrifttagande, 
underhåll, inspektion, 
funktionskontroll, ev. 
reparation samt all annan 
information, särskilt 
avseende säkerhet

OK

c Produktinformation som 
beskriver maskinen 
innehåller inga uppgifter som 
motsäger instruktionerna vad 
gäller säkerhetsaspekter

OK

d Teknisk dokumentation som 
beskriver maskinen 
innehåller uppgift om 
luftburet buller enligt 1.7.4 f

OK

Teknisk dokumentation 
innehåller uppgift om 
vibrationer för handhållna 
och/eller handstryrda 
maskiner enligt 2.2

ET

Instruktioner anger, där så 
erfordras, vilka åtgärder som 
krävs vid installation och 
montering för att reducera 
buller eller vibrationer (t.ex. 
dämpare, fundament, etc)

ET
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

e Instruktioner innehåller 
förljande uppgifter om 
luftburet buller, verkliga 
värden eller uppmätta på 
identisk maskin:

ET

-A-vägd ljudtrycksnivå vid 
operatörsplats om värdet 
kontinuerligt överstiger

ET

70 dB(A), eller uppgift om 
att detta värde överskrids
Om operatörsplats inte har 
angivits, eller inte kan anges, 
gäller följande:
Ljudtrycksnivå är uppmätt 
1,0 m från maskinens yta och 
på en höjd 1,6 m från golv 
eller arbetsplattform
Mätställe och värde för max 
ljudtrycksnivå har angivits

ET

Om man kan förutse att 
maskinen kommer att 
användas i en potentiellt 
explosiv atmosfär, innehåller 
instruktionerna all nödvändig 
information

ET

f
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PUNKT 
NR 

ALLMÄNT REFE-RENS TÄNKBARA 
SKADEHÄNDELSER

TÄNKBARA 
RISKKÄLLOR

TÄNKBARA ORSAKER PRIO-
RITET

ÅTGÄRD

g ommaskinen är avsedd att 
även användas av operatörer 
utan yrkeskunskaper, är 
instruktioner för användare 
utformade med hänsyn till 
den utbildningsnivå som kan 
förväntas av dessa operatörer

ET

h BÄRBARA 
HANDHÅLLNA 
OCH/ELLER 
HANDSTYRDA 
MASKINER

ET

2.2 Maskinens stabilitet är 
säkerställd - under 
förutsebara driftförhållanden 
- genom att tillräckliga 
stödytor, handtag och stöd 
finns
Start- och stoppdon kan 
manövreras utan att 
operatören släpper handtagen

ET

Maskinen är så konstruerad 
och tillverkad/utförd så att 
risk för oavsiktlig 
igångsättning och/eller 
fortsatt drift efter det att 
operatören släppt handtagen 
är undanröjd

ET
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