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Abstract
Machine control in practice
The European Machinery directive gives the requirements for safe machinery, and safe machine
control, within the European Union. This report explains some of the requirements, especially
for safety-related machine control systems. Practical examples with aspects on machine control
are given in annexes to the report.
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Förord
RISE Research Institutes of Sweden är anmält organ för Maskindirektivet. Vi utför tekniska
utvärderingar och kan utfärda EG-typgodkännanden av säkerhetskomponenter. RISE är också
anmält organ för flera andra europeiska direktiv.
SMP Svensk Maskinprovning är en del av RISE. SMP är anmält organ för ett stort antal
maskintyper.
RISE Elektronik har under sitt fleråriga arbete med maskinsäkerhet diskuterat en mängd olika
frågor kring maskinstyrningar och det europeiska Maskindirektivet. Denna rapport
sammanfattar en del av dessa erfarenheter.
Syftet är att vara en hjälp till små och medelstora företag som tillverkar produkter (maskiner)
som omfattas av maskindirektivet. Den ger en kortfattad övergripande bild av hur systemet med
direktiv, nationella lagar och standarder skapas och används. Samt försöker ge ett svar på vilket
ansvar som vilar på de inblandade parterna (ekonomiska aktörer) under tillverknings-processen
och fram till att maskinen är ”satt på marknaden”.
Slutligen ges ett försök att visa en praktisk väg att följa då man som projektledare sitter med en
beställning av en ny maskintyp som ska tillverkas.
Rapporten vänder sig i första hand mot tillverkare av produkter vilket innebär att focus blir på
tillverkarens roll och att övriga ekonomiska aktörers roller beskrivs lite mer övergripande. För
den som vill fördjupa sig rekommenderas att läsa i referensdokumentationen.
En slutgiltig tolkning av maskindirektivet kan endast göras av EU domstolen, därför kan varken
RISE eller någon annan användare av regelverket göra något annat än bedömningar, där det
inte finns prejudikat.
Informationen i denna rapport ska endast ses som utbildningsmaterial. Det är varje tillverkares
eget ansvar att finna och tolka de krav som gäller för dennes produkt.
RISE tar inget ansvar för bedömningar gjorda utifrån denna rapport utan hänvisar till de
rättsakter som är tillämpliga för respektive produkt.
Standarder skyddas av copyright och kan köpas från SIS (www.sis.se), från ISO (www.iso.org)
eller från andra nationella standardiseringsorganisationer. För att förstå en standard behöver
läsaren det kompletta dokumentet, och inte bara enstaka citat eller illustrationer som använts i
denna rapport.
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Sammanfattning
Inom den Europeiska Unionen styrs grundläggande hälso- och säkerhetskrav med direktiv och
förordningar. För maskiner finns Maskindirektivet som anger de krav alla maskiner ska uppfylla
då de släpps ut på EU:s inre marknad.
Rapporten ger några grundfakta om EU och en översikt av Maskindirektivet. Begrepp som
tillverkare, distributör, importör och slutanvändare förklaras. Rapporten förklarar också hur de
europeiska standarderna kopplar till reglerna i Maskindirektivet, och vilka olika typer av
standarder som finns.
Praktiska exempel ges i appendix
-

Riskbedömning
Styrsystem för transportbana med nödstopp
Styrsystem för press med tvåhandsmanöver
Styrsystem för valsar med SLS (Safe Limited Speed)
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1 Grundfakta om EU
I Kapitel 1 av denna rapport ges en generell beskrivning av EU:s harmoniseringslagstiftning när
det gäller produkter i allmänhet. Större delen av texten är utdrag ur referenskällorna (Se Bilaga
A), syftet är att ”filtrera” fram den informationen som är viktigast för att kunna få en
grundläggande förståelse för EU:s regelverk för utsläppande av produkter på den europeiska
inre marknaden. Den läsare som vill få en djupare eller bredare förståelse uppmanas att läsa i
referensmaterialet för denna rapport.

Europeiska unionen
Övriga medlemsstater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
Schweiz (EFTA-medlemsstat med bilaterala avtal)
Figur 1 Europa karta

1.1 Ett historiskt perspektiv
1952 lades grunden till det som skulle utvecklas till dagens EU. Då bildades kol- & stålunionen
mellan Frankrike, Tyskland, Italien, Belgien, Nederländerna och Luxemburg. Syftet med
unionen var att länderna tillsammans skulle kontrollera naturtillgångar som kan användas för
att bygga upp en krigsmakt. Det yttersta målet var att upprätthålla fred i Europa. Denna union
har utvecklats till dagens EU som består av 28 länder och är världens största union av länder
med en inre marknad som består av ca 511 miljoner människor (2017-01-01).
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1.2 En kort inblick i EU
För att en gemensam marknad med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor ska
kunna fungera måste man ha gemensamma lagar och regler som styr agerandet på marknaden.
För att uppnå detta har varje medlemsland via EU-fördrag frivilligt avsagt sig rätten att
nationellt reglera frågor om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och människor och överfört
lagstiftningsrätten till EU-nivå.
Detta innebär dock inte att varje land har avsagt sig möjligheten att påverka utvecklingen av
lagar, tvärtom varje medlemsland deltar på ett demokratiskt sätt i framtagandet av lagar som
sedan antas i någon av EU:s lagstiftande institutioner.

1.2.1 Några av de viktigaste institutionerna i EU
Europaparlamentet (Folkets röst)
Europaparlamentet är ett av EU:s två lagstiftande organ. Tillsammans
med Europeiska unionens råd (rådet) har det makten att anta och ändra
lagstiftningsförslag och att besluta om EU-budgeten. Det övervakar även
kommissionens och andra EU-organs verksamhet och samarbetar med
nationella parlament i medlemsländerna för att få reda på deras
synpunkter. Europaparlamentet företräder EU‑medborgarna och väljs
direkt av dem.
Europeiska rådet (Bestämmer strategin)
Europeiska rådet består av medlemsländernas stats- och regeringschefer.
Deras uppgift i Europeiska rådet är att fastställa EU:s allmänna politiska
inriktning samt prioriteringsordningen i samband med detta. De hör inte
till EU:s lagstiftande institutioner vilket innebär att de varken förhandlar
om eller stiftar lagar.
Europeiska unionens råd (rådet) (Medlemsländernas röst)
Europeiska unionens råd består av ministrar från medlemsländernas
regeringar. De ansvarar för sina ministerområden och träffas för att
diskutera gemensamma frågor, fatta beslut och stifta lagar.
Ordförandeposten i Europeiska unionens råd skiftas mellan
medlemsländerna var sjätte månad.
Europeiska kommissionen (Arbetar för det gemensamma
intresset)
Europeiska kommissionen är en politisk oberoende institution som består
av 28 kommissionärer, en från varje medlemsland. De utses för en
mandatperiod på fem år. Varje kommissionär ansvarar för ett speciellt
politikområde och deras uppgift är att verka för EU:s gemensamma
intresse. Gemensamt har de en verkställande funktion genom att bevaka
ingångna avtal samt företräda och bevaka EU:s gemensamma intressen.
De lägger också fram lagförslag, finansieringsprogram och budget som
Europaparlamentet och Europeiska unionens råd tar beslut om. De
representerar även unionen i övriga världen, med undantag för frågor
som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.
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1.2.2 Införandet av lagar i medlemsländerna.
För införandet av lagar i medlemsländerna har EU följande verktyg; förordning, direktiv, beslut
samt rekommendationer och yttranden.

Figur 2 EU och Sveriges flagga
Förordning
Detta är EU:s starkaste verktyg för att införa lagstiftning i medlemsländerna. Den är direkt
gällande i alla medlemsländer och behöver inte införas i medlemsländernas nationella
lagstiftning separat, som är fallet med direktiv. Däremot kan nationella lagar behöva ändras för
att inte strida mot förordningen. En anledning för EU att använda förordning i stället för
direktiv kan vara att medlemsländernas tidigare implementering av ett direktiv inte har lett till
tillräckligt bra samstämmighet mellan medlemsländerna.
Direktiv
Direktiv är den vanligaste metoden för EU att införa ny lagstiftning i medlemsländerna. Den är
en mildare variant för införande av gemensam lagstiftning än förordning. Den ger varje
medlemsland en viss frihet att formulera direktivets innehåll för att anpassa till sin nationella
lagstiftning. Dock utan att förändra syftet med innehållet i direktivet.
Beslut
Ett beslut är en bindande uppmaning till medlemsländer men kan även vara riktad till grupper
av människor eller enskilda personer. Ett beslut kan till exempel reglera sammanslagning av
företag för att skydda konsumenter.
Rekommendationer och yttranden
En rekommendation eller yttrande från EU är inte bindande, utan endast vägledande.

1.3 Harmonisering

Figur 3 Harmoniseringslagstiftning
Harmoniseringslagstiftning är en samlingsbeteckning på rättsakter som följer den nya metoden
t.ex. Maskindirektivet, EMC-direktivet (elektromagnetisk kompabilitet) m.fl. Harmonisering
eller tillnärmning innebär att man vid införandet av gemensam lagstiftning (direktiv,
förordningar) uppnår en ”harmonisering” mellan medlemsländernas nationella lagar d.v.s. de
nationella lagarna liknar varandra så mycket att det i praktiken inte finns några skillnader
mellan medlemsländernas lagar på det specifika området. Harmonisering är viktig för att uppnå
en fungerande inre marknad inom EU.
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Man skiljer på ”Gamla metoden”- och ”Nya metoden”- direktiv.
Den ”Gamla metoden” direktiven baserades på de nationella myndigheternas traditionella sätt
att utarbeta teknisk lagstiftning och var mycket detaljerad, som tillverkare tvingades man att
använda de detaljerade metoder som stod i lagtexten och kunde inte dra nytta av den tekniska
utvecklingen.
Man enades på EU nivå om att det behövdes en ny metod som var tillräckligt omfattande
gällande säkerhetsaspekter men även hade en inneboende flexibilitet för att kunna dra nytta av
den tekniska utvecklingen. Man utvecklade ett system med direktiv som endast beskriver
”väsentliga krav” dessa kom att kallas ”Nya metoden”-direktiv. Då kraven i dessa direktiv
är generellt skrivna så öppnar det upp för tolkningar som kan vara svåra.
För att styra upp tolkningsfrågan behövdes ytterligare hjälpmedel, man skapade ett system för
utveckling av standarder via standardiseringsgrupper. Dessa får i uppdrag av EU-kommissionen
att utarbeta standarder som är knutna mot ett visst direktiv. När en sådan standard är godkänd
så anses den vara harmoniserad mot det utvalda direktivet. Det kan dock påpekas att ”gamla
metoden”-direktiv fortfarande tillämpas på en rad områden t.ex. livsmedelslagstiftning.
I och med att ”Nya metoden”-direktiven infördes så flyttade man över hela ansvaret för
produkten på tillverkaren, man kan alltså inte räkna med att få ett ”godkännande” av en
tillsynsmyndighet som säger att produkten uppfyller alla krav och är säker, hela ansvaret för
produkten ligger på den som betraktas som tillverkare vid utsläppandet på EU:s inre marknad.
När gäller harmoniseringslagstiftningen
EU:s harmoniseringslagstiftning gäller produkter som är nytillverkade i syfte att släppas ut på
EU:s inre marknad. Den gäller från och med det att produkten släpps ut på marknaden och för
all efterföljande verksamhet i distributionskedjan för att tillhandahålla produkten till dess att
den når slutanvändaren. När produkten tas i bruk av slutanvändaren anses den inte lägre vara
en ny produkt och därmed gäller inte harmoniseringslagstiftningen längre. Däremot gäller
kraven som beskrivs i harmoniseringslagstiftningen men dessa kommer då via annan
lagstiftning.
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Figur 4 Harmoniserade standarder
Harmoniserade standarder
En harmoniserad europeisk standard definieras som en teknisk specifikation vilken har antagits
av en europeisk standardiseringsorganisation och är frivillig att använda. Utvecklingen av ”Nya
metoden”-standarder utförs av nationella och internationella standardiseringsorganisationer på
uppdrag av EU kommissionen, genom att kommissionen riktar en formell begäran till de
europeiska standardiseringsorganisationerna om att de ska utarbeta harmoniserade standarder.
Standardiseringsorganisationerna bär hela ansvaret för det tekniska innehållet i standarderna.
De tekniska lösningarna som en harmoniserad standard anger, motsvarar de väsentliga kraven
som anges i harmoniseringslagstiftningen. Standardiseringsorganisationerna ska bestå av t.ex.
tillverkare, inklusive små och medelstora företag, konsumentorganisationer, miljöaktörer och
fackföreningar.
När en standard är godkänd av EU-kommissionen och antagen av minst ett EU-land samt att
den är publicerad i EU:s officiella tidning anses den vara harmoniserad mot det direktiv den är
utvecklad för. En fördel med att använda harmoniserade standarder är att om man uppfyller
alla för sin produkt relevanta krav, så anses man också uppfylla de väsentliga kraven i direktivet.
Detta kallas presumtionsprincipen.
Det finns olika typer av harmoniserade standarder beroende på teknikområde. En standard kan
vara av generell typ som täcker generella krav t.ex. hur riskanalyser kan utföras för att anses
hålla tillräcklig kvalitet. Det finns standarder som täcker specifika riskområden, t.ex. nödstopp.
Det finns så kallade produktstandarder som täcker en viss produktkategori. En harmoniserad
standard behöver inte täcka alla väsentliga krav som ställs på en produkt, men det ska framgå i
standarden vilka krav den omfattar.
Om man som tillverkare inte vill använda en harmoniserad standard eller om det inte finns
någon lämplig harmoniserad standard, så kan man välja att använda andra metoder, t.ex.
nationella standarder, internationella standarder eller följa en egen specifikation utarbetad efter
en riskidentifiering. I sådana fall kan man inte stödja sig på presumtionsprincipen om
överensstämmelse, utan blir skyldig att själv bevisa att valda riskreducerande metoder är
tillräckliga för att uppnå de väsentliga kraven. Denna bevisning ska på ett detaljerat sätt
beskrivas i den tekniska dokumentationen. Oavsett om man väljer att följa harmoniserade
standarder eller ej, när man utvecklar och tillverkar en produkt, så är man som tillverkare ändå
fullt ansvarig för att identifiera och bedöma alla risker som produkten kan ge upphov till, och
© RISE Research Institutes of Sweden
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fastställa vilka väsentliga krav som måste uppfyllas för att produkten ska anses vara säker. Detta
innebär att tillverkaren alltid ska identifiera alla risker som produkten kan medföra och
dokumentera riskidentifieringsprocessen.

1.4 Väsentliga krav
Väsentliga krav behandlar grundläggande skydd gällande hälsa och säkerhet för människor och
husdjur. Dessutom kan andra grundläggande krav som egendom, miljö m.m. omfattas.
Väsentliga krav utformas för att säkerställa att en tillräckligt hög skyddsnivå uppnås för att en
produkt ska kunna anses vara säker. EU:s harmoniseringslagstiftning ska betraktas som en
miniminivå. Ibland kan kraven på en produkts säkerhet kräva att flera harmoniseringsakter
(direktiv) används, som var och en täcker olika väsentliga krav som produkten ska uppfylla.

1.5 Moduler för bedömning av överensstämmelse
Till hjälp för bedömning av en produkts överensstämmelse med kraven i ett direktiv, finns det
ett ”modulsystem” som beskriver olika metoder för bedömningsprocessen. Val av metod och
moduler beskrivs oftast i de tillämpbara rättsakter (direktiv) som omfattar produkten. För
Maskindirektivet kan man följa bilaga 8, 9 eller 10 för att uppfylla kraven på rätt metod för
bedömning av överensstämmelse. Grundläggande information om hur modulsystemet fungerar
finns i Blå boken. Se referensdokument i bilaga A.

1.6 Några slutord för kapitel 1
Innehållet i kapitel 1 är av allmän karaktär där källan till merparten av informationen har varit
”2016 års blåbok om genomförandet av EU:s produktbestämmelser”. Denna blåbok utgör en
vägledning för ”industriprodukter som används av konsumenter eller yrkesverksamma”.
Livsmedels- och jordbruksprodukter omfattas inte.
Krav som beskrivs i kapitel 1 och som härstammar från ”blå boken”, beskriver en grundläggande
inriktning. Dessa krav kan anpassas i de specifika rättsakter som gäller för olika typer av
produkter. En sådan specifik rättsakt utgör Europaparlamentets och Rådets direktiv
2006/42/EG även kallat Maskindirektivet som vi kommer att titta på i kapitel 2.
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2 Maskindirektivet
Kapitel 2 tar upp generella frågor om Maskindirektivet (MD), ansvarsfördelning mellan de
ekonomiska aktörerna samt Maskindirektivets relation till Lågspänningsdirektivet.

Figur 5 Europeiska Maskindirektivet och dess tillämpning i Sverige

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2006/42/EG även kallat Maskindirektivet är överfört
till svensk rätt via Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2008:3 Maskiner. Benämningen
”Maskindirektivet (MD)” är allmänt känt och kommer att användas fortsättningsvis i denna
rapport och syftar då på AFS 2008:3 Maskiner.
Det rekommenderas att ha ett exemplar av AFS2008:3 Maskiner tillgänglig vid läsande av
denna rapport. AFS2008:3 finns att ladda ner gratis från arbetsmiljöverkets hemsida. Se bilaga
A Länkar.

2.1 Generellt om Maskindirektivet
I kapitel 1 av denna rapport används benämningen ”Väsentliga krav”, dessa väsentliga krav
benämns som ”De grundläggande hälso- och säkerhetskraven” i Maskindirektivet.
Maskindirektivet är ett tillverkardirektiv som används under konstruktions- och
tillverkningsfasen för uppfyllandet av ”De grundläggande hälso- och säkerhetskraven” som
anges i Maskindirektivet.
Maskindirektivet gäller i den stund maskinen släpps ut på marknaden och/eller tas i drift, det är
då tillverkaren eller dennes representant, med sin försäkran om överensstämmelse mot
direktivet och CE-märkningen intygar att maskinen uppfyller alla relevanta krav som direktivet
kräver och som är specificerade i försäkran.
Man skiljer på fullbordade maskiner och icke fullbordade maskiner. En fullbordad maskin är en
maskin som är komplett för sitt syfte och ska uppfylla alla relevanta krav i Maskindirektivet
innan den släpps ut på marknaden. En delvis fullbordad maskin är en maskin som inte är
komplett, som är avsedd att kompletteras och/eller sammanfogas med andra maskiner så att de
bildar en komplett maskin. En delvis fullbordad maskin ska uppfylla alla krav i Maskindirektivet
som är relevanta för den del som är fullbordad.
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2.2 Ekonomiska aktörer
Enligt unionens harmoniseringslagstiftning definieras tillverkaren, dennes auktoriserade
representant, importören och distributören som ”ekonomiska aktörer”.

2.2.1

Tillverkare

När det gäller att identifiera vem som ska betraktas som tillverkare så handlar det snarare om
att peka ut vem som är ansvarig för en produkt som släpps ut på marknaden snarare än vem
som fysiskt har tillverkat den. Nedan visas några exempel på situationer då man tar på sig rollen
som tillverkare
Den som tillverkar eller låter tillverka en produkt och som släpper ut den på EU:s
marknad under eget namn eller varumärke betraktas som tillverkare av produkten.
Den som saluför en produkt under eget namn eller varumärke, som någon annan
har tillverkat, tar över rollen som tillverkare av produkten.
Den som köper produkter som är CE-märkta och monterar samman dessa till en ny
produkt, kan i vissa fall betraktas som tillverkare av den nya produkten.
Den som gör omfattande ändringa på en produkt efter att den tagits i bruk, så att
den kan betraktas som en ny produkt anses vara tillverkare med motsvarande
skyldigheter.
Den som importerar en produkt som ursprungligen inte var avsedd för den
europeiska marknaden, blir skyldig att anpassa produkten så den uppfyller alla
relevanta väsentliga krav innan den släpps ut på marknaden, importören betraktas
då som tillverkare med alla tillverkarens åtaganden.
Vilket ansvar har tillverkaren
För att kunna ta sitt fulla ansvar enligt Maskindirektivet måste den som betraktas som
tillverkare ha tillgång till all relevant information om produkten. Detta gäller oberoende om
tillverkaren själv konstruerar, tillverkar, förpackar och märker produkten eller lägger ut hela
eller delar av detta på underentreprenad. Tillverkaren måste förfoga över all dokumentation
som gäller produkten och som är nödvändiga för att visa att produkten uppfyller alla relevanta
väsentliga krav som harmoniseringslagstiftningen ställer. EU:s lagstiftning ställer samma krav
på tillverkare oavsett om tillverkaren är etablerad inom eller utanför EU.
En tillverkare kan skriftligen utse en representant som får i uppdrag att i tillverkarens namn helt
eller delvis uppfylla de skyldigheter som ställs på tillverkaren. Representanten ska vara
etablerad inom EU. Tillverkaren eller dennes representant ansvarar för att kontrollera om
maskinen omfattas av harmoniseringslagstiftningen och i så fall vilken rättsakt (direktiv/
förordning) som är tillämpbar. Tillverkaren eller dennes representant har hela ansvaret för att
maskinen uppfyller de väsentliga krav som den tillämpbara rättsakten ställer på produkten då
den sätts på marknaden. I Maskindirektivet är det kraven som beskrivs i paragraf 6 - 15§ i
AFS2008:3 som gäller. Om det finns brister kan tillverkaren bli skyldig att betala straffavgift.
Tillverkaren är skyldig att förse sin representant med de medel och resurser som behövs för att
fullfölja de uppgifter som följer med delegeringen. Om det ingår i delegeringen att
representanten ska utföra skyldigheter som anges i paragraf 6§ i AFS2008:3, måste EGförsäkran om överensstämmelse för maskinen, eller försäkran för inbyggnad för delvis
fullbordad maskin, innehålla namn och adress både för tillverkaren och för dennes
befullmäktigade representant.
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2.2.2

Distributör

Vem betraktas som distributör
Distributörer är den som tillhandahåller produkter till marknaden som är färdigutvecklade och
som uppfyller alla de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som Maskindirektivet ställer.
Vad ingår i distributörens åtaganden
I Maskindirektivet anges inga uttryckliga skyldigheter för distributörer av maskiner, däremot
har EU domstolen fastslagit att nationella bestämmelser får innehålla krav på att distributören
ska säkerställa att en maskin, innan den överlämnas till slutanvändaren:
åtföljs av EG-försäkran om överensstämmelse, som är upprättad och undertecknad av
tillverkaren eller dennes befullmäktigade representant, och översatt till ett av de
officiella språken i den medlemsstat där maskinen släpps ut på marknaden,
är försedd med CE-märkning
åtföljs av en bruksanvisning på det officiella språket eller de officiella språken i den
medlemsstat där maskinen släpps ut på marknaden
Dessa åtaganden är införda i den svenska nationella förordningen AFS2008:3 paragraf 18-20§.
Det förväntas att en distributör är medveten om gällande föreskrifter och låter bli att leverera
maskiner som uppenbart inte uppfyller kraven i Maskindirektivet. Man kan emellertid inte
kräva att distributören själv verifierar att maskinerna överensstämmer med de grundläggande
hälso- och säkerhetskraven i Maskindirektivet.
Distributörerna måste på uppmaning av marknadskontrollmyndigheterna kunna identifiera
tillverkaren, dennes representant eller den person som har levererat maskinen så att
myndigheterna kan inhämta EU-försäkran om överensstämmelse och de nödvändiga delarna av
den tekniska dokumentationen.

2.2.3

Importör

Importör är inte definierad i Maskindirektivet, import av maskiner från tredje land (land
utanför EU) kan ske av alla ekonomiska aktörer så väl som av privatpersoner. Den som
importerar maskiner till EU ansvar för att maskinerna uppfyller Maskindirektivets krav när de
släpps ut på den inre marknaden. Detta medför att den som importerar maskiner som inte
uppfyller alla krav själv får ta på sig hela ansvaret att uppfylla alla tillverkarkraven innan
maskinen släpps ut på marknaden.

2.2.4

Slutanvändare

Med slutanvändare menas konsumenter (privatpersoner) och yrkesanvändare i yrkesmässigt
bruk. Slutanvändare definieras inte i unionens Maskindirektivet och omfattas inte av några
skyldigheter i Maskindirektivet.

2.3 Tillhandahållande och Utsläppande på marknaden
2.3.1

Utsläppande på marknaden

”Utsläppande på marknaden”, ”släppa ut på marknaden” och ”sätta på marknaden” anses
beskriva samma händelse. De enda ekonomiska aktörer som släpper ut en produkt på
unionsmarknaden är tillverkaren eller dennes representant. Även den som tillverkar en maskin
för bruk inom den egna organisationen räknas som tillverkare. Det spelar ingen roll om
maskinen bara används inom det egna företaget. Maskinen måste likafullt vara säker.
När en tillverkare eller dennes representant levererar en produkt till en slutanvändare för första
gången anses leveransen i rättsliga termer utgöra utsläppande på marknaden.
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När en tillverkare eller dennes representant levererar en produkt till en distributör för första
gången anses leveransen i rättsliga termer utgöra utsläppande på marknaden. Alla
efterföljande steg från distributör till distributör eller från distributör till slutanvändare
definieras som tillhandahållande.
Begreppet utsläppande på marknaden avser varje enskild produkt. Utsläppandet av en produkt
på marknaden är det mest avgörande skedet när det gäller tillämpningen av harmoniseringslagstiftningen, det är i detta skede produkten måste uppfylla alla tillämpliga grundläggande
hälso- och säkerhetskrav som de tillämpbara harmoniseringslagstiftningarna kräver.

2.3.2

Tillhandahållande

Distributören tillhandahåller produkten och gör den tillgänglig på marknaden. Med
tillhandahållande menas att produkten har nått slutanvändaren eller finns i distributionsledet.
Det är alltså inte distributören som släpper ut en produkt på marknaden, och är inte heller
ansvarig för att produkten uppfyller kraven i Maskindirektivet vid utsläppandet på marknaden
(förutom kraven i AFS2008:3 paragraf 18-20).
Det är alltid den som betraktas som tillverkare eller tillverkarens representant som släpper ut en
maskin på marknaden och som har det fulla ansvaret för att maskinen uppfyller alla relevanta
krav i Maskindirektivet och alla andra applicerbara direktiv och regler.
Ta i bruk menas att maskinen tas i bruk av slutanvändaren på ett för maskinen avsett sätt.

2.3.3

Ta i bruk

Delar av unionens harmoniseringslagstiftning omfattar begreppet ”Ta i bruk” bl.a. omfattas
hissar, maskiner, radioutrustning, mätinstrument, medicintekniska produkter, medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik och produkter som omfattas av direktivet om elektromagnetisk
kompatibilitet samt direktivet om utrustning och säkerhetssystem som är avsedda för
användning i explosionsfarliga omgivningar. ”Ta i bruk” sker då produkten används av
slutanvändaren för första gången och för de ändamål som produkten är avsedd för. När
produkten tas i bruk av en arbetsgivare och ska användas av anställda anses arbetsgivaren vara
slutanvändaren.

2.3.4

Användning för eget bruk

När en tillverkare av en produkt använder produkten för eget bruk så anses detta motsvara
begreppet utsläppande på marknaden och omfattas av samma regler.

2.3.5

Spårbarhetskrav

Spårbarhet för en produkt är viktigt både för de ekonomiska aktörerna och för de nationella
marknadskontrollmyndigheterna. För de ekonomiska aktörerna ger det en möjlighet att spåra
och återkalla produkter som visar sig inte hålla måttet. För marknadskontrollmyndigheterna ger
det en möjlighet att följa kedjan av ekonomiska aktörer bakåt och identifiera den som eventuellt
kan ställas till svars för att ha släppt ut en undermålig produkt på marknaden.
Varje ekonomisk aktör som deltar i lanserandet av en produkt på marknaden är skyldig att på
uppmaning från marknadskontrollmyndigheten identifiera och meddela vilka de övriga
ekonomiska aktörerna är.
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2.3.6

Sammanfattning

Det är endast den som betraktas som tillverkaren och/eller dennes representant som ”släpper ut
produkter” på EU:s inre marknad. Med detta menas att det är de som fullt ut ansvarar för att
produkten uppfyller alla relevanta grundläggande hälso- och säkerhetskrav som
Maskindirektivet och ev. andra direktiv ställer på produkten.
Distributören har inget med tillverkningen av en produkt att göra, distributörens roll
är att ”tillhandahålla” en maskin på marknaden. Distributören har ett ansvar att
kontrollera att maskinen är korrekt märkt och att all dokumentation levereras med
enligt kraven i AFS2008:3 paragraf 18-20§.
Tillverkaren, dennes representant och distributören skall var för sig kunna identifiera
alla övriga ekonomiska aktörer som är inblandade i leveranskedjan för en maskin.
Detta ska kunna ske under minst tio år efter leveranshändelsen.

2.4 Vad gäller efter en maskin har släppts ut på marknaden?
När en maskin släpps ut på EU:s inre marknad ska den åtföljas av en försäkran om
överensstämmelse och vara CE-märkt. Denna försäkran utfärdas av tillverkaren och gäller
enbart maskinen i det tillstånd den hade då den släpptes ut på marknaden. Den omfattar inte
förändringar som påverkar maskinens säkerhet som utförs av slutanvändaren efter
övertagandet.
Om slutanvändaren är en kommersiell användare, så träder lagen om Användning av
arbetsutrustning (AFS2006:4) in och vänder sig mot arbetsgivaren som övertar ansvaret för att
hålla maskinen säker.

Figur 6 Användning av arbetsutrustning

AFS2006:4 Användning av arbetsutrustning
AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning, är en Svensk föreskrift baserad på direktiv
2009/104/EG som är ett brukardirektiv. Det är detta direktiv som gäller för all arbetsutrustning
som används på arbetsplatser.
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Utdrag ur AFS 2006:4 paragraf 7§ och 8 §.
7 § Om en arbetsutrustning omfattades av svenska föreskrifter, som överför EU-direktiv till svensk rätt
när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift inom EES, gäller följande. Utrustningen får användas
endast om den uppfyller kraven på beskaffenhet och information om användningen som finns i de
föreskrifterna som gällde för den när den släpptes ut på marknaden eller togs i drift.
Detsamma gäller en arbetsutrustning som omfattades av motsvarande föreskrifter i något annat land
inom EES. Vad beträffar märkning, interaktiv programvara och bruksanvisning gäller vid användningen
dock alltid de krav på språk som följer av de svenska föreskrifterna. (AFS 2010:14)
8 § En arbetsutrustning, som inte omfattas av 7 §, skall uppfylla kraven i bilaga A när den används. En
arbetsutrustning, som endast i vissa avseenden omfattas av krav enligt 7 §, skall i övrigt uppfylla kraven i
bilaga A när den används.
Med andra ord så ska arbetsgivaren ansvara för att produkten uppfyller samma grundläggande
hälso- och säkerhetskrav som de föreskrifter (Maskindirektivet och ev. andra direktiv) ställde på
maskinen när den släpptes ut på marknaden, men kravet kommer via AFS 2006:4. Detta gäller
under maskinens hela livstid.
För tillverkaren av maskinen träder lagen om produktansvar in och håller tillverkaren ansvarig
för ev. säkerhetsbrister i tio år efter utsläppandet på marknaden. Det kan tilläggas att begreppet
”tillverkare” har en vidare betydelse i produktansvarslagstiftningen och omfattar alla aktörer i
tillverknings- eller distributionskedjan som kan anses vara ansvariga för produkter som inte
uppfyller kraven.

2.5 Relationen mellan Maskindirektivet & Lågspänningsdirektivet
Relationen mellan Maskindirektivet 2006/42/EU, AFS2008:3 och Lågspännings-direktivet
2014/35/EU (LVD. Low Voltage Directive) beskrivs i detta avsnitt.
I sin deklaration om överensstämmelse ska man inte hänvisa till Lågspänningsdirektivet (LVD)
utan endast referera till Maskindirektivet och till alla övriga applicerbara direktiv. Anledningen
är att bedömning om överensstämmelse och förfarandet vid utsläppandet på unionens inre
marknad skiljer sig åt i de båda direktiven och att det är Maskindirektivet som ska gälla.
Texten i Bilaga 1 i Maskindirektivet 2006/42/EU säger:
1.5.1 Elektrisk matning
En maskin som är elektriskt matad skall vara konstruerad, tillverkad och utrustad så att alla
riskkällor av elektrisk natur förebyggs eller kan förebyggas.
De säkerhetsmål som anges i direktiv 73/23/EEG skall gälla för maskiner. Skyldigheterna i
fråga om bedömning av överensstämmelse och utsläppande på marknaden och/eller tagande
i drift av maskiner med hänsyn till riskkällor förknippade med elektricitet regleras enbart av
det här direktivet.

Kommentarer
(LVD direktiv 73/23/EEG är ersatt med LVD direktiv 2014/35/EU).

Texten i Bilaga 1 i AFS2008:3 säger:
1.5.1 Elektrisk matning
En maskin som är elektriskt matad ska vara konstruerad, tillverkad och utrustad så att alla
riskkällor av elektrisk natur förebyggs eller kan förebyggas.
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Texten i Bilaga 1 i Maskindirektivet 2006/42/EU tar upp tre punkter:
-

En maskin som är elektriskt matad ska vara säker, detta gäller oavsett
matningsspänningens spänningsområde.
Elektriskt matade maskiner skall uppfylla säkerhetskraven i Lågspänningsdirektivet.
I och med detta krav så är alla standarder som är harmoniserade till LVD också
applicerbara på produkter som faller under Maskindirektivet.
Vilket direktiv som ska gälla för bedömning om överensstämmelse och förfarandet vid
utsläppandet på unionens inre marknad (Maskindirektivet 2006/42/EU).

Texten i Bilaga 1 i AFS2008:3 Maskiner
Tar endast upp första strecksatsen ovan. Däremot så hänvisar inte AFS2008:3 till kraven i LVD.
När det gäller deklaration om överensstämmelse så ska LVD inte tas med i deklarationen,
motiveringen finns i paragraf 5 § samt kommentar till paragraf 5 § i slutet av AFS2008:3.

Slutsats
De maskiner som omfattas av Maskindirektivet och som matas av elektrisk energi ska oavsett
matningsspänningens spänningsnivå uppfylla kraven i punkt 1.5.1 Elektrisk matning.
AFS2008:3 hänvisar inte till LVD när det gäller de elektriska säkerhetsmålen, men det kan
antas att det är dessa som gäller även i AFS2008:3.
I sin deklaration om överensstämmelse ska man inte hänvisa till Lågspänningsdirektivet (LVD)
utan endast referera till Maskindirektivet och till alla övriga applicerbara direktiv.
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3 Harmoniserade standarder
Kapitel 3 beskriver hur standarder som är harmoniserade mot Maskindirektivet är
kategoriserade och vad som är utmärkande för de olika kategorierna.
Syftet med harmoniserade standarder är att presentera tekniska lösningar som anses vara
tillräckliga för att de grundläggande hälso- och säkerhetskraven i Maskindirektivet ska vara
uppfyllda. Det är frivilligt att använda harmoniserade standarder, men om man använder dem
och uppfyller alla relevanta krav som standarden anger, så anses man därmed uppfylla
Maskindirektivets krav.
Standarder harmoniserade till Maskindirektivet är indelade i tre kategorier som benämns A-, Boch C-standarder. Dessa tre kategorier tar var för sig upp ämnen på olika nivåer, från
grundläggande begrepp till produktspecifika krav.
På EU:s hemsida kan man söka efter standarder som är harmoniserade mot Maskindirektivet.
Där finns A- B- och C-standarder listade. Se länk i referenslista. Som ett alternativ kan man
kontakta någon av de organisationer som organiserar och saluför standarder i Sverige.

Figur 7 Harmoniserade standarder

3.1 Typ A standarder
A-standarder specificerar terminologi, grundläggande begrepp och konstruktionsprinciper mm
som är tillämpliga på alla typer av maskiner som omfattas av Maskindirektivet. De ska inte
förutsättas ge detaljerade krav och lösningar för specifika maskiner utan är snarare ett
beskrivande ramverk som gäller maskiner i allmänhet. Genom att enbart använda en Astandard kan man inte hävda överensstämmelse med Maskindirektivets grundläggande hälsooch säkerhetskrav enligt presumptionsprincipen.

3.2 Typ B standarder
B-standarder behandlar säkerhetrelaterade aspekter eller typer av säkerhetsrelaterade
anordningar som är applicerbara på maskiner i allmänhet. B-standarder delas in i två
undergrupper, B1- och B2-standarder.
B1-standarder behandlar särskilda säkerhetsaspekter för maskiner så som konstruktion av
säkerhetsrelaterade delar av styrsystem, skyddsavstånd, miljöaspekter som buller, belysning
mm.
B2-standarder tar upp särskilda typer av skydd som t.ex. tvåhandsdon, nödstoppsutrustning,
förreglingsanordningar mm.
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3.3 Typ C standarder
C-standarder, kallas även för produktstandarder, behandlar en viss maskinkategori.
Utmärkande för en maskinkategori är att maskinerna som ingår har liknande
användningsområden och riskkällor.
Det är vanligt att en C-standard hänvisar till krav i en A- eller B-standard, i sådana fall anses
uppfyllandet av ett sådant krav ingå för att uppnå överensstämmelse mot Maskindirektivet. I de
fall specifikationer i C-standarder avviker från specifikationer i A- eller B-standarder så har Cstandarden företräde.
Det kan även påpekas att Maskindirektivet kräver att man gör en riskanalys även om det finns
en C-standard, då det inte finns någon garanti för att en C-standard täcker alla riskkällor för alla
varianter av maskiner som ingår i en viss maskintyp.
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4 Användning av Maskindirektivet
Avsikten med denna del av rapporten är att belysa vilka alternativa vägar och arbetssätt man har
för att uppfylla kraven som ställs på produkter som omfattas av Maskindirektivet.

Figur 8 Maskindirektivet
Det kan kanske vara bra att påminna om att det enbart handlar om ”De grundläggande hälsooch säkerhetskraven” som anges i Maskindirektivet samt i förekommande fall även de väsentliga
krav som kan härröra från andra direktiv som produkten omfattas av. Maskindirektivet ställer
inte några krav på icke säkerhetsrelaterade egenskaper som funktion, prestanda, tillgänglighet.
När man ska påbörja arbetet med att konstruera och tillverka en maskin som är avsedd att
användas inom EU:s inre marknad så ställs man inför ett antal frågor och beslut.
–
–
–
–

Omfattas produkten av Maskindirektivet?
Ska det resultera i en fullbordad maskin eller en delvis fullbordad maskin?
Är det en speciellt farlig maskin som är upptagen i bilaga 4?
Finns det andra direktiv som är tillämpbara?

4.1 Omfattas produkten av Maskindirektivet
Något som bör göras i ett tidigt skede är att bestämma vilket eller vilka direktiv som är
tillämpbara på produkten.
När det handlar om att producera en maskin bör man börja med att titta i Maskindirektivet
(AFS2008:3) under Tillämpningsområde där paragraf 1§ listar de produkter som omfattas av
Maskindirektivet. Här kan man finna produkter som vi normalt inte betraktar som ”maskiner”
men som ändå ingår i Maskindirektivets tillämningsområde.
Man kan i paragraf 4§ i Maskindirektivets definitioner läsa ” I dessa föreskrifter avses med
”maskin” de produkter som är förtecknade i 1 § a–f ”:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

maskiner,
utbytbar utrustning,
säkerhetskomponenter,
lyftredskap,
kedjor, kättingar, linor och vävband,
avtagbara mekaniska kraftöverföringsanordningar, samt
delvis fullbordade maskiner.
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Begreppet maskin kan användas i ”vid” eller ”strikt” bemärkelse. I vid bemärkelse omfattar
begreppet ”maskin” produkterna under punktern a – f). Medan punkten a) även kan förstås i
strikt bemärkelse.
Punkten g) ”Delvis fullbordade maskiner” omfattas av särskilda krav och benämns inte
”maskin”.
Under paragraf 2§ finns undantagen som föreskrifterna inte gäller för. Som hjälp att tolka och
förstå begreppen i paragraf 1§ och 2§ bör definitionerna under paragraf 4§ läsas.

4.2 Delvis fullbordad maskin
En delvis fullbordad maskin är en sammansatt enhet som inte ensam kan användas för något
särskilt ändamål. Den är avsedd att byggas samman med andra enheter för att bilda en komplett
maskin. Ett exempel på en delvis fullbordad maskin kan vara en mataranordning avsedd att
mata fram ämnen till en bearbetningsenhet.
Oavsett om det är en maskin eller en delvis fullbordad maskin som ska byggas så gäller samma
grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i Maskindirektivet och samma förfarande
när det gäller eliminering eller reducering av risker som maskinen kan ge upphov till.
För delvis fullbordade maskiner är det enbart de grundläggande hälso- och säkerhetskrav som
är uppfyllda som ska anges i försäkran om överensstämmelse och de risker som eventuellt
kvarstår ska beskrivas i installationsdokumentationen så att den som bygger in maskinen får
korrekt information om hur riskkällan ska elimineras.
Bilaga 2 i Maskindirektivet handlar om EG-försäkran om överensstämmelse med de
grundläggande hälso- och säkerhetskraven som anges i Maskindirektivet och eventuellt andra
direktiv. Beroende på om det är en fullbordad maskin eller om det är en delvis fullbordad
maskin som ska tillverkas och släppas ut på marknaden så finns det olika förfarande när det
gäller försäkran om överensstämmelse, dessa beskrivs under punkterna A eller B i Bilaga 2. Se
även kapitel 4.8 i denna rapport.

4.3 Maskiner med en hög riskfaktor
Bilaga 4 i Maskindirektivet tar upp maskintyper som anses ha en hög riskfaktor vilka måste tas
om hand och ska genomgå bedömning om överensstämmelse enligt paragraf 12§ eller 13§ i
AFS2008:3. Bilaga 4 anger inga krav utan pekar endast ut de maskintyper som anses ha
speciella risker.

4.4 Andra tillämpbara direktiv som kan bli aktuella
Andra direktiv som är vanliga för maskiner utöver Maskindirektivet är EMC-direktivet, ATEXdirektivet m.fl. EMC-direktivet behandlar störningar och störtålighet. ATEX-direktivet
behandlar utrustning för användning i explosiv miljö. När det gäller LVD-direktivet så gäller
kraven i LVD men man ska inte hänvisa till LVD i sin deklaration om överensstämmelse. Se
kapitel 2.5 i denna rapport.
Vi tar endast upp Maskindirektivet i denna rapport.
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4.5 Konstruktion
Om Maskindirektivet är tillämpbart finns det olika sätt för att uppfylla de grundläggande hälsooch säkerhetskraven.

Maskin som avses i
paragraf 1 i MD

Finns det
harmoniserade
standarder

Ja

Fullt ut följa
harmoniserade
standarder

Ja

Följa icke
harmoniserade
standarder

Nej

Finns det icke
harmoniserade
standarder

Nej

Enbart följa
maskindirektivet

Nej

Uppfylls alla
grundläggande hälsooch säkerhetskrav

Ja

Till figur 11

Figur 9 Att följa standarder och direktiv
Fullt ut följa harmoniserade standarder
De standarder som är harmoniserade mot något harmoniseringsdirektiv har en Z-bilaga, de kan
benämnas ZA- till ZZ-bilagor. I någon av dessa kan man utläsa vilket eller vilka direktiv som
standarden harmoniserar mot. Där står också vilka väsentliga krav i direktivet som standarden
täcker.
Fördelen med att använda en harmoniserad standard är att den tekniska lösningen som
standarden anger anses vara tillräcklig för att uppfylla ”De grundläggande hälso- och
säkerhetskraven” i Maskindirektivet.
Det är inte alltid en standard omfattar alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav som kan bli
applicerbara på maskinen. Även om man följer en produktstandard så måste man utföra en
riskbedömning för att kontrollera om standarden täcker in produktens alla riskkällor. Man kan
inte förutsätta att en standard, även om det är en produktstandard omfattar alla riskkällor som
är förknippade med produkten. En standard kan bestå av flera delar om det är en komplex
maskintyp. Om alla eller enbart enstaka delar behöver tillämpas får avgöras från fall till fall. Det
är vanligt att produktstandarder refererar till andra standarder, som tar upp något speciellt
område, i dessa fall anses även den delen som produktstandarden refererar till vara
harmoniserad.
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Följa icke harmoniserade standarder
Om man följer en harmoniserad standard som bara tar upp vissa grundläggande hälso-och
säkerhetskrav så kan man behöva använda icke harmoniserade standarder eller andra tekniska
dokument som vägledning för att uppfylla återstående krav. För de krav som inte omfattas av en
harmoniserad standard gäller att man har ett utökat krav att verifiera och validera att valda
lösningar uppfyller ”De grundläggande hälso- och säkerhetskraven” i Maskindirektivet.
Enbart följa Maskindirektivet
Om man väljer att inte följa standarder eller andra tekniska dokument så kan man följa
Maskindirektivet direkt. För tillverkaren gäller paragraf 3§ i AFS2008:3.
I och med att man inte följer en harmoniserad standard så får man ett utökat ansvar att
verifiera och validera valda tekniska lösningar för att eliminera eller reducera riskkällorna.

4.6 Riskanalys och riskreducering
Om man kan använda en harmoniserad C-standard fullt ut (som täcker alla krav som är
applicerbara på maskinen) så behöver man i regel inte titta i Maskindirektivet under
utvecklingen, däremot kan man behöva följa Maskindirektivet i den inledande fasen när man
ska bestämma om maskinen omfattas av direktivet och i så fall vilka krav som är tillämpbara.
Men för att kunna förvissa sig om ifall en viss C-standard omfattar alla applicerbara krav som
ska uppfyllas på maskinen, så måste man identifiera och värdera samtliga riskkällor som
maskinen kan förväntas ge upphov till t.ex. genom en riskbedömning. Först när dessa riskkällor
är identifierade och värderade, kan man bedöma i vilken omfattning vald standard är
tillämpbar. Här kan inledningen i Maskindirektivet bilaga 1 samt SS-EN 12100 ge vägledning.
Om det däremot inte finns någon harmoniserad C-standard som omfattar samtliga krav som är
applicerbara på maskinen så kan man behöva följa hela eller delar av Maskindirektivet direkt.
Även i detta fall är det absolut nödvändigt att ha identifierat alla riskkällor som kan förutses i ett
tidigt skede av utvecklingsprocessen, då dessa skall elimineras eller minimeras till en acceptabel
nivå. Bedömningen av riskkällor är en levande process och ska uppdateras under utvecklingsfasen för att kunna identifiera eventuellt tillkommande risker. Se också bilaga B i denna rapport.
Kraven i de riskrelaterade direktiven anger följande prioriteringsordning vid riskreducering:
1. Risker skall så långt möjligt undanröjas eller minskas säkerheten integreras redan på
konstruktions- och tillverkningsstadierna).
2. Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som inte kan undanröjas.
3. Information skall ges till användarna om kvarstående risker som beror på otillräcklighet
i de skyddsåtgärder som vidtagits samt ange om särskild utbildning krävs och om
personlig skyddsutrustning behöver tillhandahållas.

Konstruera bort
Skydda
Informera
Figur 10 Riskreducerings-metod
Prioriteringsordningen är viktig, det är inte tillåtet att vidta en åtgärd med lägre prioritet om det
är praktiskt möjlig att lösa den med en åtgärd med högre prioritet.
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4.7 Att välja väg för bedömning av överensstämmelse
Före man skriver en försäkran om överensstämmelse eller försäkran för inbyggnad ska man
utföra en bedömning om överensstämmelse. Resultatet av denna bedömning om
överensstämmelse ligger sedan till grund för utfärdandet av ”Försäkran om överensstämmelse”
och CE-märkning.

Förfarande för bedömning av överensstämmelse för maskiner (AFS2008:3)
10 § För att intyga att maskiner överensstämmer med bestämmelserna i dessa föreskrifter
ska tillverkaren eller dennes representant tillämpa något av de förfaranden för bedömning av
överensstämmelse som anges i 11–13 §§.
11 § Om maskinen inte är upptagen i bilaga 4, ska tillverkaren eller dennes representant
tillämpa det förfarande för bedömning av överensstämmelse genom intern kontroll av
tillverkningen av en maskin som anges i bilaga 8.
12 § Om maskinen är upptagen i bilaga 4 och har tillverkats i enlighet med de harmoniserade
standarder som avses i 9 § och dessa standarder omfattar alla tillämpliga grundläggande
hälso- och säkerhetskrav, ska tillverkaren eller dennes representant tillämpa något av
följande förfaranden
a) förfarandet för bedömning av överensstämmelsen genom intern kontroll av tillverkningen
av en maskin enligt bilaga 8,
b) förfarandet med EG-typkontroll enligt bilaga 9 samt intern kontroll av tillverkningen av en
maskin enligt bilaga 8, punkt 3,
c) förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.
13 § Om maskinen är upptagen i bilaga 4 men inte eller endast delvis har tillverkats i enlighet
med de harmoniserade standarder som avses i 9 § eller om de harmoniserade standarderna
inte omfattar alla grundläggande hälso- och säkerhetskrav eller inga harmoniserade
standarder finns för den berörda maskinen, ska tillverkaren eller dennes representant
tillämpa något av följande förfaranden
a) förfarandet med EG-typkontroll enligt bilaga 9 samt intern kontroll av tillverkningen av en
maskin enligt bilaga 8, punkt 3, 6
b) förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.

Förfarande för delvis fullbordade maskiner
14 § Innan en delvis fullbordad maskin släpps ut på marknaden ska tillverkaren eller dennes
representant se till att
a) den relevanta tekniska dokumentation som beskrivs i bilaga 7, avsnitt B är upprättad,
b) de monteringsanvisningar som beskrivs i bilaga 6 är upprättade, samt att
c) en försäkran för inbyggnad i enlighet med vad som beskrivs i bilaga 2, del 1, avsnitt B har
upprättats.
15 § Monteringsanvisningarna och försäkran för inbyggnad ska åtfölja en delvis fullbordad
maskin när den släpps ut på marknaden.
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Figur 11 nedan beskriver vägval för bedömning av överensstämmelse.
Från figur 9
Konstruktion som avses i
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Inte bilaga 4 maskin
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säkerhetskrav

2A Maskin:
Maskin som avses i
paragraf 1 a) – f)

2B maskin
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som avses i paragraf 1 g)

Teknisk tillverknings
dokumentation
Bilaga 7 A
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Bilaga 7 B
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EG-försäkran om
överensstämmelse
Bilaga 2 A
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Figur 11 Bedömning av överensstämmelse
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4.8 Kommentarer till bilagorna i Maskindirektivet
Nedanstående text är kommentarer till bilagorna i AFS2008:3 och innehåller inte den
fullständiga originaltexten. Referenser till bilagor gäller bilagor i AFS2008:3
Kursiv text är kopia från AFS2008:3
Grundläggande hälso- och säkerhetskrav på konstruktion och tillverkning av
maskiner
I bilaga 1 finns ”De grundläggande hälso- och säkerhetskraven” som gäller alla maskiner och
delvis fullbordade maskiner som omfattas av Maskindirektivet.
I samband med konstruktion av en maskin ska en riskbedömning göras oavsett om man
använder en harmoniserad standard eller någon annan metod. Detta för att kunna säkerställa
att alla riskkällor som maskinen bedöms medföra omfattas av den standard eller metod man
väljer att arbeta efter.
Maskinkategorier som har egna avsnitt i bilaga 1.
Vissa maskintyper har utöver de inledande grundläggande hälso- och säkerhetskraven i bilaga 1,
ytterligare krav som anges under kapitel 2 i bilaga 1.
2. Ytterligare grundläggande hälso- och säkerhetskrav för vissa maskinkategorier
 maskiner för bearbetning och hantering av livsmedel, maskiner avsedda för
kosmetiska och hygieniska produkter eller läkemedel,
 handhållna och/eller handstyrda maskiner,
 bultpistoler och andra bärbara slagmaskiner,
 maskiner för bearbetning av trä och material med liknande fysiska egenskaper samt
 maskiner för applicering av bekämpningsmedel, ska uppfylla samtliga
grundläggande hälso- och säkerhetskrav som anges i detta kapitel (se Allmänna
principer, punkt 4). (AFS 2011:1)
Information
Alla maskiner som omfattas av Maskindirektivet ska uppfylla kraven på information som ges i
bilaga 1. I denna grundläggande delen av bilaga 1 finns kraven i punkt 1.7 Information. För en
del av de maskintyper som omfattas av punkten 2 i bilaga 1 finns det ytterligare krav på
information för varje maskintyp.
Informationen som avses handlar om:







Information och varningar på maskinen
Information och informationsanordningar
Varningsanordningar
Varningar för kvarstående risker
Märkning av maskiner
Bruksanvisning

Utöver denna information ska även den tekniska tillverkningsdokumentationen sammanställas
samt försäkran om överensstämmelse utfärdas. Kraven för detta finns i bilaga 2 och bilaga 7.
Slutligen ska maskinen CE-märkas enligt kraven i bilaga 3 innan den släpps ut på EU:s inre
marknad.
Försäkran
Bilaga 2 beskriver förfarandet och utförandet av dokumenten ”EG-försäkran om
överensstämmelse” för maskiner och ”Försäkran för inbyggnad” för delvis fullbordade
maskiner.
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Dessa ska bevaras i tio år från det datum då produkten släpps ut på marknaden för att göra det
möjligt för tillsynsmyndigheterna att kontrollera dessa handlingar vid behov, om inte andra
tidsperioder föreskrivs i lagstiftningen.
A. EG-försäkran om maskinens överensstämmelse
Den som betraktas som tillverkare vid utsläppandet på unionens inre marknad, bär det slutliga
ansvaret för att produkten uppfyller de väsentliga krav som anges i tillämpbar harmoniserad
lagstiftning och är också den som ska underteckna försäkran om överensstämmelse och CEmärka produkten. Försäkran om överensstämmelse är ett dokument som anger att produkten
uppfyller alla relevanta krav i den tillämpliga lagstiftningen. Det är tillverkarna, deras
representanter eller när det gäller importerade produkter importören som har ansvar för detta.
Försäkran gäller enbart maskinen i det tillstånd den släpptes ut på marknaden och omfattar inte
komponenter som läggs till eller åtgärder som därefter genomförs av slutanvändaren.
Enligt Maskindirektivet ska ”EG-försäkran om överensstämmelse” innehålla följande uppgifter:
1. Tillverkarens fullständiga namn och adress och i förekommande fall dennes representant.
2. Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den tekniska
dokumentationen och som ska vara etablerad inom EES.
3. Beskrivning och identifikation av maskinen, inbegripet allmän benämning, funktion,
modell, typ, serienummer och varunamn.
4. En mening med en uttrycklig försäkran att maskinen uppfyller alla tillämpliga
bestämmelser i direktiv 2006/42/EG och i tillämpliga fall en liknande mening med en
försäkran om överensstämmelse med andra direktiv eller relevanta bestämmelser som
maskinen uppfyller. Hänvisningarna ska vara till texter som offentliggjorts i Europeiska
unionens officiella tidning.
5. I tillämpliga fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ
som utförde EG-typkontrollen enligt bilaga 9 och numret på EG-typkontrollintyget.
6. I tillämpliga fall namn på, adress till och identifikationsnummer för det anmälda organ
som godkände systemet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.
7. I tillämpliga fall en hänvisning till de harmoniserade standarder enligt artikel 7.2 som
använts.
8. I tillämpliga fall en hänvisning till andra tekniska standarder och specifikationer som
använts.
9. Ort och datum för försäkran.
10. Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upprätta försäkran på
tillverkarens eller dennes representants vägnar.
B. Försäkran för inbyggnad av en delvis fullbordad maskin
Försäkran för inbyggnad ska upprättas av tillverkaren av en delvis fullbordad maskin eller
dennes representant i EU och som ska följa den delvis fullbordade maskinen tills den når
tillverkaren av den fullständiga maskinen. Huvudsyftet för Försäkran för inbyggnad är att
informera tillverkaren av den slutliga maskinen om de tillämpliga grundläggande hälso- och
säkerhetskraven från bilaga 1 i Maskindirektivet, och vilka som har tillämpats och uppfyllts. En
delvis fullbordad maskin får inte får tas i drift förrän den fullständiga maskin den ska ingå i har
förklarats överensstämma med tillämpliga bestämmelser i Maskindirektivet.
Enligt Maskindirektivet ska ”Försäkran för inbyggnad” innehålla följande uppgifter:
1. Namn på och fullständig adress till tillverkaren av maskiner som är delvis fullbordade och i
förekommande fall dennes representants namn och adress.
2. Namn på och adress till den person som är behörig att ställa samman den relevanta
tekniska dokumentationen och som ska vara etablerad inom EES.
3. Beskrivning och identifikation av delvis fullbordade maskiner, inbegripet allmän
benämning, funktion, modell, typbeteckning, serienummer och varunamn.
4. En mening som anger vilka grundläggande krav i direktiv 2006/42/EG som tillämpas och
uppfylls och att relevant teknisk dokumentation har sammanställts enligt bilaga 7, avsnitt B
och i tillämpliga fall en mening med en försäkran om överensstämmelse med andra relevanta
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direktiv beträffande den delvis fullbordade maskinen. Hänvisningarna ska vara till texter som
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
5. Ett åtagande att på motiverad begäran av nationella myndigheter överlämna relevant
information om den delvis fullbordade maskinen. Detta åtagande ska ange hur
överlämnandet ska gå till och inte påverka de immateriella rättigheter som tillkommer
tillverkaren av delvis fullbordade maskiner.
6. I tillämpliga fall ett meddelande om att delvis fullbordade maskiner inte får tas i drift
förrän de fullständiga maskiner de ska byggas in i har förklarats överensstämma med
bestämmelserna i direktiv 2006/42/EG.
7. Ort och datum för försäkran.
8. Identitet på och namnteckning av den person som bemyndigats att upprätta försäkran på
tillverkarens eller dennes representants vägnar.
CE-märkning
I bilaga 3 beskrivs hur CE-märkningen ska utföras.
Genom att underteckna EG-försäkran om överensstämmelse samt CE-märka sin produkt
intygar tillverkaren på eget ansvar att produkten uppfyller alla applicerbara väsentliga krav som
unionens harmoniseringslagstiftning ställer på produkten.
Maskinkategorier på vilka något av förfarandena i 12 § och 13 § ska tillämpas
Bilaga 4 listar maskintyper som anses ha en hög riskfaktor och som kräver ett speciellt
förfarande för bedömning av överensstämmelse enligt 12§ och 13§ i AFS2008:3. Om maskinen
är tillverkad i enlighet med de harmoniserade standarder som avses i paragraf 9§ finns följande
alternativ:
a) bedömning av överensstämmelsen genom intern kontroll av tillverkningen av en
maskin enligt bilaga 8.
b) förfarandet med EG-typkontroll enligt bilaga 9 samt intern kontroll av tillverkningen av
en maskin enligt bilaga 8, punkt 3.
c) förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.
Om maskinen inte fullt ut är tillverkad i enlighet med harmoniserade standarder som avses i
paragraf 9§ finns följande alternativ:
d) förfarandet med EG-typkontroll enligt bilaga 9 samt intern kontroll av tillverkningen av
en maskin enligt bilaga 8, punkt 3.
e) förfarandet för fullständig kvalitetssäkring enligt bilaga 10.
Vägledande förteckning över säkerhetskomponenter som avses i 4 § c
I bilaga 5 ges en förteckning över säkerhetskomponenter som avses i paragraf 4§ c.
Enligt definitionen i paragraf 4§ pkt. c) är en säkerhetskomponent en komponent:





som fullgör en säkerhetsfunktion,
som släpps ut på marknaden separat,
som om den inte fungerar eller fungerar dåligt utgör risk för personers säkerhet,
som inte är nödvändig för att maskinen ska fungera eller som kan ersättas med normala
komponenter för att maskinen ska fungera.

Listan är vägledande och ska inte ses som en komplett lista.
Monteringsanvisningar för delvis fullbordade maskiner
Bilaga 6 beskriver tillkommande dokumentationskrav för delvis fullbordade maskiner enligt
paragraf 14§ b.
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Monteringsanvisningarna för delvis fullbordade maskiner ska innehålla en beskrivning av de
villkor som ska vara uppfyllda för att en korrekt inmontering i den fullständiga maskinen ska
uppnås, så att säkerhet och hälsa inte äventyras.
Monteringsanvisningarna ska upprättas på något av språken inom EES som godtas av
tillverkaren av den maskin i vilken den delvis fullbordade maskinen ska byggas in eller av
dennes representant.
A. Teknisk tillverkningsdokumentation för maskiner
I Bilaga 7 A beskrivs det förfarande enligt vilket den tekniska tillverkningsdokumentationen ska
sammanställas. Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska visa att maskinen
överensstämmer med kraven i Maskindirektivet. I den utsträckning det krävs för denna
bedömning, ska den ange maskinens konstruktion, tillverkning och funktionssätt.
B. Relevant teknisk dokumentation för delvis fullbordade maskiner
I Bilaga 7 B beskrivs det förfarande enligt vilket den relevanta tekniska
tillverkningsdokumentationen för en delvis fullbordad maskin ska sammanställas. Av
dokumentationen ska det framgå vilka av kraven i Maskindirektivet som tillämpats och som har
uppfyllts. Den ska omfatta konstruktion, tillverkning och funktionssätt för den delvis
fullbordade maskinen, i den utsträckning som behövs för bedömning av överensstämmelse med
de tillämpade grundläggande hälso- och säkerhetskraven.
Dokumentationen ska sammanställas på ett eller flera av de officiella språken i EES. Den
tekniska tillverkningsdokumentationen ska vara tillgänglig i minst tio år efter
tillverkningsdagen för de delvis fullbordade maskinerna eller den sista producerade enheten vid
serietillverkning, och på begäran läggas fram för de behöriga myndigheterna i EES. Den ska
kunna sammanställas och överlämnas till de berörda myndigheterna av den person som anges i
försäkran för inbyggnad.
Bedömning av överensstämmelse genom intern kontroll av tillverkningen av en
maskin.
Bilaga 8 beskriver det förfarande en tillverkare av en maskin kan använda sig av vid bedömning
om överensstämmelse. Bedömning av överensstämmelse syftar till den process som en
tillverkare ska genomföra under konstruktions- och tillverkningsfasen för att kontrollera och
verifiera att produkten uppfyller de väsentliga krav som Maskindirektivet ställer. Denna
bedömning om överensstämmelse utgör sedan grunden för försäkran om överensstämmelse och
CE-märkning.
EG-typkontroll
Bilaga 9 beskriver det förfarande genom vilket en oberoende tredje part, ett anmält organ,
förvissar sig om och intygar att en modell som är representativ för en maskin enligt bilaga 4
uppfyller kraven i Maskindirektivet. Det anmälda organet utfärdar ett EG-typkontrollintyg.
Med detta EG-typkontrollintyg intygar det anmälda organet att det undersökta exemplaret av
maskinen uppfyller alla relevanta konstruktionskrav som Maskindirektivet ställer. EUtypkontrollintyget används sedan som referensdokument för att verifiera att maskiner som
serietillverkas motsvarar den referensmaskin som EU-typkontrollintyget baseras på.
Fullständig kvalitetssäkring
Bilaga 10 beskriver förfarandet för bedömningen om överensstämmelse för de maskiner som
anges i bilaga 4 och som tillverkats genom tillämpning av ett system med fullständig
kvalitetssäkring. Bilaga 10 beskriver även det förfarande varigenom det anmälda organet ska
bedöma och godkänna kvalitetssystemet samt övervaka dess tillämpning.
Upphävande eller tillbakadragande av utfärdade intyg eller godkännanden
Bilaga 11 beskriver befogenheter och skyldigheter ett anmält organ har för att återkalla ett EUtypkontrollintyg om det uppdagas att maskinen intyget gäller för inte uppfyller kraven i
Maskindirektivet eller om ett insynat kvalitetssystem inte håller måttet.
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5 Styrsystem
5.1 Definition av styrsystem
Ett styrsystem till en maskin kan vara baserat på olika teknologier, det kan vara mekaniska,
pneumatiska, hydrauliska, elektriska eller elektroniska system. Det som är utmärkande är att ett
styrsystem får insignaler från givare på maskinen, operatörer eller från någon annan utrustning
och som baserad på dessa insignaler genererar en eller flera förväntade utsignaler till maskinens
driv-och/eller signalsystem.

Signalering,
teckenfönster, varning

Manuella styrdon
(manöverdon)
Manöveranordningar

Datalagring och logik eller analog
databehandling

Styrsystem

Sensorer
Skyddsanordningar

Effektstyrdon
(kontaktorer, ventiler,
hastighetsövervakare )

Skydd
Drivanordningar
(motorer, cylindrar)

Operativ
del

Kraftöverföringselement
Arbetande delar

Figur 12 Schematisk beskrivning av en maskin

5.2 Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem
Säkerhetsrelaterade delar av ett styrsystem är de delar i ett styrsystem som uppfyller kraven för
att kunna utgöra en säkerhetsfunktion. En säkerhetsfunktion startar där insignalerna skapas,
t.ex. den mekaniska delen på ett gränsläge, tryckknapp eller motsvarande, och slutar vid
effektstyrdonens utgångar. De ”normala” styrfunktionerna behandlas inte i Maskindirektivet så
länge de inte ingår i eller negativt påverkar säkerhetsfunktionerna.
Det är de säkerhetsrelaterade delarna av ett styrsystem som avsnittet 1.2 Styrsystem i
Maskindirektivet handlar om.
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De säkerhetsrelaterade delar av styrsystem som man speciellt nämner är:
-

Ett styrsystems säkerhet och tillförlitlighet
Manöverdon
Start
Stopp
Stopp under drift
Nödstopp
Montering av maskiner
Val av styr- och funktionssätt
Fel i kraftförsörjningen

När det gäller utveckling av säkerhets relaterade styrsystem eller uppbyggande av
säkerhetsfunktioner så finns det användbara standarder, några av de vanligaste är:
-

SS-EN ISO 13849-1 Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem –
Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper

-

SS-EN ISO 13849-2 Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar i styrsystem –
Del 2: Validering

-

SS-EN 62061 Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical,
electronic and programmable electronic control systems

-

SS-EN 60204-1 Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar

-

IEC 61508 Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safetyrelated systems – (7 parts)

De standarder som är harmoniserade mot något harmoniseringsdirektiv har en Z-bilaga, de kan
benämnas ZA- till ZZ-bilagor. I någon av dessa kan man utläsa vilket eller vilka direktiv som
standarden harmoniserar mot. Där står också vilka väsentliga krav i direktivet som standarden
täcker. Följer man alla applicerbara krav i standarden så anses man ha uppfyllt de krav i
Maskindirektivet som standarden täcker. Alla standarderna i listan ovan, utom IEC61508, är
harmoniserade till Maskindirektivet.
IEC 61508-serien är en så kallad generisk standardserie som inte är harmoniserad mot
Maskindirektivet. I de fall en harmoniserad standard refererar till hela eller delar av IEC 61508
så kan motsvarande delar användas som om de vore harmoniserade, om kraven är uppfyllda.

5.3 SS-EN ISO 13849
Maskinsäkerhet – Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem
Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper
Del 2: Validering
SS-EN ISO 13849 del 1 och del 2 är B-standarder enligt definitionen i SS-EN ISO 12100. De är
vanliga vid utveckling av säkerhetslösningar till maskiner. De kan användas till alla typer av
styrsystem (elektriska, elektroniska, pneumatiska, hydrauliska samt mekaniska system) som ska
realisera säkerhetsfunktioner. För ytterligare information se RISE rapport 2018:01 “Safety related Machine Control Systems using standard EN ISO 13849-1”
Del 1: Allmänna konstruktionsprinciper
Syftet med Del 1 är att vara en vägledning till de som konstruerar och bygger säkerhetsrelaterade styrsystem eller säkerhetsfunktioner avsedda för maskiner.

© RISE Research Institutes of Sweden

37

Del 2: Validering
Syftet med Del 2 är att vara en vägledning vid validering av styrsystem eller säkerhetsfunktioner
avsedda för maskiner.
Denna Del 2 specificerar vad som ska följas vid validering av SRP/CS
genom analys och test av:
den specificerade säkerhetsfunktionen
vilken kategori som är uppnådd
vilken PL nivå som är uppnådd
Det rekommenderas att valideringen utförs av en person som inte har deltagit i utvecklingsarbetet. Valideringen ska dokumenteras och ingå i den tekniska dokumentationen.
Begrepp som används i SS-EN ISO 13849
SRP/CS (Safety Related Parts of a Control System) Säkerhetsrelaterad del i ett styrsystem, är
de delar av ett styrsystem som ingår i skyddsfunktioner. Det kan vara ett komplett styrsystem
eller delar av ett styrsystem samt kringutrustning i form av säkerhetskomponenter som ansluts
till styrsystemet, för att tillsammans utgöra en komplett säkerhetsfunktion.
Det är utförandet av dessa SRP/CS delar som denna standard inriktar sig på och som om man
följer, ger presumtion till de ”grundläggande hälso- och säkerhetskraven” i Maskindirektivet.
Erforderlig prestandanivå, PLr
För att kunna utveckla ett styrsystem som ska utgöra en skyddsfunktion för en viss riskkälla, så
måste man veta vilka krav man ska ställa på styrsystemet, denna erforderliga skyddsnivå kallas
PLr (required Performance Level).
Det finns fem nivåer som beskriver tillförlitligheten på skyddsfunktionen. Den lägsta nivån är
PL = a och den högsta PL = e.
Det finns olika sätt att fastställa PLr nivån. Det kanske säkraste sättet är att göra en
riskbedömning av konstruktionen där man identifierar de riskkällor som maskinen medför och
som man sedan gör en riskvärdering på och därigenom får fram en PLr nivå. Det är alltså den
PLr nivån som talar om vilka tillförlitlighetskrav som ska ställas på skyddsfunktionen. Om man
vet exakt vilken maskintyp som styrsystemet är avsett för, så kan det finnas C-standarder som är
applicerbara, de kan då innehålla PLr nivåer för de olika skyddsfunktioner som är applicerbara.
I det fallet så är PLr nivån förbestämd för de riskkällor som är identifierade i C-standarden.
Det kan dock påpekas att Maskindirektivet kräver att man gör en riskanalys även om det finns
en C-standard, då det inte finns någon garanti för att en C-standard täcker alla riskkällor för alla
varianter av maskiner som ingår i en viss maskintyp.
Prestandanivå, PL
Prestandanivån är ett samlingsbegrepp som i fem nivåer beskriver tillförlitligheten på
skyddsfunktionen som styrsystemet ska utföra.
Det är flera faktorer inblandade som påverkar prestandanivån, det är hårdvarustrukturen,
programvarustruktur, feldetekteringsförmågan (DC), medeltid till farlig felfunktion (MTTFd),
fel av samma orsak (CCF), driftsbelastning, miljöaspekter mm.
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PL

a

b

c

d

e
Cat. B

Cat. 1

DCavg None

DCavg None

Cat. 2

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 3

Cat. 4

DCavg Low

DCavg Medium

DCavg Low

DCavg Medium

DCavg High

MTTFD = Low
MTTFD = Medium
MTTFD = High
Figur 13 Prestandanivå från EN ISO 13849-1
Den lägsta nivån är PL = a och den högsta PL = e.
Prestandanivån (PL) är det värde som man beräknar på sin konstruktion för att jämföra med
den erforderliga prestandanivån (PLr) för att verifiera att säkerhetsfunktionen är tillräckligt
tillförlitlig.
Kategori
För att underlätta konstruktionsarbetet och bedömningen av uppnådd prestandanivå, så har
man i denna standard infört begreppet kategori, vilket beskriver strukturen på de
säkerhetsrelaterade delarna. Det är förutbestämda strukturer för Ingångssteg – Logik –
Utgångssteg i ett styrsystem eller för en komplett säkerhetsfunktion. Dessa strukturer delas in i
fem nivåer, som kallas kategori B, 1, 2, 3 och 4 där den lägsta och minst avancerade är kategori B
(Basic) och den mest avancerade är kategori 4.
Medeltid till farlig felfunktion, MTTFd (Mean Time To dangerous Failure)
MTTFd är ett statistiskt värde som beskriver en förväntad medeltid till en farlig felfunktion
uppstår.
Den ingår som en del i beräkningen av PL-nivån. För att fastställa MTTFd värden på de
komponenter som ingår i en säkerhetsfunktion ska man i första hand välja
komponentleverantörens data. Om detta inte är möjligt så kan man använda de generella
värden som ges i SS-EN ISO 13849-1 för vissa komponenter, dessa är dock oftast mer
konservativa än tillverkarens värden.
Det finns ytterligare metoder för fastställande av MTTFd-värden som beskrivs i standarden.
Feldetekteringsförmåga, DC (Diagnostic Coverage)
Förmågan hos ett system att kunna övervaka sig själv och kunna detektera fel, kallas
feldetekteringsförmåga. DC värdet anger ett mått på effektiviteten och bestäms som
förhållandet mellan felfrekvensen för detekterade fel och felfrekvensen för totala antalet fel.
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Fel av samma orsak, CCF (Common Cause Failure)
Fel av samma orsak, till exempel fel på gemensam spänningskälla eller miljöstörning
Detta fenomen kan påverka i system som har någon form av redundans, där ett enda fel har
förmågan att sätta de redundanta kanalerna ur spel.
Systematiskt fel
Ett systematiskt fel är ett mänskligt fel eller misstag införd i design- eller tillverkningsprocessen,
som endast kan elimineras genom ändring av konstruktionen, tillverkningsprocessen,
dokumentationen eller andra relevanta faktorer som beror av mänskligt beteende.

5.4 SS-EN 62061
Safety of machinery – Functional safety of safety-related electrical, electronic and
programmable electronic control systems
Denna standard är en B-standard enligt definitionen i SS-EN ISO 12100 och är harmoniserad
mot Maskindirektivet. Den bygger på IEC 61508 serien och är i grunden en IEC standard. SSEN 62061 har antagits som en Europa standard (EN) och även som svensk standard (SS), i och
med detta har Z-bilagor lagts till. Den är anpassad för maskintillverkare och gäller för
integrering av maskinsäkerhet. Den används till konstruktion av alla typer av
säkerhetsfunktioner som är baserade på elektriska eller elektroniska komponenter. Den är inte
avsedd för konstruktion av styrsystem (PLC mm) och den tar inte upp pneumatiska, hydrauliska
eller mekaniska aspekter.
SS-EN 62061, utgåva 1 är utgiven 2005. För att den ska gälla i dag måste tillägg A1 och C1 läggas
till. Från och med 2018-07-31 gäller även tillägg A2. Dessa tillägg är anpassningar och
korrigeringar som sker över tid.
Begrepp som används i SS-EN 62061
SRECS (Safety Related Electrical Control System)
De delar av ett styrsystem som kan påverka funktionssäkerheten om de slutar att fungera på ett
förväntat sätt kallas för SRECS.
SIL (Safety Integrity Level)
SIL nivån anger ett tillförlitlighetsvärde på säkerhetsfunktionerna på ett liknande sätt som
performance level, PL. De är dock inte jämförbara rakt av. Ett SIL värde indikerar en djupare
analys och beräkning än vad PL nivån visar (PL beräkningar sker ju med ett förenklat
beräkningssätt enligt SS-EN ISO 13849 vilket oftast är fullt tillräckligt).
PFHD (Probability of dangerous Failure per Hour)
Anger den genomsnittliga sannolikheten för att ett farligt fel ska uppstå per timma.

5.5

IEC 61508

Functional safety of electrical/electronic/programmable electronic safety-related systems
I denna internationella standard, som består av sju delar, fastställs ett generellt
tillvägagångssätt för alla säkerhetsrelaterade livscykelaktiviteter för system, som består av
elektriska, elektroniska eller programmerbara elektroniska system och som används för att
utföra säkerhetsfunktioner.
Den är inte harmoniserad till Maskindirektivet, men flera harmoniserade standarder bl.a. SSEN ISO 13849 och SS-EN 62061 refererar till denna standard och i och med det så kan de delar
som refereras till användas som om de vore harmoniserade.
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5.6 SS-EN 60204-1
Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning – Del 1: Allmänna fordringar
Denna del 1 av standarden är harmoniserad mot Maskindirektivet och är en B-standard enligt
definitionen i SS-EN ISO 12100. Den är en av de vanligaste standarderna vid konstruktion av
elutrustning till maskiner.
I Z-bilagan i standarden kan man se vilka av de ”grundläggande hälso- och säkerhetskrav” i
Maskindirektivet som den täcker. Följer man alla applicerbara krav i standarden så anses man
ha uppfyllt de krav i Maskindirektivet som standarden täcker.
Denna Del 1 av standarden behandlar krav och rekommendationer för maskiners elutrustning i
syfte att främja:
-

Säkerhet för personer och egendom
Samstämmighet i hur maskiner reagerar på kommandon
Enkelt underhåll

5.7 Sammanfattning
Både SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061 specificerar krav för design och implementation av
säkerhetsrelaterade kontrollsystem för maskiner.
-

SS-EN ISO 13849-1 är den av de två som täcker in mekaniska, pneumatiska och
hydrauliska säkerhets aspekter utöver de elektriska och elektroniska. Användandet av
SS-EN ISO 13849-1 baseras huvudsakligen på att konstruktion och uppbyggandet av de
säkerhetsrelaterade funktionerna logiskt följer förutbestämda strukturer som kallas
kategorier. Genom att i sin konstruktion följa strukturerna i någon av de fem kategorier
som anges i standarden så kan man utnyttja de metoderna för beräkning av
tillförlitlighet och prestanda nivå som beskrivs i standarden, dessa är en förenklad
variant av vad som beskrivs i SS-EN 62061 och IEC 61508.

-

SS-EN 62061 är närmare knuten till IEC 61508 standarden och följer den terminologi
som anges i IEC 61508 bl.a. används SIL-begreppet istället för performance level, PL
som SS-EN ISO 13849 standarderna använder. SS-EN 62061 behandlar enbart
elektriska och elektroniska aspekter och tar inte upp mekaniska, pneumatiska och
hydrauliska säkerhets aspekter.

-

IEC 61508 standarden är en ”generisk” standard som inte är harmoniserad till
Maskindirektivet. Den är mycket omfattande och används vanligen inte som
konstruktionshjälpmedel vid konstruktion av kompletta skyddsfunktioner. Den vänder
sig mer mot de som utvecklar säkerhetskomponenter eller säkerhetsfunktioner med
mycket höga krav. Både SS-EN ISO 13849-1 och SS-EN 62061 refererar till IEC 61508
för vissa höga krav och/eller komplexa system och om dessa krav i IEC 61508 uppfylls
anses detta vara tillräckligt för att kraven i Maskindirektivet är uppfyllda.

-

SS-EN 60204-1 standarden är en elsäkerhetsstandard som i första hand riktar in sig på
elsäkerhet i maskiner. Den tar upp vissa funktionssäkerhetsaspekter men är inte en
ersättare för någon av de övriga standarderna som har beskrivits här, när det gäller
funktionssäkerhet.
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Bilaga A Referenser
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Maskinsäkerhet - Säkerhetsrelaterade delar av styrsystem - Del 1
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Maskinsäkerhet – Maskiners elutrustning

SS-EN 60947-5-8:2007

Kopplingsapparater för högst 1000 V - Del 5-8:
Manöverkretsapparater och kopplingselement - Acceptdon av
trelägestyp

SS-EN 61800-5-2:2017

Varvtalsstyrda elektriska drivsystem - Del 5-2: Funktionssäkerhet
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Bilaga B Riskbedömning
Detta avsnitt refererar till standard SS-EN ISO 12100:2010
Denna information ges endast som upplysning. Den är inte fullständig. För mer information se SS-EN ISO
12100:2010.

Riskbedömningen baserad på SS-EN ISO 12100:2010 täcker hela maskinen, inklusive
maskinens styrsystem och ska utföras av tillverkaren. Att göra en riskbedömning tidigt är en
viktig del av konstruktionsarbetet. Detta är för att kostnaden och tiden för en tidigt
riskreducerande åtgärd är förhållandevis låg. Betydligt mer krävande är det att åtgärda en risk
som upptäcks först när produktion av maskinen har påbörjats. Risker som upptäcks ännu
senare i maskinens livslängd visar sig ofta som tillbud eller olycka. Den kan då ha förorsakat
skada eller förlust av människoliv plus att det som regel är mycket kostsamt att vidta
riskreducerande åtgärder på maskiner i bruk. Ett bra sätt att utföra en riskbedömning är att
sammansätta ett team, där deltagarna i gruppen tillför olika kompetens och erfarenheter.
Praktisk vägledning och exempel på metoder finns i teknisk rapport: ISO/TR 14121-2:2012.
Informationen för riskbedömning ska
innehålla följande:
-

Start

Beskrivning av maskinen
Regler, standarder och
andra tillämpliga dokument
Erfarenheter av användning
Ergonomiska principer

(Parentes) indikerar
referens till SS-EN ISO 12100
Fastställande av maskinens
begränsningar (5.3)

Riskidentifiering (5.4 och
Bilaga B)
Riskanalys

B.1

Riskuppskattning (5.5)

Riskanalys

JA
Riskvärdering (5.6)

Se avsnitt 5 i SS-EN ISO 12100:2010

NEJ

En riskanalys kan delas upp i tre
undergrupper (se Figur B1)
-

Riskbedömning (5)

Har risken
reducerats
tillräckligt? (6)

Fastställande av maskinens
begränsningar
Riskidentifiering
Riskuppskattning

JA

Dokumentation (7)

Har andra risker
genererats?

Slut

NEJ

Kan risken
avlägsnas?

Steg 1
Riskreducering genom
inbyggd säkerhet (6.2)

NEJ
Kan risken
reduceras genom
inbyggd?

Trestegsmetoden

JA

JA

Har
riskreduceringen
uppnåtts?

JA

NEJ

NEJ
Kan risken
reduceras genom
skyddsanordningar?

Steg 2
JA

Riskreducering genom
tekniska skydd (6.3)

Har
riskreduceringen
uppnåtts?

JA

Har
riskreduceringen
uppnåtts?

JA

NEJ

Steg 3
JA

Kan gränserna
specificeras
pånytt?

NEJ

Riskreducering genom
tekniska skydd (6.4)

Figur B1 Riskbedömning och riskreducerings metod
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B.1.1

Fastställande av maskinens begränsningar

Se avsnitt 5.3 i SS-EN ISO 12100:2010

Riskbedömning börjar med att fastställa maskinens
begränsningar under maskinens hela livslängd. I detta steg
försöker man få fram en beskrivning av maskinens mekaniska
och fysiska egenskaper, funktionella förmåga, avsedd
användning och rimligtvis förutsägbar felanvändning samt
typen av miljö där det är troligt att den kommer att användas
och underhållas.

Fastställande av maskinens
begränsningar (5.3)

Riskidentifiering (5.4 och
Bilaga B)

Riskuppskattning (5.5)

Exempel på frågor man bör ställa sig är:
-

Var ska maskinen vara placerad (ex. i hemmet,
industri eller offentliga platser)?
Vad finns det för begränsningar i utrymmet där
maskinen ska vara placerad?
Vad förväntas att användaren har för erfarenhet
eller utbildning av maskinen?
Ska maskinen användas inomhus eller utomhus,
tålighet mot damm och väta etc?
Vem kommer att utsättas för risker från maskinen?
Finns det begränsningar i maskinens eller
komponenters livslängd?
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Riskvärdering (5.6)

Figur B2 Riskbedömning

3

B.1.2

Riskidentifiering

Se avsnitt 5.4 i SS-EN ISO 12100:2010
Efter fastställandet av maskinens begränsningar är det
viktigaste steget vid en riskbedömning riskidentifiering. Det
är endast om en riskkälla är identifierad som det går att
reducera risken.
Riskidentifiering ska identifiera de riskkällor (potentiella källor
till skada) som kan fram-komma på hela maskinens livslängd,
från transport, montering, installation, idrifttagande,
användning till nedmontering och skrotning.
Man skall tänka på att risker kan uppstå under flera
omständigheter som t.ex. användning av maskin, rengöring,
underhåll, hantering av material, felsökning, yttre störningar
och mänskligt beteende.
Man behöver tillämpa lämpliga riskidentifieringsverktyg och
tekniker som passar sin produkt. Personer med lämplig
kunskap bör involveras vid identifiering av riskkällor. Resultatet
från riskidentifieringen bör sammanställas i en lista med
identifierade riskkällor samt tillhörande riskfyllda händelser
(händelser som kan orsaka skada). Till hjälp finns också flera
metoder för systematisk identifiering av riskkällor. Se teknisk
rapport ISO/TR 14121-2.

Fastställande av maskinens
begränsningar (5.3)

Riskidentifiering (5.4 och
Bilaga B)

Riskuppskattning (5.5)

Riskvärdering (5.6)

Figur B3 Riskbedömning

I Bilaga B i SS-EN ISO 12100:2010 finns det exempel på riskkällor, risksituationer och riskfyllda
händelser till hjälp under denna process.

Figur B4 Exempel på riskkällor från bilaga B i SS-EN ISO 12100:2010
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B1.3

Riskuppskattning

Se avsnitt 5.5 i SS-EN ISO 12100:2010
När man har dokumenterat sin riskidentifiering och identifierat
ett antal riskfyllda händelser så ska dessa riskuppskattas.
Riskuppskattning består i att uppskatta möjliga konsekvenser
av varje identifierad riskfylld händelse.
Till hjälp finns det olika riskanalysmetoder för att göra en
riskuppskattning, Se även teknisk rapport ISO/TR 14121-2.
Exempel på vad riskanalysmetoder identifierar är, allvarligheten och exponeringen av en riskfylld händelse men också
sannolikheten för skada och om riskfyllda händelser går att
undvika. Sannolikheten har ofta underskattats, då det kan vara
svårt att bedöma de omständigheter som leder till en skada
(fysisk skada eller ohälsa) verkligen kan inträffa. (Jämför med
färjan Estonia 1994.) Resultatet kan t.ex. visa skadans
allvarlighet på en skala med hög, medium eller låg risk, Där låg
(obetydlig) risk innebär att det inte krävs någon riskreducering.
I SP rapport 2012:21 ”Risk Analysis – the key to safe
machinery” (se Bilaga A Länkar) där beskrivs olika riskanalysmetoder.

Figur B6 Exempel på riskanalysmetod i ISO/TR 14121-2

© RISE Research Institutes of Sweden

Fastställande av maskinens
begränsningar (5.3)

Riskidentifiering (5.4 och
Bilaga B)

Riskuppskattning (5.5)

Riskvärdering (5.6)

Figur B5 Riskbedömning

5

B.1.4

Riskvärdering

Se avsnitt 5.6 i SS-EN ISO 12100:2010
Efter att riskuppskattningen har avslutats, ska en riskvärdering
utföras för att fastställa om det krävs riskreducering för varje
identifierad riskfylld händelse. Om det krävs riskreducering ska
lämpliga skyddsåtgärder väljas och tillämpas (Se riskreducering). Efter utförandet av riskvärderingen ska man
kontrollera att inga nya risker har tillkommit eller att andra
risker har ökat.

Fastställande av maskinens
begränsningar (5.3)

Riskidentifiering (5.4 och
Bilaga B)

Riskuppskattning (5.5)

Riskvärdering (5.6)

Figur B7 Riskbedömning
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B.2

Riskreducering

Se avsnitt 6 i SS-EN ISO 12100:2010
Med riskreducering menas att man tar bort riskkällan helt eller reducerar risken så mycket att
en tolerabel risk uppnås. Viss risk kommer nästan alltid finnas kvar. Vid riskreducering bör man
säkerställa att Maskindirektivet följs och krav i relevanta standarder.
I Maskindirektivet (ASF 2008-3) kan man läsa följande text.
1.1.2 Principer för integration av säkerheten
b) Vid valet av lämpligaste metoder skall tillverkaren eller dennes befullmäktigade
representant tillämpa följande principer i nedan angiven ordning:
-

Risker skall så långt möjligt undanröjas eller minskas säkerheten integreras redan på
konstruktions- och tillverkningsstadierna).
Nödvändiga skyddsåtgärder skall vidtas för sådana risker som inte kan undanröjas.
Information skall ges till användarna om kvarstående risker som beror på
otillräcklighet i de skyddsåtgärder som vidtagits samt ange om särskild utbildning
krävs och om personlig skyddsutrustning behöver tillhandahållas.

Detta kan översättas till en riskreduceringsmetod. De tre följande stegen anges i prioritetsordning och kallas ofta trestegsmetoden.
-

Steg 1 = Första prioritet Inbyggd säkerhet
Steg 2 = Andra prioritet Tekniska skyddsåtgärder
Steg 3 = Tredje prioritet Information för användning
Figur B1
(Parentes) indikerar
referens till SS-EN ISO 12100

Kan risken
avlägsnas?

Steg 1
Riskreducering genom
inbyggd säkerhet (6.2)

NEJ
Kan risken
reduceras genom
inbyggd?

Trestegsmetoden

JA

JA

Har
riskreduceringen
uppnåtts?

JA

NEJ

NEJ
Kan risken
reduceras genom
skyddsanordningar?

Steg 2
JA

Riskreducering genom
tekniska skydd (6.3)

Har
riskreduceringen
uppnåtts?

JA

Har
riskreduceringen
uppnåtts?

JA

NEJ

Steg 3
NEJ

Kan gränserna
specificeras
pånytt?

NEJ

Riskreducering genom
tekniska skydd (6.4)

Figur B8 Riskreducerings metod
Detta betyder att tillverkaren måste undersöka alla tänkbara konstruktionsåtgärder för inbyggd
säkerhet innan tillverkaren kan använda sig av tekniska skyddsåtgärder. På samma sätt måste
det undersökas för tekniska skyddsåtgärder innan man kan tillämpa information som
skyddsåtgärd.
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B.2.1

Inbyggd säkerhet

Se avsnitt 6.2 i SS-EN ISO 12100:2010
Med inbyggd säkerhet menas att tillverkaren ska eliminera eller reducera riskerna på produkten
genom lämpliga konstruktionsåtgärder. Tillverkaren måste också undersöka interaktion mellan
riskexponerade personer och maskinen.
Exempel på inbyggdsäkerhet kan vara.
Ta bort riskkällan t.ex. genom att byta ut brandfarliga vätskor mot icke brandfarliga.
Ta bort monotona arbetsmoment och skadliga arbetsställningar.
Minska rörelseenergin på farliga delar.
Minska förekomst av vassa eller skärande föremål.
Val av tillförlitliga komponenter vars fel kan orsaka skada
Minska eller ta bort källan till buller, vibrationer, strålning eller farliga ämnen.
Automatisera funktioner där personer utsätts för risker.

B.2.2

Tekniska skyddsåtgärder

Se avsnitt 6.3 i SS-EN ISO 12100:2010
När det inte är möjligt att eliminera eller reducera riskerna tillräcklig genom att tillämpa
åtgärder för inbyggd säkerhet, ges andra prioritet till tekniska skyddsåtgärder. Tekniskt skydd är
ett samlingsbegrepp för skydd (fysiskt hinder, konstruerat som en del av maskinen, avsett att ge
skydd) och skyddsanordningar (tekniskt skydd som inte är ett fysiskt hinder), se avsnitt 3.27 och
3.28 i SS-EN ISO 12100:2010. Valet av ett tekniskt skydd för en viss maskin ska komma från
riskbedömningen.
Exempel på tekniska skyddsåtgärder kan vara.
-

B.2.3

Fasta skydd
Föreglade skydd
Självstängande skydd
Tvåhandsmanöveranordningar
Ljusridåer
Tryckkännande mattor
Säkerhetsklassade sensorer

Information för användning

Se avsnitt 6.4 i SS-EN ISO 12100:2010
När man har tillämpat inbyggd säkerhet och tekniska skydd och risker fortfarande kvarstår ska
dessa ges som information för användaren. De kvarstående riskerna ska enligt
riskbedömmingen vara lämpliga att endast informera för. De risker som inte är lämpliga att
endast informera om ska återgå till riskanalysen. Skyltar och skriftliga varningar ska innehålla
relevant information om risken den varnar för, inte bara ange ”FARA”.
Exempel på information för användning kan vara.
-

-

Utbildning
Signaler och varningsanordningar
Märkningar,
Skyltar (piktogram)
Skriftliga varningar
Dokumentation
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B.3

Dokumentation av riskbedömning och riskreducering

Se avsnitt 7 i SS-EN ISO 12100:2010
Dokumentation av riskbedömmingen och riskreduceringen bör upprättas och bevaras.
Dokumentationen bör innehålla relevant information från riskidentifiering, riskuppskattning,
riskvärdering och riskreducering och den information resultatet grundar sig på. Det finns inget
krav på att leverera denna dokumentation tillsammans med maskinen.

Exempel på dokumentation kan vara.
-

Vilken maskin som dokumentationen gäller för
Information från riskidentifiering
Information från riskuppskattning
Information från riskvärdering
Information från riskreduceringen
Val av skyddsåtgärder för att eliminera eller reducera risker

© RISE Research Institutes of Sweden
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Bilaga C Transportbana med nödstopp

Figur C1 Transportbana

C.1

Riskbedömning.

Fastställande av maskinens begränsningar

I detta steg försöker man få fram en beskrivning av maskinens
mekaniska och fysiska egenskaper, funktionella förmåga,
avsedd användning och rimligtvis förutsägbar felanvändning
samt typen av miljö där det är troligt att den kommer att
användas och underhållas.
Riskidentifiering
I detta steg ska man identifiera de risker som kan framkomma
på hela maskinens livslängd, från transport, montering,
installation, idrifttagande, användning till nedmontering och
skrotning. En av riskerna kan vara klämrisk mellan drivkedja
och kugghjul. Kompletterande skyddsåtgärder till detta kan
vara nödstopp.
Riskuppskattning
Riskuppskattning består i att uppskatta möjliga konsekvenser
av
varje
identifierad
risk.
Med
hjälp
av
ett
riskuppskattningsverktyg kan man komma fram till att klämrisk
mellan drivkedja och kugghjul resulterar i en hög risk,
Riskvärdering
Riskvärdering skall utföras för att fastställa om det krävs
riskreducering för varje identifierad risk. I detta exempel ska
klämrisk mellan drivkedja och kugghjul åtgärdas.
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Fastställande av maskinens
begränsningar (5.3)

Riskidentifiering (5.4 och
Bilaga B)

Riskuppskattning (5.5)

Riskvärdering (5.6)

Figur C2 Riskbedömning

2

C.2

Riskreducering

Med riskreducering menas att man tar bort riskkällan eller att risken reduceras så mycket att en
tolerabel risk uppnås. Vid en utverdering av klämrisk mellan drivkedja och kugghjul med hjälp
av trestegsmetoden kommer man fram till att inbyggdsäkerhet kan vara svårt att uppfylla, så ett
tekniskt skydd i form av skydd kan här vara lämpligt. Ett fast skydd som endast kan tas
bort med hjälp av verktyg och bibehållen fastsättning monteras utanför drivkedjan som skyddar
från riskkällan. Se SS-EN ISO 14120:2015 för mer information hur skydd ska utformas.

Figur C3 Exempel på riskreducering

C.3

Nödstopp

Se SS-EN ISO 13850:2015.
Syftet med nödstoppsfunktionen är att avvärja överhängande fara eller fara som
redan uppstått och initieras av en enda mänsklig händelse. Nödstoppsfunktionen
är en kompletterande skyddsåtgärd och ska inte appliceras som ersättning för
skydd eller andra säkerhetsfunktioner.
I Maskindirektivet (ASF 2008-3) kan man läsa följande text.
1.2.4.3 Nödstopp
En maskin ska vara försedd med en eller flera nödstoppsanordningar som gör det möjligt att
avvärja överhängande fara eller fara som redan uppstått.
Detta krav gäller dock inte för
– en maskin i vilken en nödstoppsanordning inte skulle minska risken, antingen beroende på
att den inte skulle förkorta stopptiden eller beroende på att anordningen skulle göra det
omöjligt att vidta de särskilda åtgärder som den aktuella risken kräver, samt
– bärbara handhållna eller handstyrda maskiner.
Nödstoppsanordningen ska
– ha klart identifierbara, klart synliga och lättåtkomliga manöverdon,
– stoppa det farliga förloppet så snabbt som möjligt, utan att därmed ge upphov till
ytterligare risk, och
– vid behov utlösa eller möjliggöra utlösning av vissa rörelser av skyddskaraktär.
När aktiv påverkan av nödstoppsanordningen har upphört efter ett stoppkommando, ska
detta kommando kvarstå tills nödstoppsanordningen återställts; manöverdonet får inte
© RISE Research Institutes of Sweden
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kunna spärras utan att stoppkommando ges; återställning av anordningen får endast vara
möjlig genom en för ändamålet lämplig åtgärd och återställning av anordningen får inte
starta maskinen på nytt utan endast möjliggöra återstart.
Nödstoppsfunktionen ska alltid vara tillgänglig och i drift oberoende av driftsätt.
Nödstoppsanordningar ska vara ett komplement till andra säkerhetsåtgärder och inte en
ersättning för dem.

Nödstoppets manöverdon ska vara röd och om bakgrund finns ska denna vara gul. Ett nödstopp
ska vara funktionellt och tillgängligt i alla maskinens körsätt. När nödstoppsfunktionen är
aktiverad ska den bibehållas tills den manuellt återställs. Återställning ska inte åstadkomma
återstart av maskinen, utan endast göra återstart möjlig. Nödstoppets kontaktdon skall vara av
tvångsbrytande karaktär. Det ska vara designat så att inte ytterligare risker uppstår. Exempel på
ytterligare risker kan vara en motor med en sågklinga med mycket lagrad energi som vid
energibortfall tar tid att stanna. Detta kan avhjälpas med att energibortfallet kommer efter en
viss tid, så att motorns bromskraft hinner stanna sågklingan. Detta kan visas i nödstoppets två
stoppkategorier. Val av lämplig stoppkategori kommer från resultatet i riskbedömningen.
V
Stoppkategori 0

t

Figur C4 Stoppkategori 0

Stoppkategori 0
Stoppar genom omedelbar avlägsnande av kraft till maskinens ställdon (d.v.s. ett okontrollerat
stopp).
V
Stoppkategori 1

t

Figur C5 Stoppkategori 1

Stoppkategori 1
Ett kontrollerat stopp med kraft tillgängligt för maskinens ställdon för att uppnå stopp och
sedan avlägsna ström när stopp uppnåtts. Detta är tillåtet enl. Maskindirektivet under
förutsättning att stoppet av maskinen går snabbare och säkrare än vad annars skulle vara fallet.
De säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet som utför nödstoppsfunktionen ska uppfylla de
relevanta kraven i SS-EN ISO 13849-1:2016. Där bestäms prestandanivå (Performance Level)
med hänsyn till syftet med nödstoppsfunktionen. Prestandanivån sätts av vilken högsta PLr
(Required Performance Level) som skyddsfunktionerna i anläggningen nödstoppet ska
användas i har, men den minsta prestandanivån är PLr = C.
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Bilaga D Press med tvåhandfattning

Figur D1 Mekanisk press

D.1

Riskbedömning.

Fastställande av maskinens begränsningar
I detta steg försöker man få fram en beskrivning av maskinens
mekaniska och fysiska egenskaper, funktionella förmåga,
avsedd användning och rimligtvis förutsägbar felanvändning
samt typen av miljö där det är troligt att den kommer att
användas och underhållas.
Riskidentifiering
I detta steg ska man identifiera de risker som kan framkomma
på hela maskinens livslängd, från transport, montering,
installation, idrifttagande, användning till nedmontering och
skrotning. En av riskerna kan vara klämrisk mellan
pressverktygsdelarna.
Riskuppskattning
Riskuppskattning består i att uppskatta möjliga konsekvenser
av
varje
identifierad
risk.
Med
hjälp
av
ett
riskuppskattningsverktyg kan man komma fram till att klämrisk
mellan pressverktygsdelarna resulterar i en hög risk,
Riskvärdering
Riskvärdering skall utföras för att fastställa om det krävs
riskreducering för varje identifierad risk. I detta exempel ska
klämrisk mellan pressverktygsdelarna åtgärdas.
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Fastställande av maskinens
begränsningar (5.3)

Riskidentifiering (5.4 och
Bilaga B)

Riskuppskattning (5.5)

Riskvärdering (5.6)

Figur D2 Riskbedömning

2

D.2

Riskreducering

Med riskreducering menas att man tar bort riskkällan eller att risken reduceras så mycket att en
tolerabel risk uppnås. Vid en utvärdering av klämrisk mellan pressverktygsdelarna med hjälp av
trestegsmetoden kommer man fram till att inbyggdsäkerhet kan vara svårt att uppfylla, så ett
tekniskt skydd i form av skyddsanordning kan här vara lämpligt. En tvåhandsmanöveranordning kan här vara en lämplig riskreducering.

Figur D3 Tvåhandsmanöveranordning

D.3

Tvåhandsmanöveranordning

Se SS-EN 574+A1:2008
Syftet med tvåhandsmanöveranordning är att utgöra en skyddsåtgärd för endast den person
som påverkar den. Manöveranordningen kräver minst samtidig påverkan av båda händerna för
att starta och hålla igång riskfyllda maskinfunktioner.
Det finns tre typer av tvåhandsmanöveranordningar och dess säkerhetskrav, Se tabell D1. Val av
typ väljs via riskbedömningen beroende på användningsområdet.
Tabell D1 Typ av tvåhandsmanöveranordningar

Typ
Krav

III
I

II
A

B

C

Användning av båda händerna (samtidig påverkan)

X

X

X

X

X

Förhållande mellan insignaler och utsignaler

X

X

X

X

X

Utsignalens upphörande

X

X

X

X

X

Förhindrande av oavsiktlig påverkan

X

X

X

X

X

Förhindrande av medvetet missbruk

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Återinitiering av utsignal
Synkron påverkan
Användning av kategori 1 (EN 13849-1)
Användning av kategori 3 (EN 13849-1)
Användning av kategori 4 (EN 13849-1)
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Typ I ska innehålla följande:
Två manöverstyrdon för samtidig påverkan med båda händerna.
Kontinuerlig samtidig påverkan under den riskfyllda situationen.
Maskinfunktion skall stanna om antingen det ena eller båda styrdonen släppts.
Det ska ej vara möjligt att oavsiktligt påverka manöverdonen.
Det ska inte vara enkelt att kringgå tvåhandsfattningen.



Typ II En tvåhandsstyrning av typ I som fordrar att båda styrdonen har släppts innan
maskinen kan återstartas.



Typ III En tvåhandsstyrning av typ II som fordrar synkron påverkan av styrdonen,
enligt följande:
Båda styrdonen måste påverkas inom en viss bestämd tidsgräns, som inte
överstiger 0,5 s
Överskrids tidsgränsen ska båda styrdonen släppas innan maskinfunktion kan
återstartas.
Typ III delas upp i A, B och C och bemöter olika kategorier från SS-EN ISO 139491:2016

Ett tvåhandsstyrdon av typ I anses inte vara lämpligt för att starta en riskfylld händelse, då det
inte finns något krav på att båda styrdonen behöver släppas för att återinitiera utsignalen.
Vid placering av tvåhandsmanöveranordning ska man beakta kravet på skyddsavstånd (Se SSEN ISO 13855:2010). Det minsta tillåtna skyddsavståndet skall beräknas enligt formel.
S= (K x T) + C
Där:
S är minsta tillåtna skyddsavstånd, i millimeter (mm) till riskområdet.
K är en parameter, i millimeter per sekund (mm/s), som kommer från uppgifter om hastigheter
med vilka kroppen eller kroppsdelar närmar sig riskområdet.
T är den totala reaktionstiden, i sekunder (s). Den maximala tiden från det att
tvåhandsmanöveranordningens utsignal upphört tills att maskinen stoppats eller risken
eliminerats.
C inträngningsavståndet, i millimeter (mm).
I detta fall blir:
K = 1 600 mm/s;
C = 250 mm.
S = (1600 x T ) + 250
Inträngningsavståndet blir 250 för att händerna eller del av händerna kan tränga in mot
riskområdet, om detta inte är möjligt genom lämplig avskärmning kan C vara noll,
De säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet som utför tvåhandsmanöveranordning ska
uppfylla de relevanta kraven i SS-EN ISO 13849-1:2016.

© RISE Research Institutes of Sweden

1

Bilaga E Valsar med SLS (Safe Limited Speed)

Figur E1 Valsar med plåt

E.1

Riskbedömning.

Fastställande av maskinens begränsningar
I detta steg försöker man få fram en beskrivning av maskinens
mekaniska och fysiska egenskaper, funktionella förmåga,
avsedd användning och rimligtvis förutsägbar felanvändning
samt typen av miljö där det är troligt att den kommer att
användas och underhållas.
Riskidentifiering
I detta steg ska man identifiera de risker som kan framkomma
på hela maskinens livslängd, från transport, montering,
installation, idrifttagande, användning till nedmontering och
skrotning. En av riskerna kan vara klämrisk mellan valsarna.
Riskuppskattning
Riskuppskattning består i att uppskatta möjliga konsekvenser
av varje identifierad risk. Med hjälp av ett riskuppskattningsverktyg kan man komma fram till att klämrisk mellan valsarna
resulterar i en hög risk,
Riskvärdering
Riskvärdering skall utföras för att fastställa om det krävs
riskreducering för varje identifierad risk. I detta exempel ska
klämrisk mellan valsarna åtgärdas.
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Fastställande av maskinens
begränsningar (5.3)

Riskidentifiering (5.4 och
Bilaga B)

Riskuppskattning (5.5)

Riskvärdering (5.6)

Figur E2 Riskbedömning

2

E.2

Riskreducering

Med riskreducering menas att man tar bort riskkällan eller att risken reduceras så mycket att en
tolerabel risk uppnås. Vid en utvärdering av klämrisk vid rengöring av valsarna med hjälp av
trestegsmetoden kommer man fram till att inbyggdsäkerhet kan vara svårt att uppfylla, så ett
tekniskt skydd i form av skyddsanordning kan här vara lämpligt. Det finns vissa tillfällen
då man vill kringgå den normala skyddsanordningen t.ex. vid inställning, inlärningsprogrammering, processomställning, felsökning, rengöring eller underhåll av en maskin och där
det är nödvändigt att maskinen eller del av maskinen är igång vid sådant arbete. Säkerheten för
operatören skall då komma från andra riskreducerande funktioner.
De två nedanstående riskreducerande funktionerna kan här vara en lämplig riskreducering
-

E.3

Möjliggöra drift av farliga delarna genom att använda en hålldonsmanöveranordning
(t.ex. av trelägestyp).
Möjliggöra drift av farliga delarna endast under reducerade riskförhållanden (t.ex.
reducerad hastighet SLS)

Hålldonsmanöveranordning

Se SS-EN 60204-1:2007 utgåva 3

Möjliggöra drift av farliga delarna
Syftet med hålldonsmanöveranordning är att möjliggöra drift genom handmanövrerade
manöverdon vid arbeten i maskiners och anläggningars riskområden. Det krävs en kontinuerlig
påverkan på styrdonet för att aktivera maskinfunktionen. Släpps styrdonet stoppar funktionen.
Det finns två olika typer av hålldonsmanöveranordning och vilken som ska väljas bestäms via
riskbedömningen.
Tvålägestyp:
Läge 1: stoppfunktion (manöverdonet är inte påverkat)
Läge 2: acceptfunktion (manöverdonet är påverkat)
Trelägestyp:
Läge 1: stoppfunktion (manöverdonet är inte påverkat)
Läge 2: acceptfunktion (manöverdonet är påverkat till sitt mittläge)
Läge 3: stoppfunktion (manöverdonet är påverkat förbi sitt mittläge)
När hålldonsmanöveranordning släpps återgår knappen alltid till läge 1, oavsett om den var i
läge 2 eller 3. Vid återgång från läge 3 till läge 2 får maskinfunktion inte erhållas. Se SS-EN
60947-5-8:2007. Läge ett och tre initierar en stoppfunktion och kan vara en av följande
stoppkategorier vilken bestäms via riskbedömningen.
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Figur E3 Säkert frånkopplat moment
Stoppkategori 0 (STO - Safe Torque Off)
Stoppar genom omedelbar avlägsnande av kraft till maskinens ställdon (d.v.s. ett okontrollerat
stopp).
V
SS1

t

Figur E4 Säkert stopp 1
Stoppkategori 1 (SS1 – Safe Stop 1)
Ett kontrollerat stopp med kraft tillgängligt för maskinens ställdon för att uppnå stopp och
sedan avlägsna ström när stopp uppnåtts. Detta är tillåtet enl. Maskindirektivet under
förutsättning att stoppet av maskinen går snabbare och säkrare än vad annars skulle vara fallet.
V
SS2

t

Figur E5 Säkert stopp 2
Stoppkategori 2 (SS2 – Safe Stop 2)
Ett kontrollerat stopp med kraft tillgängligt för maskinens ställdon. Denna funktion kan t.ex.
finnas i en servostyrning. Motorn blir då inte avstängd, rörelse förhindras genom ett styrsystem
och bevarar sin stilleståndsposition även om externa krafter appliceras på den.

Vid val av trelägestyp kan man genom att trycka in trelägesknappen till mittläget (TILL)
förbikoppla t.ex. en säkerhetsanordning (förreglingsbrytare, etc.) för att kunna tillträda det
skyddade området utan att maskinen stoppas. Vissa begränsningar av tider, hastigheter m.m.
kan vara nödvändigt för att uppnå en acceptabel säkerhetsnivå.
De säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet som utför hålldonsmanöveranordning ska
uppfylla de relevanta kraven i SS-EN ISO 13849-1:2016.
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E.4

Säker reducerad hastighet (SLS = Safe Limited Speed)

Säker reducerad hastighet kan finnas i vissa varvtalsstyrda elektriska drivsystem. Enheten
övervakar på ett tillförlitligt sätt hastigheten. Om maskinens hastighet överskrider den inställda
säkra hastighetensnivån aktiveras maskinens säkra tillstånd (”Safe State”) och enheten stannar
på ett säkert sätt.

V

SLS aktive
SLS gränsvärde

Hastighet

t
Figur E6 Säker reducerad hastighet
SLS-funktionen används om operatören befinner sig i maskinens riskområde och dennas
säkerhet kan endast garanteras med reducerad hastighet. Typiska exempel är fall där en
operatör måste komma in i maskinens riskområde för inställning, inlärningsprogrammering,
processomställning, felsökning, rengöring eller underhåll.
En användning av SLS kan vara på en valsmatning. För att förhindra att operatören skadas kan
valsen endast rotera med en säker reducerad hastighet. SLS används ofta också som en del av ett
tvåstegs säkerhetskoncept där en hålldonsmanöveranordning kan vara det andra steget.
Reducerad hastighet utan hålldonsmanöveranordning förutsätter att operatören hinner flytta
sig vid långsamma rörelser. Därför kan det i vissa fall (enligt riskbedömningen) krävas en
hålldonsmanöveranordning även med säker reducerad hastighet (t.ex. om det är trångt).
Exempel på reducerad hastighet är mindre än
250 mm/s på robotar
250 mm/s på icke skärande riskkällor
33 mm/s på skärande riskkällor.
10 mm/s på pressar
Det finns flera integrerade säkerhetsfunktioner och de beskrivs i SS-EN 61800-5-2:2017.
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