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Maskinsikkerhed ApS

Maskinsikkerhed
og CE-mærkning

Rådgivning
Inspektion

Indkøb
Undervisning
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Maskinsikkerhed ApS
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CE-mærking
- Dokumentation, incl risikovurdering
- Sikker projektering og sikre løsninger

Maskiner, el, ATEX, PED mv
EU/EØS, USA/Canada, Rusland mv
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Konsulent-opgaver
Maskinsikkerhed og CE-mærkning
- Risikovurdering
- Sikker indretning af maskiner
- Dokumentation og brugsanvisninger
- Projektering af sikringsløsninger
- Indkøb af sikre maskiner
- ATEX: zoneklassificering og eksplosionssikring
- PED og trykudstyr
- Undervisning
- Juridisk assistance og sagsbehandling

Ansvar for en maskines
indretning

Fabrikanten har det fulde ansvar for at
hans maskiner overholder alle
relevante krav

når maskinen overdrages til brugeren

Ansvar for maskiner i brug

Arbejdsgiveren har det fulde ansvar for
at hans maskiner overholder alle
relevante krav

når maskinen bruges

Definition af ”Brug”
En maskine (en ombygning) er leveret

til brug/taget i brug:
- Når fabrikanten overdrager

erklæringen, eller
- Når andre end fabrikantens

uddannede personale udfører
opgaver på maskinen, eller

- Når produktionsresultatet udnyttes
Hvad der kommer først!
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Direktiver
Maskindirektivet (Ats bkg 693 fra 1. juli 2013)
Totalharmonisering af indretning af maskiner

Arbejdspladsdirektivet (Ats bkg 1109), Atex anv.
Minimumsdirektiver – brug af maskiner

Lavspændings-, EMC-, Trykudstyrs- og Atex-
indretnings-direktiv (nye, fra 20. april 2016)
Totalharmonisering af indretning af maskiner
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CE-mærkning af maskiner
Inden en maskine må markedsføres
(dvs leveres til brug) skal den CE-mærkes

Med CE-mærket viser fabrikanten, at han
mener alle relevante krav er overholdt
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Fabrikanten
Fabrikanten er ham, der underskriver
EF-overensstemmelseserklæringen, og
dermed entydigt defineres

Han (dvs virksomheden) har det fulde
ansvar for maskinens indretning, og det kan
ikke deles, fraskrives eller lign
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Hvem kan være fabrikant?
Maskinproducenten
Brugervirksomheden
Leverandøren
Samleren
Rådgiveren
Importøren
…..

Brugeren som fabrikant

Inden en ny maskine må tages i brug,
skal den være CE-mærket

Kan brugeren ikke udpege en
fabrikant, er brugeren selv fabrikant,
og skal CE-mærke maskinen før den
tages i brug

Skriftlige aftaler er en god ting!
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Maskindirektivet 2006/42
2 forskellige produkter

A. Maskiner, klar til brug
Flg er også maskiner:
Sikkerhedskomponenter,  byrde-løfter,
udskifteligt udstyr, løftetilbehør,
kraftoverføringsaksler

B. Del-maskiner
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Fabrikantens ansvar

II A-erklæring: Maskiner
det fulde, totale ansvar; kan kun
fraskrives til andre maskiner og del-
maskiner

II B-erklæring: Del-maskiner
Ansvar så langt fabrikanten kan se sin
opgave
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Definition på ”Maskine”
en samling af dele, hvoraf mindst en er

bevægelig, forsynet med eller beregnet
til at blive forsynet med et andet
drivsystem end den menneskelige eller
animalske kraft anvendt direkte, og som
er sammensat med henblik på en
nærmere fastlagt anvendelse.

Ex: Brændekløver
Vindmøllepark

Transportbånd?
El-tavle?

CE-mærkning af linjer?

For en samling af maskiner (en linje) gælder:
1. Delene udfører en fælles funktion, f.eks.

fremstilling af et givet produkt
2. Delene er indbyrdes forbundne i deres funktion så,

driften af den enkelte enhed direkte påvirker
driften af de øvrige enheder eller samlingen som
helhed, hvilket nødvendiggør en risikovurdering af
hele samlingen

3. Delene styres af et fælles styresystem

Styring
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CE-mærkning af linjer?

Hvis linjen er en ”samling” ifølge MD, skal den have:
• Risikovurdering
• Indrettes sikkert
• Brugsanvisning (det som ikke dækkes af de

enkelte maskiners brugsanvisninger)
• Teknisk dossier / maskinens mappe
• CE-mærke på maskinen
• Overensstemmelseserklæring

Styring
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II a-erklæring
EF-overensstemmelseserklæring II a
Fabrikant og ansvarlig for samling af det tekniske dossier
Virksomheds navn og adresse

erklærer hermed at
Maskinen: ____________________

er udført i henhold til:

- Maskindirektivet 2006/42
- EMC-direktivet 2014/30

Sted og dato
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Underskriver
Underskrivers stilling i firmaet

Opbevaring af erklæringer?

Der er ikke krav om at en bruger kan
fremvise en erklæring.

Den er bare nyttig når:
- Arbejdstilsynet, AmR, FDA mv spørger
- Når du vil rette krav mod fabrikanten
- Når du skal bygge om

18
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Fabrikantens forpligtelser
Nye maskiner

0. Lav en god risikovurdering
1. Byg en sikker maskine, incl en god

brugsanvisning
2. Dokumentér det i Det tekniske dossier
3. Underskriv

EF-overensstemmelseserklæringen
4. Sæt mærkeplade og CE-mærke på
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Brugte maskiner – CE-
mærkning

Alle maskiner fra lande udenfor EU skal
være CE-mærket

Brugte maskiner fra EU-lande skal ikke CE-
mærkes
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Brugte maskiner –
lovliggørelse

Brugte maskiner skal være sikre at anvende.

Det vil sige, at brugeren evt. skal tilføje mere
sikkerhed før ibrugtagning.
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Brugte maskiner - ombygning
Brugte maskiner skal have:
Ny risikovurdering, dokumentation og
brugsanvisning (+ evt. CE-mærkning)
• Ved større ombygninger (nye farekilder)
• Ved ny anvendelse (udenfor brugsanvisningen)
• Ved samling af maskiner

Kan brugeren ikke udpege en fabrikant, har han
selv ansvaret (afklares ved ordre!)
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Ændring af maskiner -
Fornyet risikovurdering
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Ved
sikkerhedsmæssigt
relevante ændringer
skal der laves en ny
risikovurdering
Fabrikanten af
ændringen er ansvarlig

Eks
Ny råvare
Ny anvendelse

Brugte maskiner
Maskiner fra før 1995

Enten
At-vejl B1.3 Maskiner og maskinanlæg og
At-vejl B1.4 Automatisk styrede maskin-

anlæg, inklusiv industrirobotanlæg
(Tidligere At-anvisning 2.2.0.1 og 2.2.0.3)

Eller Maskindirektivet og standarder

Fabrikanten vælger selv 24
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Fabrikantens forpligtelser
Brugte CE-mærkede maskiner

0. Lav en god risikovurdering
1. Byg en sikker maskine, incl en god

brugsanvisning
2. Dokumentér det i Det tekniske dossier
3. Underskriv

EF-overensstemmelseserklæringen
4. Sæt mærkeplade og CE-mærke på

CE-mærkning / Lovliggørelse

Ved en ny CE-mærkning skal alle krav
fra direktiv og standarder dd opfyldes:

Ny tavle, ny sikkerhedsstyring, …

Jamen maskinen var jo god nok, og
lovlig, i går?

Hvad er så nytten ved at skulle skifte alt?
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CE-mærkning / Lovliggørelse

Ved en lovliggørelse skal alle ændringer,
udføres jfr dagens krav.

Alt det ikke ændres (og var i orden før),
er stadig lovligt, og forsvarligt
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CE-mærkning / Lovliggørelse
Ombygninger på CE-mærkede maskiner

dokumenteres, som for en ny CE-mærkning

Ombygninger på ikke-CE-mærkede maskiner (fra
før 1995) bør altid dokumenteres

Ikke pga af Maskindirektivet/ lovgivningen
Men af hensyn til styring af ansvaret og

dokumentation af at Du har styr på alt
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”Væsentlig ændring”
Hvis en maskine undergår ”en væsentlig

ændring” skal den CE-mærkes forfra

Hæver du omdrejningstallet
med 25 % er det
”en væsentlig ændring”
Alfa Laval kan ikke gøres
ansvarlig for ret meget
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”Væsentlig ændring”

Ellers er ”Væsentlige ændringer” sjældne:

Det er ofte billigere, og lige så lovligt, at du
holder styr på alle de ændringer du laver,
og så sikrer at ændringerne er
dokumenteret sikre

30
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Maskinsikkerhed
Standarder

32

Standarder
• Tolker maskindirektivets krav til en

specifik maskintype eller område
• Tager stilling til væsentlige risici, men ikke

altid alle
• Giver formodning om overholdelse af

maskindirektivet

Standarder frivillige, MEN!
- Standarder er frivillige, for ikke at

standse den teknologiske udvikling
- Standarder viser state-of-the-art,

dvs det niveau man kan forvente
- Hvis fabrikanten bruger andre

løsninger, skal han have
dokumenteret

at hans løsning er mindst lige så god:
I hans risikovurdering

Maskindirektivet
Krav til indretning af maskiner er overordnet beskrevet
i bilag 1

Kravene er nærmere beskrevet i ca. 800 standarder,
der er harmoniseret under maskindirektivet

A-standarder – fx EN 12100 om risikovurdering
B-standarder – fx EN 13850 om nødstop
C-standarder – fx EN 809 om pumper

34
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Standarder

DS/EN ISO 12100:2011 Maskinsikkerhed –
Principper for risikovurdering

• Ensartet, systematisk metode til
risikovurdering

• Skal bruges af alle der arbejder med
risikovurdering

36

Standarder
DS/EN ISO 13857 Maskinsikkerhed -
Sikkerhedsafstande til forebyggelse af fareområder,
som kan nås med hænder, arme, ben og fødder
• hvor lang er en arm ?

• hvor stor må masken i gitteret være ?
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Standarder

DS/EN ISO 13850 Nødstopudstyr og nødstopfunktion
• Indretning af nødstop
• Placering
• Stopkategori

0 (u-kontrolleret: stikket rykkes ud) eller
1 (kontrolleret stop: nedbremsning og stop)
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Standarder

DS/EN ISO 14120 Maskinsikkerhed–beskyttelses
skærme–generelle krav til konstruktion og
fremstilling af faste og bevægelige
beskyttelsesskærme

Standarder

DS/EN ISO 13849-1 Maskinsikkerhed–
sikkerhedsrelaterede dele af styresystemer – Del 1:
generelle principper for konstruktion

Indretning af sikkerhedsfunktionerne fx
• Stop ved åbning af Lågekontakter
• Stop ved tryk på Nødstop
• Stop ved påvirkning af Lysgitre
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DS/EN ISO 13849-1
Valg af krævet pålidelighed

S1 let (normalt reversibel tilskadekomst)
S2 alvorlig (normalt irreversibel eller død)
F1 sjældent til mindre hyppigt
F2 hyppigt til kontinuerligt
P1 muligt at undgå
P2 næsten ikke muligt

1. Lysgitter og 2-hånds-betjening
2. Bevægelig skærm: Justering
3. Bevægelig skærm: Service

1. Lysgitter og 2-hånds-betjening
2. Bevægelig skærm: Justering
3. Bevægelig skærm: Service
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DS / EN 415 Pakkemaskiner
Del 1: Generelt
Del 2: Forudtilvirkede emballager
Del 3: Forme, fylde og lukke-maskiner
Del 4: Palletering
Del 5: Vrappere
Del 6: Palleomviklere
Del 7: Enkeltstykspakkere
Del 8: Strappere
Del 9: Støjmåling af pakkemaskiner
Del 10: Generelle krav
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Ændring og ombygning

42
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Arbejdsgiveren har en
falsemaskine

Maskinen brækker begge arme på
operatøren.

Hvad kunne have forhindret ulykken?

Der sker en alvorlig
arbejdsulykke

Rent faktisk har han en

”hurtigtgående, hydraulisk presse med
åben ilægning, DVS åbning større end 6
mm
Pressen er takt-styret via lysgitteret.”

EN 693 Hydrauliske presser:
ingen må kunne være bag lysgitter :
Max 75 mm mellem lysgitter og maskine

Styring af ansvaret:

- Brugervirksomheden
- Ekstern håndværker
- Rådgivere
- Maskin-fabrikanten
- Delmaskine-fabrikanten

46

Ansvar for indbygning af
vandret lysgitter?

”Ingen” var ansvarlig

Fordi der ikke kunne gøres rede for
hvem der havde indrettet maskinen
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Ansvar for ombygning

Eksisterende maskine

Ansvar for: 1. Ændringen
2. Grænseflader

Den oprindelige fabrikant har
ansvar for alt der ikke er ændret

Ændring

CE-mærkning af ombygning?

Generelt: NEJ

Kun CE-mærkning for maskiner som
ændres så der i realiteten er tale om en
ny maskine fx ny anvendelse med helt
andre risici.

Men husk risikovurdering og
dokumentation af ændringen.
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Ansvar for linier
Nødstop

Maskine 1 Ny maskine 2 Maskine 3

Trykluft        Damp

Ansvar for: 1. Grænseflader
2. Forsyninger
3. Sikkerhedskreds

Ny delmaskine i linje

Delmaskinen skal CE-mærkes når den
indbygges i linjen

Hvis den ændrer meget væsentligt på drift
og sikkerhed for linjen, skal hele linjen CE-
mærkes på ny.
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Krav til sikker indretning

Man må ikke, utilsigtet, kunne komme
til skade

(krav for alle maskiner siden 1982)

Utilsigtet?
Stenknuseren
Robot-cellen
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Maskindirektivets
sikkerheds- og sundhedskrav

Bkg 693 Bilag I 1.1.2 Principper for integrering af sikkerhed

a) Maskinen skal konstrueres og fremstilles således, at den
kan fungere og kan betjenes, indstilles og vedligeholdes,
uden at personer udsættes for risiko, når disse operationer
foretages på de betingelser, der er foreskrevet, men også
under enhver forkert brug heraf, der med rimelighed kan
forudses.
Formålet med de foranstaltninger, der træffes, skal være at
fjerne enhver risiko i maskinens samlede, forventede
levetid, herunder også i transport-, monterings-,
afmonterings-, frakoblings- og skrotningsfaserne.
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Hvem må hvad?

Maskinen skal være sikker i hele
maskinens levetid, også montage,
indkøring, justering, …

Fabrikantens eget uddannede
personale kan bruge andre løsninger,
da de kender maskinen.

Men de løsninger skal også være sikre
55

Hvem må hvad?

Lyder der et brag på et NH3-køleanlæg
kigger vi op for at se hvad der er sket

Kølemontøren kigger fra døråbningen:
Han ved hvad et brag kan betyde

Men det betyder jo ikke, at han må
sætte tryk på et tvivlsomt anlæg
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Hvem må hvad?
Fabrikantens personale er kendt, så

montagevejledningen kan være mindre
omfattende.

Italien har dog klaget over en kort
montagevejledning for vindmøller:
Møllerne skal jo ned igen, og måske
sættes op. Sagen er ikke afgjort
endnu.

57

Hvem må hvad?
Under udvikling af maskiner, gælder

Maskindirektivet ikke
Men her gælder arbejdsgiverens

ansvar:
2 civilingeniører skubber fisken
gennem klingerne

Uddannet ja, men ikke rigtigt kloge
(HMH) 58

Må din smed så bruge lus
under indkøring/fejlretning?

Smeden ved jo hvordan robotten fungerer:
Han har selv programmeret den?

Ja, når der er lavet en risikovurdering og
brugsanvisning, der beskriver hvordan
Maskindirektivets krav opfyldes.

Nå ikke? NEJ HAN MÅ IKKE BRUGE LUS
59

Maskinen kan ikke køres ind

De fleste maskiner er sikret til den
tilsigtede brug, men alt for mange er ikke
sikret til:

- Indkøring, Justering, Fejlafhjælpning
- Rengøring

Brugsanvisningen skriver:
- Åben forsyningsadskilleren og lås

60
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Maskinen kan ikke køres ind

Hør fabrikanten, eller tag
fabrikantansvaret og gør maskinen
egnet til indkøring:

Omstilling tog ½ time med lus, og 5
timer uden

Efter ombygning: ca 10 minutter uden
lus (tilbagebetaling ca 6 uger)
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