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1 – Kommentarer till checklistorna
Allmänt om maskinsäkerhet och minderåriga i samband med undervisning
Följande checklistor syftar till att underlätta för dem som har ansvaret för maskinsäkerheten i
undervisningen, så att en bra och säker arbetsmiljö erhålls. Checklistorna utger sig inte för att
omfatta samtliga risker, utan är ett stöd, och fritar inte arbetsgivaren från kravet på att genomföra
undersökningar, riskbedömningar eller ansvaret för arbetsmiljön.
Då föreskrifterna om användning av arbetsutrustning (AFS 2006:4) ska användas tillsammans
med föreskriften om minderåriga krävs en tillämpning för undervisning i skolan. Arbetsplatsen
kan i enskilda fall ha andra lösningar än de som visas på bilderna, men checklistorna anger nivån
som Arbetsmiljöverket har bedömt som rimlig avseende maskinsäkerheten. Checklistorna för
maskiner i träslöjdsalar visar exempel på hur man uppfyller en del av föreskrifternas krav. Vid
andra typer av lösningar är det därför upp till arbetsgivaren att se till att de motsvarar
Arbetsmiljöverkets kravnivåer.
En del maskiner som normalt förekommer i undervisningen är sådana att de normalt inte får
användas av minderåriga dvs under 18 år enligt bilaga 1 i AFS 1996:1 (om minderåriga). Det är
då viktigt när undantag sker enligt 5 § i föreskriften att det framgår i skolans dokument vilka
maskiner som ska användas i undervisningen. Detta kan exempelvis framgå genom en beslutad
utbildningsplan för skolan. I denna ska det också framgå att det finns en rutin, så att det görs
dokumenterade riskbedömningar där det tydliggörs vid vilken (lägsta) årskurs maskinerna ska
användas i. Individuella bedömningar kan också ingå i dessa rutiner.
Om CE-märkta maskiner
Checklistorna är framtagna med avseende på maskinsäkerhet för äldre maskiner, dvs ej CEmärkta maskiner som utsläppta på marknaden eller är tagna i drift före 1 januari 1995. Det innebär
att hänvisningen till föreskrifterna vad avser produktkrav är till AFS 2006:4, 8 § och bilaga A. I
och med ökad tillsyn på träslöjdsalar har dock många skolor köpt nya maskiner som är CEmärkta. För CE-märkta maskiner finns i en del fall detaljerade standarder som ger kravnivån, men
det är också så att standarder är frivilliga att använda och det kan vara möjligt att tillverkaren har
gjort en annorlunda riskbedömning med andra lösningar än de som ges av standarderna. Detta gör
det svårt att ge detaljerade anvisningar i checklistor för hur CE-märkta maskiner ska vara utförda.
CE-märkta maskiner omfattas av AFS 1993:10 om maskiner och vissa andra tekniska anordningar, omtryckt i sin helhet som AFS 1994:48. Från och med 29 december 2009 gäller i
stället AFS 2008:3 om maskiner. Kravnivån är dock inte lägre för CE-märkta maskiner än för
äldre maskiner.
Råd vid inköp - ”särskilda krav för skola” t.ex. träsvarv och figursåg
Vissa maskiner som t.ex. träsvarv, figursåg, distansskyddet till bandsåg och matarverk till
bordsfräs har krav på skydd eller utrustning som normalt inte medföljer vid köp, utan
skydden måste köpas till som extra utrustning. De högre kraven på skydd till dessa maskiner
ställs utifrån 3-4 §§ i AFS 2006:4. Skydden till träsvarv, figursåg samt distansskyddet rör
maskiner som används av elever i grundskolan vilka inte har tillräcklig erfarenhet för att bedöma
risker eller kunna förutse konsekvenser av felaktigt handhavande. Se även kommentardelen till
AFS 2006:4.
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2. Skola – Checklista för bandslipmaskin och rondellslipmaskin
(Kan förekomma som elevarbetsmaskin på grundskolan)
Anhåll

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

Säkert arbetssätt
Finns det ställbart anhåll på maskinen?

2

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.11
Är maskinen fast förankrad alternativt
försedd med större bottenplatta?

3

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.11
Finns det skyddsglasögon vid
maskinen?

4

4, 5 samt 10 §§ AFS 2001:3
Finns det påbudsskylt om användning
av ögonskydd?

5

2 § AFS 2008:13, bilaga 2 pkt 3.3
Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

Ja Nej Anmärkning
Stor spalt mellan anhåll och
slipband innebär en ökad
olycksrisk.

Ska vara lättåtkomliga/tillgängliga
vid putsningsarbete.

Skylt ska vara uppsatt i
nära anslutning till
maskinen.
Se: www.av.se/publikationer/skyltar/pabudsskyltar.aspx

Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
(se exempel, se sidan 50)
Riskområden/zoner [1]

14 §

Bandlipmaskin

Skivputs
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Pkt Kontrollfråga
6

Drivanordning och spånutsug
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?
14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

7

8

9

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?

Ja

Nej Anmärkning
Ska finnas i anslutning till
slöjdsalen. Avser information om
handhavande, start/stopp, service,
ändring, rengöring, underhåll etc.
Kravet på bruksanvisning på
Svenska avser CE-märkta
maskiner.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?

9§
Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?

Dammfilterpåse där luften
cirkulerar i lokalen godtas inte!

4 § AFS 2005:17
10

Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade ?

Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt.

4 § AFS 2005:17

Kontrollera maskinens utsugskåpor.
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3. Skola – Checklista för pelarslipmaskin och bänkslipmaskin
(Lärarförberedelse- och demonstrationsmaskin på grundskolan)

Polertrissa

Sprängskydd

Skydd för axeltapp

Ställbart anhåll

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

Skydd för slipverktyg och axel
Finns det sprängskydd som förhindrar
ingrepp till slipskivan?

2

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det ställbart skydd i sprängskyddets övre kant?

3

4

Ja Nej Anmärkning
Sprängskydd ska finnas om
slipskivans Ø överstiger 80 mm
och om periferihastigheten
överstiger 16 mm/s.
Ska finnas om slipsskivans Ø är
större än 150 mm.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
Finns det omslutande skydd för
utskjutande roterande axelände?

8 och 9 §§ AFS bilaga A pkt A 2.13
Säkert arbetssätt
Finns det anhåll på maskinen?

5

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.11
Är maskinen förankrad i golv/bänk
eller försedd med större bottenplatta?

6

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.11
Finns det skyddsglasögon vid
maskinen?

Anhållet ska vara rätt inställt. Detta
innebär normalt max. 2 mm från
slipskivan.

Ska vara lättåtkomliga/tillgängliga
vid putsningsarbete.

4, 5 och 10 §§ AFS 2001:3
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Pkt Kontrollfråga
7

8

Ja

Nej Anmärkning

Finns det påbudsskylt om användning
av ögonskydd?

Skylt ska vara uppsatt i
nära anslutning till
maskinen.

2 § AFS 2008:13
Finns det instruktioner för säkert arbete
vid maskinen?

Se: www.av.se/publikationer/skyltar/pabudsskyltar.aspx

Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
(se exempel, se sidan 50)
Riskområde/zon [1]

14 §
9

Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4.

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

10

11

12

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och slipdamm
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?
9§
Finns det dammuppsamling på
maskinen?

Maskinen måste minst vara
utrustad med dammpåse.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.10

Anm.
Processventilation på denna maskin
får inte anslutas till spånsugsanläggning. Risk finns för brand.
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4. Skola – Checklista för kontursåg och figursåg
(Elevarbetsmaskin)

Ställbart skydd

Pressarfot

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

2

3

4

Skydd för sågband
Finns det ett ställbart skydd för
sågbladet över bordet?

Skydd kan vara t.ex. en
skyddskåpa eller en distanspinne
som monterats framför sågbladet.

3, 4, 8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
Är sågbladet skyddat under bordet?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Säkert arbetssätt
Finns det skyddsglasögon vid
maskinen?

4, 5 och 10 §§ AFS 2001:3
Finns det påbudsskylt om att använda
ögonskydd?

2 § AFS 2008:13
5

Ja Nej Anmärkning

Är maskinen utrustad med pressarfot?
3, 4, 8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.11

Ska vara lättåtkomliga/tillgängliga
vid sågningsarbete.

Skylt ska vara uppsatt i
nära anslutning till
maskinen.
Se: www.av.se/publikationer/skyltar/pabudsskyltar.aspx

Pressarfoten förhindrar att
arbetsstycket vibrerar upp och ned
vid sågning.
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Pkt Kontrollfråga
6

7

Ja Nej Anmärkning

Är maskinen förankrad i golv/bänk
eller försedd med större bottenplatta?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.11
Finns instruktion för säkert arbete vid
maskinen?

Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
(se exempel, se sidan 50)
Riskområde/zon [1]

14 §
8

Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

9

10

11

12

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånsug
Finns de skydd för transmissionen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?
9§
Finns det nödstoppsanordning på
maskinen?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från operatörsplatsen.

Anmärkning till pkt 1 och 5:
Skolan är ansvarig för att skydd enligt punkt 1 och 5 finns på maskinen och gäller endast för
slöjd i grundskolan.
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5. Skola - Checklista för pelarborrmaskin och bänkborrmaskin
(Kan förekomma som elevarbetsmaskin på grundskolan)

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

Skydd för borr och chuck
Finns det något skydd framför borr och
chuck på maskinen?

Ja Nej Anmärkning
Skyddet ska minst vara tresidigt.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
2

Säkert arbetssätt
Har maskinen snabbchuck eller
återfjädrande chucknyckel?

3

9§
Är maskinen förankrad i golv/bänk
eller försedd med större bottenplatta?

4

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.11
Finns det tillgång till skyddsglasögon
och hårskydd/hårnät?

Förekommande risker/olycksfall
vid arbete i borrmaskin är:

4, 5 och 10 §§ AFS 2001:3

- fastna med tröjärm i maskinen
- fastna med håret i maskinen
- olycksfall på grund av smycke på
händerna
- olycksfall på grund av att arbetsstycket inte har spänts fast
ordenligt i skruvstycket.

Kravet kan uppfyllas genom att
anskaffa en snabbchuck (som inte
kräver en chucknyckel) alternativt
att anskaffa en återfjädrande
chucknyckel.
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Pkt
5

6

Kontrollfråga
Finns det påbudsskylt att ögonskydd
och hårskydd/hårnät ska användas?
2 § AFS 2008:13
Finns det instruktioner för säkert arbete
vid maskinen?

Ja

Nej Anmärkning
Skyltar ska vara
uppsatta i nära
anslutning till
maskinen.
Se: www.av.se/publikationer/skyltar/pabudsskyltar.aspx

Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
(se exempel, se sidan 50)
I instruktionen ska det bl. a framgå
att arbetsstycket alltid ska spännas
fast i ett skruvstycke eller med
skruvtving/snabbtving, innan
arbetet utförs.

7

14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Bilden visar ett exempel på ett
monterat slipverktyg som inte är avsett
att användas i en pelar- eller bänkborrmaskin. Ett sådant arbete är ytterst
riskfyllt att utföra och är därför ej
tillåtet i grundskolan.

Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

8

9
10

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?
9§
Finns det en nödstoppsanordning på
maskinen?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från operatörsplatsen.
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6. Skola - Checklista för träsvarv
(Kan förekomma som elevarbetsmaskin på grundskolan)
Utsugskåpa med
fällbar lucka.

Träsvarv med ställbara
skyddshuvar med
siktrutor och belysning.

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

2

Skydd för chucken
Är svarven utrustad med ställbart
chuckskydd?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Säkert arbetssätt
Finns det ställbar skyddshuv som ska
förhindra utkast från svarven?

Ja Nej Anmärkning
Ska finnas om chuck med
spännbackar används.
Exempel, se bild på sidan 49

Träsvarvar tillverkas inte med
skyddshuv och chuckskydd.
Kravet på skyddshuv och
chuckskydd gäller i skolmiljö eller
motsvarande.

3

4

5

6

3, 4, 8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
samt A 2.14
Finns det s.k. säkerhetschucknyckel?
9 § samt bilaga A pkt A 2.9
Finns det ett omslutande och
heltäckande fast skydd för den
roterande axeländen på svarven?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det ett omslutande skydd för
putsskiva på maskinen?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen förankrad i golvet?

Skolan är ansvarig för att
skyddshuv och chuckskydd finns
på maskinen.
t.ex

Roterande axelände
får inte vara
åtkomlig med någon
kroppsdel genom
öppning i skyddet!

Vid användning av putsskiva roterar
även svarvdubben eftersom det är
samma drivaxel för båda
funktionerna. Detta förhållande kan
medföra ökad risk för olycksfall.
Ett sätt att undvika problemet är att
ta bort putsskivan och införskaffa en
bandslipmaskin istället.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.11
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Pkt Kontrollfråga
7

Finns skyddsglasögon och hårskydd
(personligt) lättillgängliga?

8

4, 5 och 10 §§ AFS 2001:3
Finns påbudsskylt uppsatt om att
använda ögonskydd och hårskydd?

9

2 § AFS 2008:13
Finns det ett anhåll som är lätt
inställbart?

10

9§
Finns skriftlig instruktion för säkert
arbete vid maskinen?

11

14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Ja

Nej Anmärkning
Förekommande risker/olycksfall vid
arbete i träsvarv är:
- fastna med tröjärm i maskinen
- fastna med håret i maskinen
- olycksfall på grund av smycke på
händerna
- olycksfall på grund av att arbetsstycket inte har fastsatts ordenligt.

Skyltar ska vara
uppsatta i nära
anslutning till
maskinen.
Se: www.av.se/publikationer/skyltar/pabudsskyltar.aspx

Ska finnas som stöd när svarvjärn
används.
Skriftlig instruktion ska vara uppsatt i
anslutning till maskinen.
(se exempel, se sidan 49)

Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

12

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning
Finns det underspänningsskydd mot
oavsiktlig återstart?

13

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?

14

9§
Finns det skydd för transmissionen?

15

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det nödstoppsanordning på
maskinen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7

16

17

Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?
4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade?
4 § AFS 2005:17

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det är
inom räckhåll från operatörsplatsen.
Dammfilterpåse där luften cirkulerar i
lokalen godtas inte!
Spånsug med utsugskåpa ska finnas
om putsning och slipning med
sandpapper eller rondell utförs
Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand på
ett effektivt sätt. Kontrollera
maskinens utsugskåpor dels för
svarvning samt till putsskiva.
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7. Skola – Checklista för bandsåg (manuellt matad)
(Lärarförberedelsemaskin på grundskolan)

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

Skydd för sågband
Finns det ett justerbart skydd för
sågbandet över bordet?

Ja Nej Anmärkning
Skydd för sågband ska vara fyrsidigt. Helkapslat skydd ger även
mindre dammspridning.

Skyddet ska avskärma sågbandet ända
ned till underkant av bladstyrningen.

2

3

4

5

3, 4 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.14
Är sågbandet skyddat under bordet?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det distansskydd för att förhindra
ingrepp till riskområde?

Jmfr punkt 8. Skyddet kan täcka
både bandhjul och sågband.
Krav på distansskydd ska endast
ställas på bandsåg som används på
grundskolan.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Säkert arbetssätt
Är iläggsbrickan i gott skick?

Se bild sidan 49

17 §
Finns och används påskjutare och är
den placerad inom räckhåll vid sågen?

Sliten iläggsbricka ska bytas.
Påskjutare ska användas vid
sågning av små arbetsstycken.

9 och 14 §§
13 (51)

Pkt Kontrollfråga
6

7

Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?
14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Ja Nej Anmärkning
Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
(se exempel, se sidan 51)
Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

8
9

10

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånsug
Finns det skydd för transmissionen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det skydd för övre och undre
bandhjul?

Skyddet ska vara heltäckande.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?

11

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?

12

9§
Finns det fungerande broms?

13

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.6
Vid manuell broms - Finns det en
bromsskylt på bandsågen?

14

8, 9 och 14 §§ bilaga A pkt A 2.23
Finns det en nödstoppsanordning på
maskinen?

15

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7
Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?

16

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade ?

4 § AFS 2005:17

Om broms saknas ställs krav på
automatisk verkande broms med
en stopptid på max. 10 sekunder.

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från operatörsplatsen.
Dammfilterpåse där luften
cirkulerar i lokalen godtas inte!
Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om
hand på ett effektivt sätt.
Kontrollera maskinens utsugskåpor.
14 (51)

8. Skola – Checklista för rikthyvel
(Lärarförberedelsemaskin på grundskolan)

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

2

3

4

Skydd för kutter
Finns det skydd över hela kuttern?

Ja Nej Anmärkning
Skyddet ska vara lätt ställbart i
höjd- och sidled t.ex. SUVA.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
Finns det skydd över kuttern bakom
anhållet?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är kuttern skyddad mot ingrepp
mellan kutter och stativ?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Säkert arbetssätt
Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

14 §

Instruktionen ska minst innehålla
hur skyddet skall ställas in.
(se exempel, se sidan 51)
Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
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Pkt Kontrollfråga
5

Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Ja Nej Anmärkning
Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

6
7

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånutsug
Finns det skydd för transmissionen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?

8

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns låsbar manöverströmbrytare?

9

9§
Finns det fungerande broms?

10

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.6
Vid manuell broms – finns det en
bromsskylt på rikthyveln?

11

8, 9 och 14 §§ bilaga A pkt A 2.23
Finns det nödstoppsanordning på
maskinen?

12

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7
Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?

13

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade?
4 § AFS 2005:17

Om broms saknas ställs krav på
automatisk verkande broms med
en stopptid på max. 10 sekunder.

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från
operatörsplatsen.
Dammfilterpåse där luften återförs
in i lokalen godtas inte!
Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt.
Kontrollera maskinens utsugskåpa.
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9. Skola – Checklista för planhyvel
(Lärarförberedelsemaskin på grundskolan)
Skyddshuv för kutter
och valsar.

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

2

Ja Nej Anmärkning

Skydd för kutter
Finns det skyddshuv för kutter och
vals?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
Säkert arbetssätt
Finns det bakslagshinder som ska
förhindra återkast från planhyveln?

3

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.9
Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

4

14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?
14 §

Viktigt att kontrollera funktionen
på återkastskyddet.
Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
(se exempel, se sidan 51)
Se kommentarer
för Pkt 6 på
sid. 4

Är bruksanvisningen på svenska?

5
6

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånsug
Finns det skydd för transmissionen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
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Pkt Kontrollfråga
7

Finns det låsbar manöverströmbrytare?

8

9§
Finns det fungerande broms?

9

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.6
Vid manuell broms - finns det en
bromsskylt på planhyveln?

10

8, 9 och 14 §§ bilaga A pkt A 2.23
Finns det någon nödstoppsanordning
på maskinen?

11

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7
Är maskinen försedd med fungerande
spånsug?

12

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade ?

4 § AFS 2005:17

Ja Nej Anmärkning

Om broms saknas ställs krav på
automatisk verkande broms med en
stopptid på max. 10 sekunder.

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från operatörsplatsen.
Dammfilterpåse där luften återförs
in i lokalen godtas inte!
Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt.
Kontrollera maskinens utsugskåpor.
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10. Skola – Checklista för cirkelsåg
(Lärarförberedelsemaskin på grundskolan)

Justersåg

Bordcirkelsåg

Fabrikat:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

Skydd för sågklinga
Finns det överskydd för sågklinga?

Ja Nej Anmärkning
Överskyddet ska vara användarvänligt och lätt inställbart med
t.ex. siktruta t.ex. EJCA, SUVA
Skyddet ska även täcka ev.
ritsklinga.

2

3

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
Finns det skydd för sågklingan under
bordet?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Säkert arbetssätt
Finns det en klyvkniv på sågen?

Klyvkniv

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.9
Är den rätt inställd?
Är klyvkniven tjockare än sågklingan?

8 och 9 §§ bilaga B pkt B 2.2
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Pkt Kontrollfråga
4

5

Ja Nej Anmärkning

Finns det skyltar för inställning av
överskydd och klyvkniv?

8, 9 och 14 §§ bilaga A pkt A 2.23
Finns det och används påskjutare?
Är den placerad inom räckhåll?

6

9§
Finns det bra arbetsplatsbelysning vid
sågen?

7

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.18
Finns det överskydd för arbete med
snedställd klinga?

8

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det tillgång till stödbord vid
arbete med långa arbetsstycken?

Skydd kan antingen vara monterat
på sågens klyvkniv eller ett separat
skydd som får monteras på
maskinen när sågning sker med
snedställd sågklinga.
Kan vara förankrat i maskinen
eller separata stödbockar.

9

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.2
Kan anslagslinjalen justeras vid
sågning av tunna arbetsstycken?

Alternativt finns hjälpanhåll att
montera.

10

11 § bilaga B pkt B 2.2
Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

11

14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Krav på belysning i skyddet eller
god arbetsplatsbelysning.

Instruktionen ska bl. a informera
om inställning av anhåll,
uppsättning av klossavvisare,
inställning och byte av klyvkniv
vid slitage m.m.
Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
(se exempel, se sidan 51)
Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

12

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånutsug
Finns det skydd för transmissionen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
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Pkt Kontrollfråga
13

14

Ja Nej Anmärkning

Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?

15

9§
Finns det automatiskt verkande broms
med en stopptid på max 10 sekunder?

16

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.6
Finns det någon nödstoppsanordning
på maskinen?

17

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7
Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?

18

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade?
4 § AFS 2005:17

Manuell broms godtas inte!

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från operatörsplatsen.
Dammfilterpåse där luften återförs
in i lokalen godtas inte!

Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt. Kontrollera
maskinens utsugskåpor.
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11. Skola – Checklista för bordsfräs
(Lärarförberedelsemaskin på grundskolan)
Matarverk
Stödbord vid
bearbetning av långa
arbetsstycken

Fabrikat/typ:

Anm. Bordsfräs med matarverk definieras som manuell maskin.

AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

Skydd för fräsverktyg
Finns det skydd (av typ sidoskydd)
som förhindrar ingrepp i fräsverktyget
när matarverk inte används?

Ja Nej Anmärkning
Skyddet ska vara lätt inställbart
och användarvänligt t.ex.
AIGNER, SUVA.
Egentillverkade anhåll godtas inte!

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
2

Finns det skydd vid bearbetning av
böjda detaljer?

Skyddet ska vara lätt inställbart
och användarvänligt t.ex.
AIGNER, SUVA.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
3

Finns det ett öppningsbart skydd för
frässpindeln?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
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Pkt Kontrollfråga
4

Säkert arbetssätt
Används endast verktyg märkta
”MAN”?

Ja Nej Anmärkning
I CE-märkta maskiner får endast
märkta verktyg användas.

Om Nej, finns åtgärdsplan för att byta
ut gamla verktyg?

S-verktyg och verktyg med lösa
stål innebär en stor risk för
arbetsskada och får inte användas!
(Rätt verktyg vid rätt varvtal!)

5

9 och 10 §§
Finns det hjälpverktyg vid fräsning av
mindre detaljer?

6

9§
Finns det tillgång till stödbord vid
arbete med långa arbetsstycken?

7

8

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.2
Används matarverk där så är möjligt?
3, 4, 9 och 14 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

Ex:

Tillgång till matarverk bör finnas i
undervisningssyfte.
Instruktioner ska minst innehålla
vilka verktyg och skydd som ska
användas vid olika typer av fräsarbeten.
Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.

9

14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

10

11

12

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånutsug
Finns det skydd för transmissionen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?
9§
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Pkt Kontrollfråga
13

Finns det fungerande broms?

14

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.6
Vid manuell broms - finns det en
bromsskylt på bordsfräsen?

15

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.23
Finns det någon nödstoppsanordning
på maskinen?

16

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7
Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?

17

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade?

4 § AFS 2005:17

Ja Nej Anmärkning
Om broms saknas ställs krav på
automatisk verkande broms med
en stopptid på max. 10 sekunder.

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från operatörsplatsen.
Dammfilterpåse där luften återförs
in i lokalen godtas inte!
Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt.
Kontrollera maskinens
utsugskåpor.
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12. Skola – Checklista för kombinerad snickerimaskin
(Lärarförberedelsemaskin på grundskolan)
Äldre typ av
4-kombinerad
snickerimaskin
som har följande
funktioner:

Ny CE-märkt
2-kombinerad
snickerimaskin
med följande
funktioner:

Sågenhet, fräsenhet,
plan- och
rikthyvelsenhet

Plan- och
rikthyvelsenhet

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga

Ja Nej Anmärkning

Skydd för sågklinga, kutter o fräsverktyg

1

Finns det skydd för respektive verktyg,
t.ex. sågklinga, fräsverktyg och kutter?

För kravnivåer se separata
checklistor för respektive maskin
t.ex. bordsfräs, rikthyvel och
planhyvel.
Krav för sågenhet, se
nedanstående punkter

2

3

4

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det skydd för sågklingan under
bordet?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Säkert arbetssätt
Finns det separata manöverstartdon för
respektive enhet på maskinen?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Är klyvkniven monterad?

Plan- och rikthyvelsfunktionen är
att betrakta som en enhet eftersom
det är samma kutter som används
vid bearbetning men däremot är
skyddsanordningarna olika.
Klyvkniv ska finnas för sågenheten
på en kombinerad snickerimaskin.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.9

Är den rätt inställd?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.9
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Pkt Kontrollfråga
5

6

Finns det skyltar för inställning av
skydd och klyvkniv?

Ja

Nej Anmärkning
Skyltar ska finnas för sågenheten.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.23
Finns det och används påskjutare?
Är den placerad inom räckhåll?

7

8

9

10

9§
Finns det bra arbetsplatsbelysning vid
maskinen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.18 samt
11 § AFS 2009:2
Finns det tillgång till stödbord vid
arbete med långa arbetsstycken?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.2
Finns det överskydd för arbete med
snedställd sågklinga?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Kan anslagslinjen på sågenheten
justeras vid sågning av tunna
arbetsstycken?

11

11 § bilaga B pkt B 2.2
Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

12

14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Kan vara förankrat i maskinen eller
som separata stödbockar/bord.
Skydd kan antingen vara monterat
på sågens klyvkniv eller ett separat
skydd som får monteras på
maskinen när sågning sker med
snedställd sågklinga.
Alternativt kan hjälpanhåll
monteras på sågen.

Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.
Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

13
14

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånsug
Finns det skydd för transmissionen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
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Pkt Kontrollfråga
15

Finns låsbar manöverströmbrytare?

16

9§
Finns det automatiskt verkande broms
med stopptid på max 10 s.?

17

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.6
Finns det någon nödstoppsanordning
på maskinen?

18

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7
Är maskinen försedd med fungerande
spånsug?

19

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade ?
4 § AFS 2005:17

Ja

Nej Anmärkning

Automatiskt verkande broms ska
finnas för sågenheten.
Om sågklingan stannar inom 10
sekunder ställs inget krav på
bromsfunktion.
Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från operatörsplatsen.
Dammfilterpåse godtas inte!

Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt.
Kontrollera maskinens utsugskåpor.
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13 . Skola – Checklista för handöverfräs
(Lärarförberedelsemaskin på grundskolan)

Ställbart skydd för
fräsverktyg

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

2

Skydd för fräsverktyg
Finns det skydd som förhindrar
ingrepp i fräsverktyget?

Ja Nej Anmärkning
Skyddet ska vara lätt inställbart
och användarvänligt.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
Säkert arbetssätt
Finns det tillgång till bord vid
montering av handöverfräs?

3

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.2
Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

4

14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.

Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

5

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånutsug
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
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Pkt Kontrollfråga
6

Finns det låsbar manöverströmbrytare?

7

9§
Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?

8

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade?

Ja Nej Anmärkning

Dammfilterpåse där luften återförs
in i lokalen godtas inte!

Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt.
Kontrollera maskinens utsugskåpa.

4 § AFS 2005:17
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14. Skola – Checklista för pendel-/parallell- och radialkapsåg
(Lärarförberedelsemaskin på grundskolan)

Parallellkapsåg

Parallellkapsåg med maskinell
matning av sågklingan

Radialarmsåg

Manuell kap- &
geringssåg

Fabrikat:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

Skydd för sågklinga
Finns det skydd som täcker hela
sågklingan?

Ja Nej Anmärkning
Skyddad även i klingans
utgångsläge.
Skydd saknas
i sågklingans
utgångsläge

2

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Finns det visirskydd för sågklinga?

Automatiskt eller lätt inställbart
med en hand.
Ställbart
visirskydd
Sidoskydd

3

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
Säkert arbetssätt
Finns det fungerande utslagsstopp?

Hindrar klingan från att komma
utanför bordet.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
4

5

Går sågklingan tillbaka till utgångsläget när handtaget släpps?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.14
Vid maskinell matning av sågklingan:
Finns det tvåhandmanöveranordning?

Vid maskinell matning och
tvåhandsmanövrering måste virket
spännas fast.

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
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Pkt Kontrollfråga
6

7

Ja Nej Anmärkning

Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.

14 §
Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

8
9

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånutsug
Finns det skydd för transmissionen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?

10

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?

11

9§
Finns det fungerande broms?

12

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.6
Finns det någon nödstoppsanordning
på maskinen?

13

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7
Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?

14

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade?

4 § AFS 2005:17

Om broms saknas ställs krav på
automatisk verkande broms med
en stopptid på max. 10 sekunder.
Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från
operatörsplatsen.
Dammfilterpåse där luften återförs
in i lokalen godtas inte!
Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt.
Kontrollera maskinens utsugskåpor.
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15. Skola – Checklista för skivsåg
(Denna typ av maskin kan förekomma på gymnasieskolan)

Ställbart visirskydd

Fabrikat/typ:
AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning gäller såvida inte annat anges

Pkt Kontrollfråga
1

2

Ja Nej Anmärkning

Skydd för sågklinga
Finns det överskydd för sågklingan?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
och A 2.14
Finns det ställbart visirskydd för
sågklingan?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Säkert arbetssätt

3

Finns det en klyvkniv på sågen?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.9
Är den rätt inställd?

4

På äldre skivsågar saknas ofta
klyvknivar. Krav ska då inte ställas
eftersom sågens konstruktion inte
medför montering av klyvkniv

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.9
Finns det skylt för inställning av skydd
och klyvkniv?

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.23
5

Finns det instruktion för säkert arbete
vid maskinen?

Skriftlig instruktion ska vara
uppsatt i anslutning till maskinen.

14 §
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Pkt Kontrollfråga
6

Finns det en bruksanvisning för
maskinen?

Ja

Nej Anmärkning
Se kommentarer för Pkt 6 på sid. 4

14 §
Är bruksanvisningen på svenska?

7

8

9
10

7 § samt
5 § AFS 1994:48 bilaga 1 pkt 1.7.4
Drivanordning och spånutsug
Finns det skydd för transmission?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.13
Är maskinen utrustad med underspänningsskydd som förhindrar
oavsiktlig återstart?
8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.5
Finns det låsbar manöverströmbrytare?
9§
Finns det någon nödstoppsanordning
på maskinen?

11

8 och 9 §§ bilaga A pkt A 2.7
Är maskinen ansluten till fungerande
spånutsug?

12

4 § AFS 2005:17
Är utsugshuvar/kåpor funktionellt
utformade?
4 § AFS 2005:17

Krav på nödstopp ställs inte om
maskinens manöverstopp är lätt
åtkomligt.
Nödstoppet ska placeras så att det
är inom räckhåll från operatörsplatsen.
Dammfilterpåse där luften
cirkulerar i lokalen godtas inte!

Utsugets utformning och flöde ska
säkerställa att dammet tas om hand
på ett effektivt sätt.
Kontrollera maskinens utsugskåpor.
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16. Skola - Allmänna checklistan
A. Checklista för Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1)
Pkt Kontrollfråga
A1

Har rektor/skolchef förvissat sig om att
slöjdlärare/yrkeslärare har tillräckliga
kunskaper om riskerna i de ämnen som
läraren bedriver undervisning i?

Ja

Nej Anmärkning
Om obehörig lärare;
kontrollera lärarens kunskaper/
utbildning.
Skolan ska även ha rutiner för
vad vikarier får göra.

A2

6 § AFS 2001:1, ändrad genom 2003:4
Har arbetsmiljöuppgifterna fördelats
skriftligt?

Kontrollera om uppgiftsfördelning har upprättats för
rektor och slöjdlärare (vikarie).

Framgår det tydligt av fördelningen vilka
uppgifter som fördelats till slöjdläraren?
A3

6 § AFS 2001:1 ändrad genom 2003:4
Utförs det regelbundet undersökningar
och riskbedömningar av slöjdsal,
kemikalierum och gasolhantering t.ex.
genom skyddsronder?

Kontrollera att skolan har
utfört en dokumenterad
riskbedömning av de maskiner
som används (se exempel s.48)

5 och 8 §§ AFS 2001:1

Kontroll ska även utföras om
centralt nödstopp finns samt
dess funktion.
Vid riskbedömning bör
relevant checklista användas.

Finns det rutiner för tillgång till aktuella
och relevanta arbetsmiljöregler
(AFS:er)?
A4

5 § arbetsmiljöförordningen (AMF)
Upprättas handlingsplaner för arbetsmiljön?

På gymnasieskola; kontrollera
att skolan har rutiner för att
göra riskbedömning vid
arbetsplatsförlagd utbildning
(s.k. APU). Kontrollera att
dessa följs.

Ska vara skriftliga för brister
som inte åtgärdas direkt.

10 § AFS 2001:1
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Pkt Kontrollfråga
A5

Finns skriftliga rutiner för introduktion
och handledning av (minderåriga) elever?

Ja

Nej Anmärkning
I många skolor får eleverna ta
”körkort” för olika maskiner.
Kan vara ett bra sätt att ha
kontroll på vilka elever som får
köra vissa maskiner.
För att upprätta denna typ av
skriftliga rutiner hänvisas bl.a.
till ”Säker arbetsmiljö i trä- och
metallslöjd”.
Handledningen kan beställas
från Firma Harry Arvidsson,
Berghemsvägen 19, 177 70
Järfälla, tfn. 08-58030920,
e-post: harry.arvidsson@home.se

A6

A7

A8

A9

2 § AFS 1996:1 samt 5 och 7 §§ AFS
2001:1, ändrad genom AFS 2003:4
Finns det skriftliga rutiner samt
checklista vid akuta åtgärder för
utredning av ohälsa och olycksfall?

Rutinerna kan bl.a. bestå av en
checklista för åtgärder.

5 och 9 §§ AFS 2001:1, senast ändrad
genom AFS 2008:15 samt 4 och 5 §§
AFS 1999:7
Finns det snabb tillgång till första
hjälpen utrustning i slöjdsalen?
8 § AFS 1999:7
Finns det fungerande rutiner för:
-rengöring?
-kontroll och underhåll?
-service och besiktning?

Skriftliga rutiner ska finnas.
Kontroll och underhåll ska
dokumenteras.

11 och 17 §§ AFS 2006:4, bilaga B
pkt 2.1
Finns det tillgång till företagshälsovård
(FHV)?
12 § AFS 2001:1
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B. Checklista för Belastningsergonomi (AFS 1998:1 och AFS 2000:1)
Ja Nej Anmärkning
Pkt Kontrollfråga
B1

B2

Finns det tillgång till lyfthjälpmedel för
tyngre material, arbetsdetaljer?

Vid manuella lyft över 25 kg
ska hjälpmedel användas.

1 § bilaga 1 punkt 1.2 AFS 2000:1 samt
3 § AFS 1998:1
Finns det tillgång till arbetsbord och
avlastningsytor av tillräcklig storlek?

Viktigt att kontrollera hur
transport av virke från förråd
till slöjdsal utförs.
Ex. rullbord för materialhantering.
Eftersom det är olika
åldergrupper som undervisas i
slöjdsalen så bör utrustningen
anpassas t.ex. höj- och
sänkbara arbetsbänkar.
Minst en arbetsbänk ska vara
höj- och sänkbar!

2 § AFS 1998:1

C. Checklista för Buller (AFS 2005:16)
Pkt Kontrollfråga
C1

C2

C3

Har riskbedömning och mätning utförts
av buller inom slöjdsal?
5 och 6 §§ AFS 2005:16
Har tidsplanerade åtgärdsprogram som
syftar till att minska bullret upprättats?

8 § AFS 2005:16
Genomförs det hörselkontroller?
16 § AFS 2005:16
Finns det rutiner som säkerställer att
detta genomförs?

C4

5 § AFS 2001:1
Finns och används hörselskydd?

12 § AFS 2005:16

Ja

Nej Anmärkning
Ekvivalent ljudnivå etc. Kopia
på mätprotokoll ska begäras.
Krav på mätning ska ställas
framförallt på gymnasieskola.
T.ex. inbyggnad av maskiner,
byte till laserskuren sågklinga,
slitsat hyvelbord eller liknande
åtgärder.
Se 4 § AFS 2005:16
Exponering/tidsintervall
bedöms av FHV. Skriftlig rutin
ska i förekommande fall finnas.
Kravet gäller både för lärare
och elever i grundskola och på
gymnasieskola.
Hörselsskydd ska finnas
tillgängliga för arbetstagaren/
elev om bullerexponeringen är
lika med eller överstiger något
av de undre insatsvärderna.
Hörselskydd ska användas om
bullerexponeringen är lika med
eller överstiger något av de
övre insatsvärderna. Se 3 §
39 (51)

D. Checklista för Kemikalier

(AFS 2000:4 om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2005:6 om medicinska kontroller i
arbetslivet, AFS 2005:17 om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
samt AFS 2005:18 om härdplaster.)

Pkt Kontrollfråga
D1

Har skolan gjort en riskbedömning över
hanteringen av farliga kemiska ämnen?
Vid riskbedömning ska även ingå att
sortera bort äldre kemikalier samt sådana
kemikalier som inte behöver användas i
undervisningen.

D2

4, 5 och 6 §§ AFS 2000:4
Finns det risk- och skyddsinformation
t.ex. säkerhetsdatablad (varuinformationsblad), för hälso- och
brandfarliga kemiska produkter/ämnen?

Ja

Nej Anmärkning
Riskbedömningen ska vara
dokumenterad. För råd om hur,
se Arbetsmiljöverkets ADI 296.
Kontrollera om skolan
använder härdplaster t.ex.
produkten Araldit.
Om härdplaster används, se
punkterna D8, D9, D10 och
D11 i denna checklista.
Om säkerhetsdatablad finns,
ska de vara aktuella d.v.s. ej
äldre än tre år.

Känner lärare och elever till var de finns
och hur informationen ska användas?
D3

D4

D5

D6

39 § AFS 2000:4
Finns det en förteckning tillgänglig?
38 § AFS 2000:4
Finns det någon plats i kemikalierummet som har processventilation?

4 § AFS 2005:17
Förvaras det farliga kemiska ämnen så
att risk för ohälsa och olycksfall
undviks?
19 § AFS 2000:4
Finns det tillgång till tvättmöjligheter
och ögonspolningsutrustning samt
nöddusch i anslutning till hanteringsplats
av farliga och frätande ämnen?
15 § AFS 2000:4 samt 9 och 10 §§ AFS
1999:7

Pärm med aktuella blad kan
godtas om det hanteras färre än
10 kemikalier.
Processventilation av typ
punktutsug ska finnas om
kemiska produkter används
som innehåller lösningsmedel.
Där produkten TA-DE Betbad
används ska utsug finnas.
Lösningsmedelsbaserade
produkter ska förvaras i låsbart
ventilerat skåp.
Nöddusch ska finnas om
lödning och svetsning med
öppen låga förekommer.
Nöddusch ska kunna utlösas i
stående och krypande position.
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Pkt Kontrollfråga
D7

Ja

Nej Anmärkning

Finns rutiner för att kontrollera att
ögondusch och nöddusch fungerar?
Dokumenteras dessa kontroller minst en
gång per halvår?

D8

9 och 10 §§ AFS 1999:7
Finns det tillgång till personlig
skyddsutrustning såsom
- handskar – skyddsglasögon?
- andningsskydd?

D9

D10

D11

D12

5, 6 och 7 §§ AFS 2001:3
Finns det någon avfallsbehållare med
lock för kemiskt avfall?
14 § AFS 2000:4
Har de som hanterar mer än 500 gram
härdplastprodukt per år genomgått
utbildning?

Handskar och andningsskydd
ska vara av rätt typ. Se
säkerhetsdatablad för info.
Viktigt att använda skyddsutrustning vid användning av
betbad och härdplaster.

Kravet gäller både lärare och
elev.
Kan förekomma vid träteknisk
utbildning på gymnasienivå.

6 § AFS 2005:18
Har den särskilda läkarundersökningen
genomförts? Kravet gäller både lärare
och elev.

(Tvåkomponentfärg och lim)
Kontrollera säkerhetsdatablad.
Gäller härdplastkomponenter
som innehåller t.ex isocyanater,
cyanoakrylat mm.

32-34 §§ AFS 2005:6 och
15 § AFS 2005:18
Finns det hanterings- och skyddsinstruktioner för användning av
härdplaster?

Kravet gäller vid hantering
över 500 gram per år och
person.
Skriftliga instruktioner ska
finnas i anslutning till den plats
där hanteringen sker.
Ej tillräckligt med endast
säkerhetsdatablad. Se bilaga i
AFS 2000:4, sid. 31-33.

D13

7 § AFS 2005:18
Finns det hanterings- och skyddsinstruktioner för användning av betbad?

Kravet gäller vid hantering
över 500 gram per år och
person.
Skriftliga instruktioner ska
finnas i anslutning till den plats
där hanteringen sker.

11 § AFS 2000:4

41 (51)

E. Checklista för tryckkärl

(AFS 2002:1 användning av trycksatta anordningar och AFS 2005:3 om besiktning av
trycksatta anordningar).

Pkt Kontrollfråga
E1

Har man genomfört en riskbedömning
gällande användningen av trycksatta
anordningar?

E2

3 § AFS 2002:1
Finns det ett program för fortlöpande
tillsyn av trycksatta anordningar?

E3

9 § AFS 2002:1
Har besiktningspliktigt tryckkärl
underkastats föreskriven besiktning?
Vid bedömningen om ett tryckkärl är
besiktningspliktig eller inte, utgår man
ifrån diagram 2 i AFS 2005:3 som bl.a.
gäller för luftbehållare till kompressorer.

Ja

Nej Anmärkning
Ska göras innan eller i
samband med driftstagandet.
Riskbedömningen ska vara
skriftligt dokumenterad.

Vid tillsynen ska det
kontrolleras att:
- ev. föreskriven besiktning
utförts
- säkerhetsutrustning
fungerar tillfredsställande
- inga otätheter eller synbara
materialskador uppkommit
- anordningen inte utsatts för
annan skadlig yttre eller inre
påverkan
- inga andra fel eller avvikelser
uppstått
- kända brister på tryckkärlet
blivit åtgärdade
- föreskriven märkning finns
och är väl synlig
- drift- och skötselinstruktioner
inklusive flödesschema finns
och är uppdaterade med
hänsyn till gjorda ändringar.
Förekommande besiktningar
- installationsbesiktning
- återkommande besiktning
- revisionsbesiktning
utförs av s.k. ackrediterade
organ.

För en kompressorluftbehållare gäller:
Om tryck x volym (p ˙ v) överskrider
faktor 1000 är tryckkärlet besiktningspliktigt. Att använda ett obesiktigat
tryckkärl som är besiktningspliktigt är
förbjudet och förenat med sanktionsavgift enligt 46 § AFS 2005:3.

9 § AFS 2005:3

Diagram 2
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F. Checklista för Lokaler

(AFS 2006:4 om användning av arbetsutrustning och AFS 2009:2 om arbetsplatsens
utformning)

Pkt Kontrollfråga
F1

F2

F3

Ja

Nej Anmärkning

Har slöjdsalen en allmänventilation av typ
fläktstyrd till- och frånluftsventilation?

Minst ett luftflöde på 2,0 - 2,5
liter/sekund och m² lokalyta.

16-20 §§ AFS 2009:2
Utförs det någon regelbunden kontroll av
ventilationsinstallationerna?

Avser allmänventilation,
spånsug och separat luftrenare.

27 och 28 §§ AFS 2009:2
Spånsugsanläggningen:
- enklare dammfilterpåse placerad i
lokalen

Godtas inte inom slöjdsal.

- spånsugsanläggning inomhus
- spånsugsanläggning utomhus
- luften efter spånavskiljaren/filtret förs
utomhus

Vid NEJ, ska AG
säkerställa att spånavskiljaren/filtret har
tillräcklig reningsfunktion
så att halten av trädamm i
tilluften/cirk.luften är
betryggande under HGV.
Krav på riskbedömning; om
luften återförs till slöjdsalen.

F4

4 § AFS 2005:17 och 16 § AFS 2009:2
Utförs det städning av utrustning och
lokaler regelbundet?

Den återförda luften behöver
filtreras via ett finfilter lägst
klass F7, där tryckfallsmätning
över filtret kan fungera som
kontrollsystem.
Industridammsugare,
”soputsug” bör användas
istället för sopborste.
Sopning ska därför inte godtas.

114 § AFS 2009:2

Kontrollera elevernas
möjlighet till dammsugning av
bänkar.
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Pkt Kontrollfråga
F5

Ja

Nej

Anmärkning

Har riskområdena vid respektive
träbearbetningsmaskin i slöjdsalen märkts
upp?

Kravet gäller i första hand
nedanstående maskiner och
slöjdsalar inom grundskolan:

9 och 14 §§ AFS 2006:4

Bandsåg, bordsfräs, cirkelsåg,
pelarborrmaskin, planhyvel,
rikthyvel och träsvarv.

Riskområden/zoner [1]

Exempel på lämpliga mått:
Bandsåg: 1,0 m framför,
1,0 m bakom, 1,0 m respektive
0,3 m på sidan om maskinen.
Bordsfräs: 1,0 m framför,
1,0 m bakom, 1,0 m vid sidan
av maskinen.
Bandsåg

Cirkelsåg: 1,0 m framför,
1,0 m bakom, 1,0 m vid sidan
av maskinen.
Pelarborrmaskin: 0,8 m
framför, 0,3 m bakom och
0,8 m på varje sida om
maskinen.

Pelarborrmaskin

Planhyvel: 0,8 m framför,
0,8 m bakom, 0,8 m respektive
0,3 m vid sidan av maskinen.
Kombinerad snickerimaskin:
0,8 m framför, 0,8 m bakom,
0,8 m respektive 0,3 m vid
sidan av maskinen.

Plan- och rikthyvel samt kombinerad snickerimaskin

Rikthyvel: 0,8 m framför,
0,8 m bakom, 0,8 m respektive
0,3 m vid sidan av maskinen.
Träsvarv: 0,8 m framför,
0,3 m bakom och 0,4 m på
varje sida.

Träsvarv

Riskområdet bör markeras med
gul/svart markering på golvet.
För måttangivelser se även
boken ”Säker arbetsmiljö i träoch metallslöjd”

[1] Bilderna på riskområden och lämpliga mått
är hämtade från ”Säker arbetsmiljö i trä- och metallslöjd”,
med tillstånd från Harry Arvidsson den 19 maj 2009.

För information, se sidan 38 i
dessa checklistor.
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G. Checklista för ”Heta arbeten”

(AFS 1992:9 om smältsvetsning och termisk skärning, AFS 1997:7 om gaser, AFS 2001:4
om gasflaskor, AFS 2001:3 om användning av personlig skyddsutrustning, AFS 2000:4
om kemiska arbetsmiljörisker, AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning samt AFS
1997:10 om laboratoriearbete med kemikalier).

Pkt Kontrollfråga
G1 Utför eleverna arbete med någon
smältsvetsningsmetod?
Har riskbedömning av hanteringen av gaser
genomförts?
Om ja, har riskbedömningen
dokumenterats?
3 § AFS 1997:7
G2 Förvaras gasflaskor för svetsning t.ex.
argon, acetylen och syrgas i lokalerna?
Förvaras gasflaskor på ett säkert sätt så att
de inte kan falla omkull?

Ja

Nej Anmärkning
Följande svetsmetoder kan
förekomma (främst på
gymnasieskolor):
- metallbågsvetsning
- TIG-svetsning
- MIG-svetsning
- MAG-svetsning
Gasflaskor ska inte utsättas för
stötar eller slag samt alltid vara
förankrade så att de inte kan
falla omkull.

Kan gasflaskorna snabbt föras i säkerhet i
händelse av brand?
Finns det varningsskyltar som anger att
gasflaskor förvaras i lokalen?
7 och 8 §§ AFS 2001:4
G3 Finns det skriftliga hanterings- och
skyddsinstruktioner för svetsningsarbeten?
2 § AFS 1992:9
G4 Finns det utsug som kan fånga upp den
hälsofarliga svetsrök som alstras vid
svetsarbeten?

25 § AFS 2009:2
Utförs
kontroll av svetsutsug/ventilation?
G5

All svetsning genererar
luftföroreningar i form av rök
och gaser. Röken består av
metalloxidpartiklar, medan
gaserna som bildas utgörs av
ozon, kväveoxider och
kolmonoxid.
Ska dokumenteras!

27 och 28 §§ AFS 2009:2 samt
22 § AFS 1992:9
G6 Finns och används svetsskydd, svetsmask
eller liknande vid svetsningsarbeten?
23 § AFS 1992:9
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Pkt Kontrollfråga

Ja

Nej

Anmärkning

G7 Utförs svetsningsarbete i speciellt avsett
utrymme, t.ex. svetsbås, så att exponeringen
för UV-ljus minimeras för övriga som
vistas i lokalen?

14 § AFS 1992:9
G8 Om bränngas och syrgas används, är svetsbrännaren utrustad med backventiler för att
minska risken för slangexplosion?

Bakslag kan inträffa om gasens
utströmningshastighet är lägre
än förbränningshastigheten.
Bakslag kan också inträffa om
munstycket blivit tilltäppt eller
om brännaren blivit överhettad.

19 § AFS 1992:9
Finns
det rutiner för att städa plats där
G9
svetsning utförs så att den hålls fri från
brännbart material och andra främmande
föremål?
8 § AFS 1992:9 och 114 § AFS 2009:2
G10 Brukar eleverna utföra lödningsarbete?

Förekommande metoder är
hårdlödning och mjuklödning.

Om ja, finns det skriftliga hanterings- och
skyddsinstruktioner för lödningsarbeten?
11 § AFS 2000:4
G11 Finns det utsug som kan fånga upp den rök
som alstras vid lödningsarbeten?
Utförs kontroll av utsug/ventilation?
4 § AFS 2005:17 och
27 och 28 §§ AFS 2009:2
G12 Finns och används skyddsglasögon som är
anpassade till arbete med lödning?
5 och 6 §§ AFS 2001:3
G13 Finns det risk- och skyddsinformation t.ex.
säkerhetsdatablad (varuinformationsblad),
för frätande flussmedel och lödvätska?

Det är av stor vikt att rök från
tennlod, innehållande kadmium
och bly, fångas upp av utsug/
ventilation.
Kontroller ska dokumenteras.

Säkerhetsdatablad bör inte vara
äldre än tre år och ska finnas
tillgängliga för lärare och
elever.

39 § AFS 2000:4
G14 Brukar eleverna utföra emaljeringsarbeten?
Om ja, finns det skriftliga hanterings- och
skyddsinstruktioner för emaljeringsarbeten?
11 § AFS 2000:4
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Pkt Kontrollfråga

Ja

Nej

Anmärkning

G15 Har en kontroll genomförts om emaljpulver
(glasfluss) innehåller bly eller kadmium och
som används av eleverna?

4-6 §§ AFS 2000:4
G16 Finns utrustning för brandsläckning i nära
anslutning till plats där heta arbeten utförs?

7 § AFS 1992:9 och 87 § AFS 2009:2
G17 Används gasol?
Om ja, förvaras gasoltuber i ventilerat låst
plåtskåp då de ej används?

Finns gasledningar (gasdistributionssystem)
för gasol?
Om ja, görs läcksökning av gasledningarna
för gasol minst en gång per år?

Ska finnas snabbt
lättillgängliga samt innehålla
skum-, pulver- eller koldioxid
beroende på brandrisk och
brandkälla.
Gasol är tyngre
än luft och
läckande gasol
kan därför samlas
i golvbrunnar,
eller andra lågpunkter.
Av säkerhetsskäl tillsätts därför
ett illaluktande ämne som ger
en varningssignal långt innan
gasen kan antändas.

Dokumenteras läcksökningarna?
Är ventilerna till gasledningar för gasol
märkta med ”stängt/öppet-läge”?
11 och 21 §§ AFS 1997:10
G18 Finns det varningsskyltar som anger att
gasolflaskor förvaras i lokalen?
Kan gasolflaskorna snabbt föras i säkerhet i
händelse av brand?
Är gasledningar för gasol märkta med
uppgift om vad ledningarna innehåller?
7 och 8 §§ AFS 2001:4
och 40 § AFS 2000:4
G19 Finns det tillgång till tvättmöjligheter och
ögonspolningsutrustning samt nöddusch i
anslutning till plats där hantering av
frätande ämnen och heta arbeten utförs?
15 § AFS 2000:4 samt 9 och 10 §§ AFS
1999:7

Nöddusch ska finnas om
lödning och svetsning med
öppen låga förekommer.
Nöddusch ska kunna utlösas i
stående och krypande position.
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17. Bilaga - exempel på riskbedömning
Riskbedömning och åtgärd

Datum:

Signatur:

Bedömd arbetsplats/arbetsprocess:

Beskrivning av en riskfaktor i arbetsmiljön
Beskriv risken så tydligt som möjligt:

Antal berörda:

Vad kan hända? Vilka är konsekvenserna?

Riskbedömning
Snabbinstruktion:
A. Bestäm först sannolikheten för att
en händelse ska inträffa eller att
någon ska drabbas av ohälsa pga
riskfaktorn
B. Bestäm allvarlighetsgraden
C. Behov av åtgärd? Om åtgärd,
specificera nedan
A.
Hur sannolikt är
det att händelse
inträffar eller att
någon drabbas av
skada/ohälsa på
grund av
riskfaktorn

B.
Allvarlighetsgrad/konsekvens?
(Vilka konsekvenser kan det i värsta fall bli?
Hur allvarliga är konsekvenserna?)
1.
Inte
allvarliga

2.
Allvarliga

3.
Mycket
allvarliga

1.
Mycket
osannolikt

Ingen åtgärd

Bevakning och
ev. åtgärd
(typ 2)

Utredning
och åtgärd
(typ 2)

2.
Osannolikt

Ingen åtgärd

Åtgärd

Åtgärd

3.
Sannolikt

Bevakning och
eventuell
åtgärd

Åtgärd
brådskar

Omedelbar
åtgärd

Beskrivning av åtgärder (två typer: 1 = minska sannolikheten, 2 = minska negativ konsekvens)
1. Åtgärd som minskar sannolikheten att någon ska drabbas av skada eller ohälsa:

2. Åtgärd som minskar den negativa konsekvensen om händelsen ändå sker:

Beslut: 1.
2.
3.
4.
5.

Ingen åtgärd behövs
Åtgärd avklarad
Åtgärd skrivs in i handlingsplan
Åtgärd utreds
Annat:

Ansvariga för åtgärd:
Ska vara klart:
Kontrolldatum:
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18. Bilaga - bilder

Ställbart skydd till svarvchuck med spännbackar

Distansskydd på bandsåg
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19. Bilaga - exempel på instruktioner
Skydds- och hanteringsinstruktion för

Skydds- och hanteringsinstruktion för

Bandslip- och skivputsmaskin

Bänkslip- och smärgelmaskin

Denna maskin får endast användas om du fått instruktion
och tillstånd av din instruktör/lärare!

Denna maskin får endast användas om du fått instruktion
och tillstånd av din instruktör/lärare!

Använd:
- ansiktsskydd/skyddsglasögon
- hörselskydd
- hårskydd vid behov
- ej hängande klädsel eller andra hängande föremål

1. Skyddsutrustning ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar
2 Ställ in anhåll

Använd:
- ansiktsskydd/skyddsglasögon
- hörselskydd
- hårskydd vid behov
- ej hängande klädsel eller andra hängande föremål
- skyddsmask vid dammande arbete
- Obs! Inga handskar!

1. Skyddsutrustning ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar
2. Kontrollera att slipskivan är hel. Skadad skiva ska kasseras direkt!

3. Vid bandslip, slipa alltid mot bandets rotationsriktning
4. Vid skivputs, slipa på skivans nedåtgående sida
5. Arbetsstycket ska hållas fast och hanteras på ett säkert sätt under
slipningsarbetet
6. Små arbetsstycken ska slipas för hand
7. Tveka inte att fråga din instruktör/lärare om du är osäker på något
8. Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen återställas

3. Se till att anhållet är fastsatt och sitter max. 2 mm ifrån slipskivan
4. Vid byte av slipskiva ska maskinen först vara kopplad från elnätet
5. Se till att inge brännbart material finns i närheten som kan antändas av
gnistor som bildas vid sliparbetet
6. Låt maskinen uppnå full fart innan arbetsstycket börjar bearbetas
7. Inta stadig arbetsställning och akta händerna
8. Tveka inte att fråga din instruktör/lärare om du är osäker på något
9. Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen återställas

Skydds- och hanteringsinstruktion för

Skydds- och hanteringsinstruktion för

Kontursåg/figursåg

Pelarborr- och bänkborrmaskin

Denna maskin får endast användas om du fått instruktion
och tillstånd av din instruktör/lärare!

Denna maskin får endast användas om du fått instruktion
och tillstånd av din instruktör/lärare!

Använd:
- ansiktsskydd/skyddsglasögon

Använd:
- ansiktsskydd/skyddsglasögon
- hårskydd vid behov
- Obs! Inga handskar!
- ej hängande klädsel eller andra hängande föremål

1. Skyddsutrustning ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar
2 Se till att rätt bladtyp används och är riktigt monterad för arbetet.
Obs! Sågtänderna ska peka nedåt på bladet

1. Skyddsutrustning ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar

3. Håll fingrarna borta från bladet. Håll fast arbetsstycket med en hand
då du startar kontursågen/figursågen

3. Kontrollera att borren är centrerad innan arbetet påbörjas

4. Pressa inte arbetsstycket hårt mot sågbladet och tvinga inte sågen att ta
snävare kurvor än vad sågbladet tillåter
5. Tveka inte att fråga din instruktör/lärare om du är osäker på något
6. Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen återställas

2 Ställ in rätt borrhastighet och välj rätt borr

4. Arbetsstycket ska vara fastspänt i skruvstycke, med skruv- eller
snabbtving och i övrigt hanteras på ett säkert sätt under arbetet
5. Se till att chucknyckeln är borttagen ur chucken innan maskinen startas
6. Vid arbete i maskinen ska chuckskyddet vara inställt så att riskområdet,
dvs den roterande chucken, ej är åtkomlig med någon kroppsdel
7. Tveka inte att fråga din instruktör/lärare om du är osäker på något
8. Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen återställas
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19. Bilaga - exempel på instruktioner – forts
Skydds- och hanteringsinstruktion för

Skydds- och hanteringsinstruktion för

Svarv

Bandsåg

Maskin med hög olycksrisk!
Fördjupad instruktion krävs inför varje användning
Denna maskin får inte användas såvida du inte fått instruktion
och tillstånd av din instruktör/lärare!
Använd:
- ansiktsskydd/skyddsglasögon
- hårskydd vid behov
- skyddskläder vid metallsvarvningsarbete
- ej hängande klädsel eller andra hängande föremål
- Obs! Ej handskar!
1. Skyddsutrustning ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar
2. Vid dina 3 första pass vid svarven ska din instruktör/lärare visa hur
man väljer svarvstål och skärdjup, ställer in hastighet samt i övrigt
instruera hur svarven manövreras

Maskin med mycket hög olycksrisk!
Fördjupad instruktion krävs!
Denna maskin får inte användas såvida du inte fått instruktion
och tillstånd av din instruktör/lärare!
Använd:
- ansiktsskydd/skyddsglasögon
- hörselskydd
- Obs! Ej handskar!
1. Bandsågens skyddsutrustning ska vara monterad enligt tillverkarens
anvisningar. Om skyddsgrind finns ska den vara stängd under arbetets
gång
2. Bandsågens justerbara skydd för sågbandet ska ställas in efter arbetsstyckets tjocklek
3. Arbetsstycket ska hållas fast och hanteras på ett säkert sätt vid
sågarbetet

3. Arbetsstycket ska spännas fast och hanteras på ett säkert sätt under
svarvningen

4. Pressa inte arbetsstycket hårt mot sågbandet och tvinga inte sågen att ta
snävare kurvor än vad sågbandet tillåter

4. Vid slipning och putsning ska anhåll vara borttaget
5. Låt svarven stanna av sig själv efter att du stäng av strömbrytaren

5. Om händerna i samband med arbetet kommer närmare än 5 cm från
sågbandet, använd påskjutare eller annan tillfällig hållare av arbetsstycket

6. Tveka inte att fråga din instruktör/lärare om du är osäker på något

6. Tveka inte att fråga din instruktör/lärare om du är osäker på något

7. Riskområde! Du ska vara ensam vid svarven under arbetet. Andra får ej
uppehålla sig inom det markerade riskområdet.
(undantag: instruktören/läraren)

7. Riskområde! Du ska vara ensam vid bandsågen under arbetet. Andra får
ej uppehålla sig inom det markerade riskområdet.
(undantag: instruktören/läraren)

8. Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen återställas

8. Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen återställas
9. Om det finns lås på sågen ska maskinen låsas efter avslutat arbete.

Skydds- och hanteringsinstruktion för

Skydds- och hanteringsinstruktion för

Rikt- och planhyvel

Cirkelsåg och justersåg

Maskin med mycket hög olycksrisk!

Maskin med mycket hög olycksrisk!

Fördjupad instruktion krävs!

Fördjupad instruktion krävs!

Denna maskin får inte användas såvida du inte fått instruktion
och tillstånd av din instruktör/lärare!
Använd:
- ansiktsskydd/skyddsglasögon
- hörselskydd
- hårskydd vid behov
- Obs! Ej handskar!

Denna maskin får inte användas såvida du inte fått instruktion
och tillstånd av din instruktör/lärare!
Använd:
- ansiktsskydd/skyddsglasögon
- hörselskydd
- ej löst hängande klädsel eller andra hängande föremål
- Obs! Ej handskar!

1. Skyddsutrustning ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar.

1. Skyddsutrustning ska vara monterad enligt tillverkarens anvisningar.

2. Kontrollera att skärstål är vassa och fixerade
3. Ställ in höjd- och sidoskydd efter arbetsstyckets storlek

2. Vid ditt första arbetstillfälle med maskinen ska din instruktör/lärare
hjälpa dig att ställa in maskinen och visa hur man kontrollerar
skyddsutrustningen och den ska användas

4. Kontrollera arbetsstycket för att undvika hyvling i spik, lösa kvistar mm

3. Se till att arbetsbordet är rent innan arbetet startas

5. Hyvla inte bort mer än 3 mm per gång

4. Sågklingan ska inte sticka upp mer än 3-5 mm över arbetsstycket
vid sågning

6. Arbetsstycket ska hållas fast och hanteras på ett säkert sätt vid
sågarbetet

5. Ställ in skydd i höjd- och sidled efter arbetsstyckets storlek innan
maskinen startas

7. Använd påskjutare vid behov

6. Långa arbetsstycken kan kräva extra stöd

8. Långa arbetsstycken kan kräva extra stöd

7. Vid små och smala arbetsstycken - använd påskjutare

9. Tveka inte att fråga din instruktör/lärare om du är osäker på något

8. Såga aldrig på frihand utan att använda maskinens anhåll

10. Riskområde! Du ska vara ensam vid maskinen under arbetet. Andra får
ej uppehålla sig inom det markerade riskområdet.
(undantag: instruktör/läraren)

9. Riskområde! Du ska vara ensam vid maskinen under arbetet. Andra får
ej uppehålla sig inom det markerade riskområdet.
(undantag: instruktör/läraren)

11. Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen återställas
12. Om det finns lås av hyveln ska den låsas efter avslutat arbete.

10. Tveka inte att fråga din instruktör/lärare om du är osäker på något
11. Efter avslutat arbete ska arbetsplatsen återställas
12. Om det finns lås av maskinen ska den låsas efter avslutat arbete.
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