
Sikkerhed og Groundsmen

Sikkerhed ved vedligeholdelse af 
offentlige arealer



Sikkerhed og Groundsmen
Plan for dagen

• Regelgrundlag
– Indretning og vedligehold af maskiner og udstyr

– Ombygning af maskiner, hvad må man?

– Sikker brug af tekniske hjælpemidler

• Personsikkerhed 
– Operatør

– Operatører i nærheden

– Personer i nærheden



Maskinsikkerhed



Maskinsikkerhed ApS
• Maskinsikkerhed og CE-mærkning 

• Autoriseret arbejdsmiljørådgiver

• Risikovurdering / HAZOP

• 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
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Ole Henriksen

• 2012 Seniorkonsulent /(afd.leder); Maskinsikkerhed ApS
• 2005 R&D manager; Superwood
• 2001 Technical Manager; Supertræ A/S
• 1990 Projektleder; FLS miljø A/S, CD
• 1989 System manager / Projektleder; Pedershaab
• 1987 Projektingeniør; Pedershaab PD
• 1985 Projektingeniør; Univeyor
• 1981 R&D Engineer; A/S De Smithske
• 1980 Engineer Aalborg Boilers
• 1979 Baldwin & Cook APS
• 1979 B SC. Mech. Eng. AUC
• 1974 Student

• 1954 Født

• 2015 Bestyrelsesmedlem IDA Mechanical
• 1985 - 2001 Bestyrelsesmedlem Dansk Forum for Produktudvikling
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Regelgrundlag
Indretning

• Maskindirektivet 2006/42/EF
BEK nr. 693 af 10/06/2013 om indretning m.v. af maskiner 

• Traktorer og skovbrugsmaskiner 2013/167/EU
– Forordning

– Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer 
og motorredskaber m.v.
BEK nr. 530 af 29/05/1996

• Køretøjsforordningen 2018/858/EU
– Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers 

indretning og udstyr
BEK nr. 1050 af 17/10/2019



Regelgrundlag

Maskindirektivet
a) maskiner 

b) udskifteligt  udstyr 

c) sikkerhedskomponenter 

d) løftetilbehør

e) kæder, tove og  stropper 

f) aftagelige mekaniske  kraftoverføringsaksler 

g) delmaskiner. 



Regelgrundlag

Maskindirektivet
Maskine:

En samling af indbyrdes forbundne  dele  eller 
komponenter, 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 samlet 
således, at de er indbyrdes forbundne med 
henblik på en nærmere fastlagt anvendelse



Regelgrundlag

Maskindirektivet

Maskine:

En række  dele  eller mekaniske  komponenter, 
hvoraf  mindst en er bevægelig, som er 
indbyrdes forbundne, bestemt til løft af byrder, 
og som udelukkende drives  ved menneskelig 
kraft 



Regelgrundlag

Maskindirektivet

Udskifteligt udstyr:

En  komponent, som operatøren selv kobler 
sammen med en maskine eller traktor efter 
ibrugtagning af disse  med  henblik  på at ændre  
deres funktion eller give dem en ny funktion, for 
så vidt udstyret ikke  er et  værktøj.



Regelgrundlag

Maskindirektivet
Løftetilbehør; kæder, tove og stropper:

Komponent eller udstyr, der gør det muligt  at 
foretage  anhugning af byrden, og som  ikke  er 
fastgjort til løftemaskinen.
Det er anbragt  mellem maskinen og byrden,  på 
selve  byrden, eller  er beregnet  til at udgøre  en 
integreret del  af byrden og markedsføres særskilt.
Til  løftetilbehør henregnes også 
løftekæder/tovstropper og deres  komponenter 



Regelgrundlag

Maskindirektivet
Undtaget Maskindirektivet:

e) følgende transportmidler:
₋ landbrugs- og skovbrugstraktorer for så vidt angår de risici, der er 

omfattet af direktiv 2003/37/EF, bortset fra maskiner monteret på disse 
køretøjer 

₋ motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil, der er omfattet af Rådets 
direktiv 70/156/EØF af 6. februar 1970 om tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om godkendelse af motordrevne køretøjer 
og påhængskøretøjer dertil (1), bortset fra maskiner monteret på disse 
køretøjer

₋ køretøjer, der er omfattet af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2002/24/EF af 18. marts 2002 om standardtypegodkendelse af to- og 
trehjulede motordrevne køretøjer (2), bortset fra maskiner monteret på 
disse køretøjer



Regelgrundlag

Undtaget Maskindirektivet
Undtagelsen gælder IKKE:

• Påhængskøretøjer, 

• Trukket eller skubbet materiel 

eller 

• Maskiner monteret eller delvis monteret på 
traktoren. 



Regelgrundlag

Maskiner monteret eller delvis monteret 
på traktoren:

• Teleskoparme; 

• Graveudstyr,

• Pæleboremaskiner; 

• Skæreanordninger monteret  under traktorer 

• Udstyr til beskæring  af  vegetation



Regelgrundlag

Trailere og  udskifteligt udstyr  er omfattet af  
både  traktorforordningen og maskindirektivet. 

• Kravene  til sikker vejkørsel af trailere og  
anhængere  harmoniseres ved traktor-
forordningen

• Kravene  til sundhed  og  sikkerhed  ved  
sådanne  maskiner fortsat er omfattet af 
maskindirektivet.



Regelgrundlag

Traktorer og skovbrugsmaskiner

• traktorer (klasse T og C) 

• påhængskøretøjer (klasse R), og 

• udskifteligt trukket udstyr (klasse S).



Regelgrundlag

Køretøjer som ikke er omfatter af 
Maskindirektiv eller Traktorforordning 
er omfattet af

Køretøjsforordningen



Regelgrundlag

Hvad gør jeg når jeg skal have nyt udstyr?
• Maskiner:

Køb CE-mærkede maskiner, som fabrikanten har 
erklæret egnede til opgaven

• Traktorer under traktorforordningen:
Køb typegodkendte/CE-mærkede traktorer og 
maskiner, som fabrikanten har erklæret egnede 
til opgaven

• Andre traktorer og selvkørende maskiner:
Typegodkendt til anvendelsen og indregistreret



Sikkerhed og Groundsmen
Plan for dagen

• Regelgrundlag
– Indretning og vedligehold af maskiner og udstyr

– Ombygning af maskiner, hvad må man?

– Sikker brug af tekniske hjælpemidler

• Personsikkerhed 
– Operatør

– Operatører i nærheden
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Regelgrundlag

Ombygning af maskiner

• Væsentlige ændringer

– Ny risikovurdering / CE-mærkning efter 
nuværende regelgrundlag

• Ikke væsentlige ændringer

– Ændringen efter nuværende regelgrundlag
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Ingen væsentlig ændring

Ændring af:

kapacitet, funktion, betjening, 

sikkerhedsteknik, andet?

Nye 

farekilder / 

større risiko?

Er maskinen 

usikker?

Ændringer

NejJa

Ja
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Er en 

beskyttelses-

anordning 

tilstrækkelig?

Potentiel 

skade 

irreversibel?

Er 

sandsynlighed 

for skade høj?

Ingen væsentlig ændring

Væsentlig ændring -

Ny CE-mærkning

Ændringer
Ja

Nej

Ja

Ja

Nej

Nej



Væsentlig ændring?

Hvis maskinen undergår en: 

”væsentlig ændring”

så skal der ske en ny eller fornyet CE mærkning efter kravene 
gældende på ændringstidspunktet. 

Kravet ”rammer” hele maskinen.
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Væsentlig ændring?

Vejledning til Maskindirektivet §72:
…..”Maskindirektivet gælder også maskiner, der er 

bygget på brugte maskiner, som er blevet omdannet eller 
ombygget i så væsentlig grad, at resultatet må anses for at 
være en ny maskine. 
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Væsentlig ændring?

Man benytter de gængse principper for 
risikovurdering efter DS/EN ISO 12100
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Ikke væsentlig ombygning

Ved bedømmelsen af hvad der skal ske ved en 
ombygning er det vigtigt at vide hvornår 
maskinen er markedsført / ibrugtaget første 
gang.
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Ikke væsentlig ombygning

Ved en ændring af CE mærkede maskiner - som ikke 
udgør en væsentlig ændring - skal man følge 
nugældende regler (og standarder) for udførelse af 
ændringen, resten af maskinen skal fortsat opfylde 
reglerne som på markedsførings / 
ibrugtagningstidspunktet.
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Ikke væsentlig ombygning

Hvilke regler gælder?
Maskine ibrugtaget før 1.1.1995 (Ikke CE mærket): 

AT Bek 612 kap. 3

CE mærkede maskiner:

Maskine ibrugtaget efter 1.1.1995, men før 29.12.2009:

AT Bek 561 kap. 2 (det gamle MD)

Maskine ibrugtaget efter 29.12.2009:

AT Bek 612 kap 2. (det nye MD)

Maskine ibrugtaget efter 1.7.2013:

AT Bek 693 (det nye MD)
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Ikke væsentlig ombygning

Ved ”ikke væsentlige” ændringer og udvidelser skal 
der ikke foretages fornyet CE mærkning eller 
ændring af overenstemmelseserklæringen.

Ændringerne bør dokumenteres i maskinens 
tekniske dokumentation, herunder også 
brugsanvisningen om nødvendigt.
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Ikke væsentlig ombygning

For maskiner der falder ind under AT Bek.612 kap. 3 kan man 
bruge:

• AT Vejledning B.1.3: Maskiner og maskinanlæg

• Vejledning om konstruktion og opstilling af maskiner og 
maskinanlæg, der ikke er omfattet af Maskindirektivet

• At Vejledning B.1.4: Automatisk styrede maskinanlæg, 
inklusive industrirobotanlæg

• Vejledning om konstruktion og opstilling af automatisk styrede 
maskinanlæg, inklusive industrirobotanlæg, der ikke er 
omfattet af Maskindirektivet
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AT vejledninger

En AT vejledning er ikke en bekendtgørelse, men har 
samme status som en standard, d.v.s. man har ikke pligt 
til at følge den, men myndigheden vil bruge den som 
reference i forhold til kravene i AT Bek. 612 kap.3.  
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15 minutter?
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”Brug af tekniske hjælpemidler”

Regelgrundlag
• Direktiv 89/391/EØF Sikkerhed på 

arbejdspladsen

– “Arbejdsmiljølovgivningen”

• Direktiv 2009/104/EF Brug af arbejdsudstyr

– BEK nr. 1109 af 15/12/1992 Bekendtgørelse om 
anvendelse af tekniske hjælpemidler



”Brug af tekniske hjælpemidler”

Direktiv 89/391/EØF og Direktiv 2009/104/EF er 
minimumsdirektiver.

Det vil sige, at de lokale myndigheder 
(Arbejdstilsynet) må stille strengere krav, men 
de må ikke gøre forskel!



”Brug af tekniske hjælpemidler”

Direktiv 89/391/EØF Sikkerhed på 
arbejdspladsen

Som et led i arbejdsgiverens ansvar træffer 
denne de nødvendige foranstaltninger til

• beskyttelse af arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed, 

herunder aktiviteter til 

• forebyggelse af erhvervsbetingede risici…. 



”Brug af tekniske hjælpemidler”

Direktiv 89/391/EØF Sikkerhed på arbejdspladsen

Generelle forebyggelsesprincipper:

– forhindring af risici

– evaluering af risici, som ikke kan forhindres

– bekæmpelse af risici ved kilden



”Brug af tekniske hjælpemidler”

Direktiv 2009/104/EF Brug af arbejdsudstyr

Arbejdsgiveren træffer de nødvendige 
foranstaltninger, for at det arbejdsudstyr, der stilles 
til arbejdstagernes, er beregnet til det arbejde, der 
skal udføres, eller er forsvarligt tilpasset med 
henblik herpå, således at arbejdstagernes sikkerhed 
og sundhed ved brugen af dette arbejdsudstyr 
sikres.

Brug CE-mærket udstyr som er egnet til opgaven!



Vedligehold og eftersyn

• Dagligt/ved hver ibrugtagning
– Sikkerhedsudstyr

• Periodisk
– Efter fabrikantens anvisninger

– Visse hjælpemidler kræver årligt eftersyn
• Taljer

• Løfteåg
– Mindst en gang om måneden

– Hovedeftersyn årligt



Vedligehold og eftersyn

Du kan selv lære at 

efterse dine tekniske 

hjælpemidler!



Vedligehold og eftersyn

Færdselsloven § 67 stk. 3:

Føreren af et køretøj skal til enhver tid være 
opmærksom på, at køretøjet og eventuelt 
påhængskøretøj er i forsvarlig stand, særligt at 
styre-, bremse-, signal- og tegngivnings-
apparater samt lygter virker forskriftsmæssigt 
og sikkert, og at tilkoblingen til eventuelt 
påhængskøretøj er forsvarlig.



Sikker brug af maskiner

Tretrinsmetoden fra Maskindirektivet

1. Fjern faren ved substitution

2. Afskærm de farer som ikke kan substitueres

3. Advar mod restricisi



Sikker brug af maskiner

Krav til brugsanvisningen
….
g) en beskrivelse af maskinens tilsigtede brug
h) advarsler om måder, som maskinen ikke må anvendes på, men som 

erfaringen viser kan forekomme
l) oplysninger om resterende risici, …
…..
m) instruktioner om de beskyttelsesforanstaltninger, brugeren skal træffe, 

herunder, hvor det er relevant, de personlige værnemidler, der skal stilles 
til rådighed

n) de vigtigste kendetegn for værktøjer, der kan monteres på maskinen
o) de vilkår, på hvilke maskinerne opfylder kravet om stabilitet under 

anvendelse, transport, montering, demontering, ude af brug, under 
afprøvninger eller i tilfælde af forudsigelige svigt



Sikker brug af maskiner

• Maskinens begrænsninger

– Tilsigtet anvendelse

• Hvor

• Hvordan

– Forventeligt ”misbrug”

– Brugere

– Personer i nærheden

– Farekilder



Særlige forhold ved autonom 
robotplæneklipper

• Drift
– Med siddende fører
– Med gående fører
– Fjernstyring
– Autonom drift

• Omgivelser
– Boldbaner

• Med personer i området
• Uden personer i området

– Park
• Med personer i området
• Uden personer i området



Maskinens begrænsninger

• Tilsigtet anvendelse

– Vedligeholdelse af græsarealer

• Parker

• Boldbaner og idrætsanlæg
– Skoler

– Stadion og træningsanlæg

• …

– Overvåget drift

– U-overvåget drift



Maskinens begrænsninger

• Forventeligt misbrug

– ”Persontransport”

– Uautoriseret start / stop

– Anvendelse andre steder end forudset

– …



Maskinens begrænsninger

• Brugere
– Hvem betjener / overvåger

– Hvem vedligeholder

• Personer i nærheden
– Hvem?

• Voksne

• Børn

– Hvad laver de?

– Har de kendskab til sikkerhedsregler?
• Stoler vi på at de bliver overholdt?



Betjening

• Manuel betjening

• Fjernstyring

• Overvåget automatisk drift

• U-overvåget automatisk drift



Kendte maskiner

Batteridrevet elektrisk robotplæneklipper

• EN 50636-2-107

Krav til
– Elektrisk konstruktion

– Afskærmning af farlige 
bevægelige dele

– Betjeningsorganer
• Start / stop

• Valg af betjeningsmåde



Personsikkerhed

http://baujordtilbord.dk/materialer/sikkerhedshaandbog-landbrug-og-maskinstationer



Personsikkerhed

Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer

• Arbejde i trafikerede områder

– Regler for 

• Afmærkning / Afspærring

• Arbejdstøj

• Brug af maskiner

• Stilladser, stiger og platforme



Personsikkerhed

Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer

• Fælde- og skovningsarbejde

– Beskæring fra skylift

– Motorkædesave

– Flishuggere



Personsikkerhed

Sikkerhedshåndbog for Landbrug og Maskinstationer

• Håndbogen er målrettet landbrug

• Den tager ikke højde for de særlige forhold der kan være på 
offentlige arealer
– Fremmedlegemer i form af affald

– Tilstedeværelse af personer uden kendskab til farer ved det anvendte 
udstyr



Tak for nu

Opfølgning og spørgsmål

Ring 2210 9993

Mail ohn@maskinsikkerhed.dk
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e Vi kan lære jer at efterse:

• Stiger og platforme
• Maskiner generelt
• Løfteåg 
• Elektrisk håndværktøj
• Automatiske porte og døre
• Kraner
• Løfteborde
• Sløjdlokaler, træ og metal
• Udsugningsanlæg, emhætte mv

• Pallereoler
• Rendegravere
• Transportmateriel
• Førstehjælpsudstyr
• Personhejs/brønd-udstyr
• Handicap-lifte/trappehejs
• Vakuum-løftere mv
• Åndedrætsværn
• Laboratorieudstyr
• - Og meget andet: Spørg bare 
efter flere...

Kontakt os for mere information: 
Tlf. 4447 3156 | E-mail: info@maskinsikkerhed.dk | www.maskinsikkerhed.dk

* Ret til ændringer forbeholdes

Større sikkerhed for færre penge 
Vi kan lære jer selv at udføre eftersyn på mange typer af maskiner og andre 
tekniske hjælpemidler.

Om du er håndværker, afdelingsleder, sikkerhedsrepræsentant, sløjdlærer, 
pedel eller handyman m/k: Det tilpasser vi undervisningen efter.

En undervisningsdag starter med en gennemgang af lovgrundlaget for det 
lovpligtige eftersyn og den sagkyndiges ansvar. Så følger en gennemgang 
af hvordan eftersyn laves ved de valgte emner (dvs. maskine eller teknisk 
hjælpemiddel) samt instruktion af hvordan kontrolskemaet opbygges og 
udfyldes. Til sidst skal kursisterne selv lave eftersyn, opbygge og udfylde 
kontrolskema. Kurset afsluttes med en prøve og deltagerne får et certifikat, 
der dokumenterer at de er sagkyndige. 

Hvornår skal en stige egentligt 
have det lovpligtige eftersyn?

Årligt? Det er sikkert en god 
idé for mange stiger. Men for 
vinduespudserens 8 meter høje 
stige er det nok for lidt. Og for 
den trappestige kontoret bruger 
ved skift af lamper kan det være 
unødvendigt ofte og så kan 
ressourcer bruges bedre andre 
steder.

Arbejdstilsynets krav til eftersyn 
af stiger er:
- Efter fabrikantens 
 anvisninger, dvs   
 brugsanvisningen, og
- Ved mistanke om farlige  
 skader, og
- Efter den skriftlige plan  
 virksomheden har lavet 

”Hos LEGO ønsker vi at have den 
nødvendige viden i huset, så vi 
løbende kan holde øje med at 
alting er i orden. Maskinsikkerhed 
ApS har derfor uddannet 
bl.a. teknikere og sikkerheds-
repræsentanter som sagkyndige, 
i første omgang indenfor 
lagersikkerhed, pallereoler mv.”
Jani Aunskjær, 
H&S Konsulent, LEGO

BLIV SAGKYNDIG
OG LAV SELV DE LOVPLIGTIGE EFTERSYN

Et dagskursus på en virksomhed, et forsyningsselskab eller i en kommune 
koster DKK 19.000,00 ekskl. moms alt inkl.
Max 12 deltagere på hvert hold. Kursisterne bør have teknisk forstand. 
I stiller med et undervisningslokale og forplejning.

Hvorfor lave lovpligtigt eftersyn selv?
Eftersynet kan laves når det passer i jeres arbejdsplaner. I er selv ansvarlige 
for sikkerheden og hvis der opstår tvivl kan I selv på stedet afgøre om 
maskinen eller det tekniske hjælpemiddel er forsvarligt at bruge, i stedet for 
at sætte hjælpemidlet i karantæne til næste eftersyn, eller evt tage chancen.

Og så sparer I omkostningerne til den eksterne sagkyndige.

mailto:info%40maskinsikkerhed.dk?subject=
http://www.maskinsikkerhed.dk
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Vandforsyning
- Elektrisk håndværktøj
- Faldsikring
- Løftegrej (stropper, kæder, taljer,
  slæng)
- Brøndhejseudstyr

Vej og park/ejendomme
- Elektrisk håndværktøj
- Havemaskiner
- Stiger
- Førstehjælpsudstyr

Service-virksomhed
- Elektrisk håndværktøj
- Stiger
- Løfteåg
- Simpelt løftegrej

Institution
- Personhejs
- Elektrisk håndværktøj
- Udsugning til køkken
- Haveredskaber

Produktionsvirksomhed 
- Løfteåg 
- Elektrisk håndværktøj
- Udsugning
- Automatiske porte

Maskinstation
- Rendegravere
- Elektrisk håndværktøj
- Maskiner generelt

Produktionsvirksomhed
- Elektrisk håndværktøj
- Stiger
- Pallereoler
- Løfteborde

Butik
- Automatiske døre
- Automatiske porte
- Pallereoler
- Butiks-maskiner dvs. slagter, 
  flasker, affald mv

Folkeskole
- Elektrisk håndværktøj
- Sløjdlokale – træ
- Sløjdlokale – metal
- Udsugning, sløjd og køkken

Kommunal service
- El-værktøj
- Automatiske porte
- Pallereoler
- Stiger
- Simpelt løftegrej

Service-virksomhed
- Elektrisk håndværktøj
- Stiger
- Løfteåg
- Simpelt løftegrej

Institution
- Personhejs
- Elektrisk håndværktøj
- Udsugning til køkken
- Haveredskaber

Kontakt os for mere information: 
Tlf. 4447 3156 | E-mail: info@maskinsikkerhed.dk | www.maskinsikkerhed.dk

* Ret til ændringer forbeholdes

Kurser for sagkyndige kan med 
fordel laves hos:

- Produktionsvirksomhed
- Smedefirma
- Forsyningsvirksomheder
- Vej og park 
- Ejendomme
- Institution/plejehjem
- Laboratorier
- Maskinstation
- Butik
- Folkeskole
- Kommunal service

”Efter undervisningen som 
sagkyndig laver jeg selv det 
½-årlige eftersyn på vores 
elektriske håndværktøj. 
Det giver desuden en sikkerhed 
i det daglige at vi har den 
nødvendige viden i huset, så vi 
kan afklare tvivl om sikkerhed på 
værktøj og maskiner på stedet”.

Teknisk serviceleder John 
Løfqvist på Rugvængets Skole i 
Ballerup

Eksempler på kurser og emnevalg i forskellige typer virksomheder

Er du i tvivl om vi kan lave et kursus til din virksomhed, så spørg.
Vi laver det kursus der passer til dig. 

Vi kan også lave jeres eftersynsplan, de nødvendige dokumenter og 
træne jer i brugen 
Til brug for styringen af eftersyn og deres resultat kan Maskinsikkerhed 
ApS også levere den samlede kvalitetsstyring. Kontrolskemaer, 
dokumentationsvejledning, dokumentationsformularer og instruktioner, der 
giver overblik over hvem der har den nødvendige uddannelse, og hvordan 
og hvornår de lovpligtige eftersyn er sket.

mailto:info%40maskinsikkerhed.dk?subject=
http://www.maskinsikkerhed.dk
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