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SIKKER VEDLIGEHOLDELSE AF BÆRBART VÆRKTØJ 
INDEN FOR BYGGESEKTOREN 

Om vedligeholdelse 
Vedligeholdelse kan defineres som arbejde på noget for at holde det i funktionsdygtig og sikker stand 
og for at forhindre, at det svigter eller ødelægges. Dette “noget” kan være et arbejdssted, 
arbejdsudstyr eller et transportmiddel (f.eks. et skib). 

 Forebyggende – eller proaktiv – vedligeholdelse foretages for at holde noget i funktionsdygtig 
stand. Denne type aktivitet er som regel planlagt og foregår efter en tidsplan.  

 Korrigerende – eller reaktiv – vedligeholdelse er at reparere noget for at få det til at fungere 
igen. Der er her tale om arbejde, som ikke er planlagt og ikke foregår efter en tidsplan, og det 
er som regel forbundet med større fare og et højere risikoniveau.   

Vedligeholdelse er ikke et område, som er forbeholdt montører og mekanikere. Det er en opgave, der 
påhviler næsten enhver arbejdstager inden for alle sektorer, og som udføres i næsten ethvert 
arbejdsmiljø. 
Arbejdstageres sundhed og sikkerhed kan blive skadet under vedligeholdelsesarbejde, men også 
som følge af manglende eller uhensigtsmæssig vedligeholdelse. Udformning af udstyr og arbejdssted 
har også væsentlig indflydelse på sundheden og sikkerheden for de arbejdstagere, der udfører 
vedligeholdelsesarbejde.  
 

Indledning 
I dette E-fact defineres bærbart værktøj  som værktøj, der kan holdes i hånden. Denne type værktøj 
kan opdeles i ikke-kraftdrevet bærbart værktøj (håndværktøj) og bærbart kraftværktøj. 
 
Ikke-kraftdrevet bærbart værktøj (håndværktøj) , herunder save, hammere, skruetrækkere, tænger, 
økser og skruenøgler. De største risici i forbindelse med denne type værktøj skyldes forkert 
anvendelse og dårlig vedligeholdelse. Sløvt værktøj f.eks. kan vanskeliggøre arbejdet og resultere i 
flere skader.  
 
Bærbart kraftværktøj  
Der findes flere typer af kraftværktøj baseret på den energikilde, der anvendes: elværktøj (f.eks. 
rundsave, boremaskiner), trykluftværktøj (f.eks. tryklufthammere, trykluftmejsler, trykluftkanoner), 
værktøj drevet af flydende brændstof eller gas (f.eks. save), hydraulisk værktøj (f.eks. donkrafte) og 
krudtdrevet værktøj (f.eks. sømpistoler).  
Bærbart kraftværktøj anvendes inden for næsten alle industrigrene. Det er med til at udføre opgaver, 
som ellers ville kræve tungt manuelt arbejde. Men disse almindelige værktøjer kan forårsage alvorlige 
skader på f.eks. fingre, hænder og øjne, hvis de ikke bruges eller vedligeholdes ordentligt. Værktøj, 
som er i stykker (som er defekt) eller værktøj, der er blevet ændret af en ikke-fagmand, kan være 
farligt. F.eks. kan defekt elværktøj forårsage forbrændringer og elektriske stød, der i værste fald kan 
medføre døden. Trykluftværktøj kan være meget støjende og medføre nedsat hørelse.  
Bærbart værktøj anvendes i stor udstrækning på byggepladser, så arbejdstagerne til stadighed er 
udsat for de risicii , som anvendelsen af det medfører. 
Ifølge en undersøgelse var skadefrekvensen i forbindelse med ikke-kraftdrevet håndværktøj 
næsthøjest inden for byggesektoren, kun overgået af landbrugssektoren.  
Hvad angår skadefrekvensen i forbindelse med kraftværktøj, var rækkefølgen følgende: 
byggesektoren, landbrug, fremstillingsvirksomhed og minedrift.. ii  Omkring halvdelen af alle 
fingeramputationer hvert år skyldes ulykker, der involverer kraftværktøj.iii.  
Ifølge ISSA (2009)iv er forholdet mellem ulykker med bærbart elværktøj og alle elulykker taget under 
ét omtrent som 1:5, og University of Wolverhampton (2006)v konstaterede, at næsten en fjerdedel af 
alle anmeldelsespligtige elulykker involverede bærbart elværktøj. Dette svarer til de af HSE fundne 
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resultater, ifølge hvilke næsten en fjerdedel af alle anmeldelsespligtige elulykker involverer bærbart 
værktøj.vi 
Der skal være særlig fokus på vedligeholdelsen af bærbart værktøj, hvis man skal gøre sig håb om at 
forebygge eller fjerne farer og risici. Kontrol og vedligeholdelse af bærbart værktøj på byggepladser 
er noget af en udfordring på grund af disses beskaffenhed og fordi bærbart værktøj - som navnet 
siger - let kan transporteres omkring.  
Ulykker kan også ske under vedligeholdelse af defekt kraftværktøj.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Farer og risici i forbindelse med dårligt vedligeho ldt bærbart værktøj på 
byggepladser 
Dårligt vedligeholdt bærbart værktøj (det være sig håndværktøj eller kraftværktøj) udgør inden for 
byggesektoren en væsentlig sundheds- og sikkerhedsrisiko for de arbejdstagere, der bruger det. Jo 
dårligere værktøjet vedligeholdes, jo større er risikoen, og denne forøges i øvrigt med værktøjets 
alder. Improviseret reparation af beskadiget udstyr udføres ofte på selve byggepladsen for at undgå 
afbrydelse af arbejdet. Sådanne reparationer udføres ofte i hast og på en skødesløs måde, der tit 
indebærer improviserede løsninger (hvor man f.eks. erstatter en sikring med et søm, vikler tape om et 
beskadiget elkabel). Udstyr repareret af ikke-fagfolk kan være farligt. 

Eksempler på farer og risici, der skyldes manglende eller forkert vedligeholdelse: 

Håndværktøj: 

 Mekanisk svigt eller tab af kontrol ved brugen af et værktøj med defekte dele. Eksempler 
på farligt værktøj er: hammer med løstsiddende eller beskadiget hoved, skruetrækker 
med brækket håndtag eller sløvt, afrundet blad, mejsel med fladbanket hoved og sløv sav.   

Kraftværktøj: 

 Defekte sikkerhedsanordninger som f.eks. nødstopknap (den røde knap), 
beskyttelsesdæksler, skærme etc. I nødstilfælde vil sådanne defekte anordninger ikke 
fungere korrekt eller kun give arbejdstageren begrænset beskyttelse, hvilket i nogle 
tilfælde kan være værre end slet ingen beskyttelse, fordi den giver en falsk 
tryghedsfornemmelse.   

 Risiko for elektrisk stød, eventuelt med døden til følge, eller forbrændinger på grund af 
elektrisk fejlfunktion, beskadigede kabler eller mangel på ordentlig isolering eller 
jordforbindelse.  

 Revnede eller brækkede slibehjul eller revnede blade kan forårsage skader. F.eks. kan 
revnede slibehjul gå i stykker under brug og delene slynges væk, hvilket kan føre til 
alvorlige skader eller død. 
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 Emissioner af kemiske stoffer i form af f.eks. giftig røg eller støv. 

 Støj og vibrationer fra næsten alle typer af bærbart værktøj, der kan føre til henholdsvis 
nedsat hørelse og hånd-/armvibrationssyndrom. Vibration kan forårsage sygdommen 
“hvide fingre”, der skyldes beskadigelse af de muskler og nerver, der kontrollerer 
blodomløbet. Forkert vedligeholdt værktøj kan forårsage en væsentlig forøgelse af støj- 
og vibrationsniveauet (f.eks. har et skærende værktøj, der ikke er skarpt, et højere 
vibrationsniveau). Ligeledes kan defekte vibrationsdæmpere i et værktøj forøge 
overførslen af vibrationer til arbejdstageren.  

Forebyggelse af farer ved brugen af hånd- og kraftv ærktøj gennem 
vedligeholdelse 
Stadig pleje og korrekt vedligeholdelse og opbevaring er afgørende for sikker brug af bærbart værktøj 
på byggepladser. I praksis betyder dette daglig visuel kontrol med henblik på at opdage tegn på 
potentielle svagheder, f.eks. olie- eller kølemiddellækager, strukturelle revner eller slid på skærende 
værktøjer. Hertil hører også mekanisk justering og indstilling af udstyr og opdagelse og afhjælpning af 
mindre problemer, før de bliver til store problemer. Ting, der ikke er helt i orden, bør rapporteres. 

Der findes nogle grundlæggende regler til forebyggelse af farer i forbindelse med brug af hånd-og 
kraftværktøj, nemlig: 

 Undersøg hvert enkelt værktøj for skader før brug 

 Tjek, at afskærmninger er på plads og i orden 

 Tjek hjul og blade for revner 

 Tjek elledninger, samlinger og jordforbindelse. Det er vigtigt, at jordlederen i det 
fleksible kabel og dertil hørende jordledningssamlinger i bærbart elværktøj 
regelmæssigt afprøves af en kompetent person for at sikre jordforbindelsens 
kontinuitet og styrke. 

 

Mange elulykker skyldes defekte fleksible kabler, f orlængerledninger, stik og kontakter. Hvad 
bør du se efter under inspektionen? 

 Er der uisolerede ledninger at se? 

 Er kablets ydre isolering ubeskadiget, uden snit og slitage? 

 Er stikket i god stand? F.eks. skal selve stikket være uden revner, og benene må ikke være 
bøjede? 

 Er der samlinger på kablet lavet med tape eller på anden ikke-standardiseret måde? 

 Er værktøjets ydre hus ubeskadiget? 

 

 Alt beskadiget bærbart værktøj bør tages ud af brug og mærkes “Må ikke bruges”  

 Hold værktøj skarpt og rent  

 Udskift stærkt slidte, revnede eller ikke-runde hjul og slidte og revnede blade 

 Udskift alle flossede eller på anden måde beskadigede forlængerledninger og beskadigede 
samlinger. Forsøg ikke at reparere ledninger med tape 

 Følg instrukserne i brugervejledningen ved smøring og udskiftning af tilbehør 

 Vedligehold værktøj i overensstemmelse med fabrikantens specifikationer for at undgå 
forværring af vibrationer: 

 Udskift vibrationsdæmpere, før de er slidt op 

 Tjek afbalanceringen af roterende dele og udskift dem om nødvendigt 

 Hold værktøj skarpt. 
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Eksemler på værktøj, der kan forårsage vibrationssk ader: 

 Kædesave 

 Betonhamre, trykluftbor 

 Slagboremaskiner 

 Håndholdte slibemaskiner 

 Tryklufthammere 

 

 For at forblive sikre skal hydrauliske systemer vedligeholdes korrekt. Alle samlinger på 
hydrauliske slanger skal jævnligt udskiftes. Opstil en vedligeholdelsesplan og følg den 
konsekvent. 

 Tjek alle hydrauliske slanger for snit, slitage, revner og andre tegn på beskadigelse før brug. 

 Inspicér/udskift kritiske slangesamlinger med kortere intervaller. Kritiske 
slangesamlinger er de samlinger, som er placeret i nærheden af de involverede 
operatører, eller som – hvis de går i stykker – kan forårsage skade.  

Korrekt service og vedligeholdelse minimerer farerne ved anvendelse af bærbart værktøj, men 
medfører samtidig, at udstyret vedbliver med at fungere effektivt; så service og vedligeholdelse bør 
betragtes som et bidrag til produktiviteten. 

 

Hvilke risici løber arbejdstagere, der vedligeholde r bærbart værktøj?  

Vedligeholdelse er af afgørende betydning, hvis værktøj og udstyr skal fungere sikkert og korrekt, og 
arbejdstagerne bør derfor have passende uddannelse heri. Selve vedligeholdelsesprocessen er 
imidlertid en arbejdsmiljømæssig udfordring. Ud over alle de farer og risici, der i forvejen findes på 
byggepladser, f.eks. risikoen for at glide, snuble eller falde, eller risikoen i forbindelse med støj og 
køretøjer i bevægelse, er også vedligeholdelsen af bærbart værktøj forbundet med særlige risici som 
f.eks.: 

 Risiko for forbrændinger og elektriske stød (der i værste fald kan være livsfarlige), hvis 
strømmen til værktøj ikke afbrydes, inden der foretages service eller vedligeholdelse, hvis 
vedligeholdelsesarbejdere ikke bruger beskyttelsesudstyr, som f.eks. hensigtsmæssige 
sko og handsker, eller det rigtige værktøj, hvis el-værktøj ikke har ordentlig 
jordforbindelse eller hvis stik ikke er beskyttet af et fejlstrømsrelæ (Switched Protective 
Earth-Portable Residuals:SPE-PRCD). 

 Risiko for skade forårsaget af værktøjets bevægelige dele; denne risiko er til stede under 
inspektion med henblik på diagnosticering, under selve vedligeholdelsesarbejdet (hvis 
værktøjet ikke er fuldt ud deaktiveret eller forbindelsen til energikilden ikke er afbrudt), 
eller endelig når værktøjet første gang tages i brug igen. 

 Risiko for skade forårsaget af bevægelige dele som følge af utilsigtet udløsning af 
hydraulisk/pneumatisk energi i værktøjet. Trykket skal tages af sådanne systemer under 
tryk, og ventiler lukkes forsvarligt, inden vedligeholdelsesarbejdet påbegyndes.  

 Risiko for skade forårsaget af bevægelige dele som følge af utilsigtet udløsning af 
mekanisk energi (f.eks. fra fjedre) i det værktøj, hvorpå der udføres vedligeholdelse. 

 Risiko for skade som følge af, at ikke-afsikrede dele af eller hele værktøjer falder ned 
under vedligeholdelse.  

 Risiko for skade forårsaget af væske under højt tryk fra hydraulisk værktøj Husk, at 
hydraulisk olie er under højt tryk. Tag trykket af, før der arbejdes på systemet. Når udstyr 
inspiceres, så rør aldrig ved trykslanger med dine hænder, selv ikke med handsker på. 
Væsker under højt tryk er farlige og kan forårsage alvorlige skader og i værste fald døden. 
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 Risiko for forbrænding forårsaget af varm olie i hydraulisk værktøj.  

 Risiko for brand eller eksplosion i brændbare materialer i arbejdsudstyret. 
Vedligeholdelsesarbejde kan føre til antændelse af brændbare materialer (forårsaget af 
varmekilder, som f.eks. cigaretter, statisk elektricitet og elektriske gnister, brændstof i 
bærbart værktøj etc.). 

 
® Sima - Fotolia 

 

Berør ALDRIG en hydraulisk slange under tryk med hånden for at lokalisere en lækage og sørg for 
straks at komme på skadestue, hvis du har mistanke om, at du har fået en injektionsskade! 

 

Arbejdsmiljøstyring og vedligeholdelse 

Rammedirektivet forpligter arbejdsgiverne til at træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre 
sundhed, sikkerhed og velfærd for alle deres arbejdstagere, også for dem, der er involveret i 
vedligeholdelsesarbejde. Arbejdsgiverne skal foretage en risikovurdering af arbejdsstedet med 
henblik på at identificere farer i forbindelse med anvendelse og vedligeholdelse af bærbart værktøj, 
og de skal træffe forebyggende foranstaltninger for at eliminere eller minimere eventuelle risici. 
Virksomheder, der udliciterer vedligeholdelsesarbejde, skal sikre sig, at kontrahenten håndterer 
arbejdsmiljøet i overensstemmelse med de lovmæssige krav.  

Vedligeholdelses- og inspektionsprogrammer 

Nøglen til sikker vedligeholdelse er at fastlægge et vedligeholdelsesprogram, der tager hensyn til de 
arbejdsmiljømæssige aspekter af vedligeholdelsesarbejdet, og som omfatter procedurer for 
inspektion, rapportering og føring af vedligeholdelsesprotokol. En sådan dokumentation er vigtig, da 
den indeholder de oplysninger, der er nødvendige for at kunne planlægge vedligeholdelses- og 
udskiftningsaktiviteter, så de kan finde sted på det rette tidspunkt. Korrekt styring af 
vedligeholdelsesarbejdet kræver detaljerede oplysninger om alle relevante emner, herunder 
oplysning om fabrikant, model, årgang og nummer, og en fortegnelse over de reservedele, der er 
nødvendige ved henholdsvis normal service og større reparationer.  
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En vigtig del af vedligeholdelsesprogrammet er inspektionsprogrammet, der fastsætter, hvor hyppigt 
der skal foregå formelle inspektioner udført af kompetente og uddannede vedligeholdelsesteknikere.   

Bærbart værktøj skal tjekkes: 

� Før værktøjet tages i brug første gang 
� Efter servicering og udskiftning af dele 
� Med regelmæssige intervaller, afhængigt af det enkelte værktøj  

Tidsintervallet mellem inspektioner kan variere, idet det afhænger af værktøjstype, den måde 
værktøjet bruges på og de ydre forhold. I Tyskland findes der tekniske regler og regulativer til 
forebyggelse af ulykker, og disse indeholder vejledning om, hvorledes man beregner og fastlægger 
vedligeholdelsesintervaller for bærbart kraftværktøj.vii,viii Det britiske arbejdsmiljøagentur (Health and 
Safety Executive) giver også information om vedligeholdelse af bærbart kraftudstyr, herunder 
inspektionsintervaller.ix 

 

Der bør ved udarbejdelse af vedligeholdelsesplanen tages hensyn til følgende faktorer (bygger på det 
britiske arbejdsmiljøagenturs anbefalinger)x): 

� Værktøjstype og anvendt energikilde 

� Fabrikantens instrukser og anbefalinger 

� Værktøjets alder 

� Hvor hyppigt værktøjet anvendes og dettes arbejdscyklus 

� Det arbejdsmiljø, hvori værktøjet anvendes (f.eks. fugt eller støv), eller sandsynligheden for 
mekanisk skade 

� Forventelig forkert brug af værktøjet 

� Virkningerne af enhver tidligere ændring eller reparation af værktøjet 

� Analyse af anmærkninger om tidligere vedligeholdelse. 

 

Udfør vedligeholdelsesarbejdet sikkert: 

 Afbryd altid energiforsyningen til værktøjet, inden det serviceres, justeres, smøres, rengøres eller 
repareres, og inden tilbehør som f.eks. blade slibes eller udskiftes.  

 Følg fabrikantens instrukser i brugervejledningen ved vedligeholdelse og servicering (f.eks. 
smøring og rengøring) og ved udskiftning af dele og tilbehør. 

 Brug hensigtsmæssigt værktøj og udstyr under udførelsen af vedligeholdelsesarbejdet. 

 Lav ikke om på værktøjet. Fjern aldrig afskærmninger. Bind dem ikke fast og lav ikke om på dem. 
Lav ikke om på sikkerhedsanordninger indbygget i kontakter. 

 

Personlige værnemidler 

De farer og risici, der i forvejen findes på byggepladser, det være sig risikoen for at glide, snuble eller 
falde, eller risikoen i forbindelse med støj og køretøjer i bevægelse, og de særlige risici, der er 
forbundet med vedligeholdelse af bærbart værktøj, kræver ofte anvendelse af personlige værnemidler. 
F.eks. skal der bæres hjelm i områder, hvor der er risiko for faldende genstande o.l. Arbejdstagere 
skal bruge håndbeskyttelse og bære handsker, når de skal arbejde med skarpt værktøj. Anvendelse 
af f.eks. smøremidler, hydrauliske væsker eller rensemidler (opløsningsmidler) kan forårsage øjen- 
eller hudskader og kræver beskyttelse. Det kan være nødvendigt med høreværn, når man arbejder 
med - eller opholder sig i nærheden af - støjende maskiner eller udstyr.  

Uddannelse og information 

Arbejdstagere, der er involveret i vedligeholdelsesarbejde, skal uddannes heri og desuden informeres 
om den konkrete opgave, om resultaterne af risikovurderingen og om sikre arbejdsmetoder og 
procedurer, herunder rapportering af problemer.  
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Vedligeholdelse af bærbart kraftværktøj skal foretages af kompetent personale og udføres i 
overensstemmelse med fabrikantens instrukser og anbefalinger. Arbejdstagere, der er involveret i 
vedligeholdelsesarbejde, skal vide, hvilke værktøjer der anvendes, og hvor de opbevares, og de skal 
være i stand til at forstå og følge de gældende sikkerheds- og forsigtighedsregler. 

Nogle opgaver kræver en specifik uddannelse, f.eks. uddannelse i hydraulik, når man skal 
vedligeholde hydrauliske værktøjer. Foretag ikke ændringer, reparationer eller justeringer på noget 
hydraulisk system, medmindre du har den nødvendige kompetence. 

Afsluttende tjek  

Når vedligeholdelsen er fuldført, skal arbejdstagerne tjekke, at det bærbare værktøj efter 
vedligeholdelsen er i sikker og funktionsdygtig stand:xi 

� Tjek, at værktøjet fungerer 
� Sørg for, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger igen er på plads 
� Anfør din inspektion og de foretagne handlinger i vedligeholdelsesprotokollen, underskriv og 

giv værktøjet til den arbejdstager, der skal bruge det, eller opbevar det sikkert. 

Kontrolskemaer 

Et kontrolskema kan hjælpe dig med at identificere de farer, der er forbundet med vedligeholdelse af 
bærbart værktøj, og med at træffe de nødvendige forebyggende foranstaltninger. Afhængigt af den 
anvendte energikilde, kan der være behov for forskellige kontrolskemaer: 

Generelle spørgsmål  Ja Nej 

Foreligger der en vedligeholdelsesplan?   

Testes bærbare værktøjer periodisk, og er de mærket med testdatoen?   

Er instrukser og brugervejledninger tilgængelige?   

Er beskadiget værktøj mærket “Må ikke bruges”?   

Opbevares der vedligeholdelsesprotokoller eller tilsvarende for alle værktøjer, der 
anvendes på byggepladsen?   

Er alt værktøj, der anvendes på arbejdsstedet, i god og rengjort stand?   

Er alt værktøj smurt korrekt?    

Er blade, bits og andre skærende dele skarpe og fæstnet korrekt, og ikke slidte, 
revnede eller løse?   

Opbevares værktøj på et tørt og sikkert sted?   

Afmonteres blade, når værktøj transporteres, opbevares eller ikke er i brug?   

Er vedligeholdelsesarbejdere uddannet i sikre arbejdsprocedurer?   

Elværktøj  Ja Nej 

Er værktøjets forbindelse til energikilden afbrudt?   

Er kabler eller stik beskadigede?   

Har elværktøjet været udsat for uheldige påvirkninger (fugt eller støv)?   

Er fleksible forlængerledninger i sikker stand?   

Er der tegn på overophedning?   

Har alle værktøjer sikkerhedsafskærmninger over blade, bits, ruller, kæder, gear, 
tandhjul og andre farlige bevægelige dele?   

Krudtdrevet værktøj  Ja Nej 

Er værktøjet uladt, mens vedligeholdelsen foregår?   

Er løbene fri for obstruerende genstande?   
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Peger løbene på et ladt eller uladt krudtdrevet værktøj altid i en sikker retning, bort 
fra operatørens krop, og således at de aldrig på noget tidspunkt er rettet mod nogen 
person? 

  

Inspiceres og testes værktøjet dagligt?   

Er værktøjet udstyret med beskyttende skjolde eller skærme?   

Trykluftværktøj  Ja Nej 

Er der lukket for lufttilførslen?   

Er slangerne i god stand og passer de til værktøjet?   

Peger værktøjet altid i en sikker retning, bort fra operatørens krop, og således at det 
aldrig på noget tidspunkt er rettet mod nogen person?   

Er der monteret sikkerhedsclips for at forhindre, at påmonteret tilbehør - som f.eks. 
mejsler på en betonhammer - utilsigtet skydes ud af borepatronen?  

 

 

Hydraulisk værktøj  Ja Nej 

Er der nogen synlige tegn på beskadigelse af samlinger på hydrauliske slanger, som 
f.eks. snit, slitage, revner eller andet?    

Er trykket taget af systemet, før der udføres arbejde på det?   

Værktøjsdesign  
Vedligeholdelsesvenlig udformning af bærbart værktøj er med til at gøre det lettere at vedligeholde 
det og at reducere sikkerhedsrisici.  

Alle komponenter og brugerflader bør udformes og placeres, så der er let og direkte adgang til dem 
under vedligeholdelsesarbejdexii. Vedligeholdelsesopgaver bør udformes med henblik på at eliminere 
eller minimere behovet for specialværktøj. 

En god udformning kan i høj grad bidrage til at eliminere eller reducere risikoen for menneskelige fejl 
under vedligeholdelse. 

 

Lovgivning 
Der er i en række EU-direktiver fastsat minimumsstandarder for at beskytte arbejdstagerne.  

Det vigtigste af disse direktiver er Rådets direktiv 89/391/EØF , rammedirektivet, om iværksættelse 
af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet, hvori 
fastsættes den risikovurderingsprocedure og det system af forebyggende foranstaltninger, som alle 
arbejdsgivere er forpligtede til at følge.  

Rammedirektivet suppleres af en række særdirektiver, hvoraf det ene, direktiv 92/57/EØF,  der 
specielt dækker byggepladser, indeholder minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed på 
midlertidige eller mobile byggepladser. Direktivet kræver, at anlæg, maskiner og udstyr, herunder 
håndværktøj, holdes i god funktionsdygtig stand, og indeholder bestemmelser om teknisk 
vedligeholdelse, kontrol før idriftsættelse og regelmæssig kontrol med installationer og anordninger 
med henblik på at fjerne defekter, som kan påvirke arbejdstagernes sikkerhed og sundhed. 

Anvendelsen af arbejdsudstyr dækkes af direktiv 2001/45/EF om minimumsforskrifter for sikkerhed 
og sundhed i forbindelse med arbejdstagernes brug af arbejdsudstyr under arbejdet.  

Det indeholder minimumskrav til kontrol og beskyttelsesanordninger, bestemmelser om 
vedligeholdelse af arbejdsudstyr og særlige bestemmelser om regelmæssig inspektion. 

I direktiv 89/654/EØF om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdsstedet fastsættes det, at arbejdsstedet og det udstyr og de anordninger, der anvendes dér, 
skal vedligeholdes teknisk, og at konstaterede fejl, som kan bringe arbejdstagernes sikkerhed og 
sundhed i fare, skal rettes så hurtigt som muligt. 
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Direktiv 89/656/EØF, om minimumsforskrifter for sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes brug af personlige værnemidler under arbejdet, fastsætter minimumskrav for de 
personlige værnemidler, som arbejdstagere bruger under arbejdet.  

Mange bærbare værktøjer på byggepladser er eldrevne. Direktiv 2006/95/EF  
("lavspændingsdirektivet") dækker alle hermed forbundne sundheds- og sikkerhedsrisici, idet det 
kræver, at elektrisk udstyr er sikkert, når det anvendes i overensstemmelse med dets formål. 

Formålet med direktiv 2006/42/EF er at fastlægge de vigtigste sundheds- og sikkerhedskrav i 
forbindelse med konstruktion og fremstilling af maskiner med henblik på at forbedre sikkerheden af 
markedsførte maskiner. I direktivet fastsættes det, at maskiner skal konstrueres og fremstilles på en 
sådan måde, at de kan fungere og betjenes, indstilles og vedligeholdes, uden at personer udsættes 
for risiko. 

Der er gennemført en række særdirektiver om kontrol med arbejdstageres eksponering for potentielt 
skadelige fysiske agenser på arbejdspladsen såsom vibration og støj. Disse direktiver indeholder en 
bestemmelse, der skal forhindre eller reducere eksponering bl.a. ved hjælp af passende 
vedligeholdelsesprogrammer for arbejdsudstyr.  

For mere information om eksisterende lovgivning, se http://osha.europa.eu/en/legislation 

Mange standarder kan også finde anvendelse på sikker vedligeholdelse af bærbart værktøj på 
byggepladser. Således f.eks. CEN/TC 255 om sikkerhed for håndholdte, ikke-elektriske maskiner og 
CEN/TC 213 om sikkerhed for patronbetjente, håndholdte værktøjer. Eller ISO 2380-1 med råd om 
hånd- og motordrevne skruetrækkere. 
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