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SIKKERT VEDLIKEHOLD AV BÆRBART VERKTØY I 
BYGG- OG ANLEGGSBRANSJEN 

Om vedlikehold 
Vedlikehold kan defineres som arbeid som utføres på noe for å sikre at det fungerer og er sikkert, og 
for å forebygge svikt eller forringelse. Dette "noe" kan være en arbeidsplass, arbeidsutstyr eller et 
transportmiddel (f.eks. et skip). 

 Forebyggende – eller proaktivt – vedlikehold utføres for å sikre at noe fungerer. Denne typen 
vedlikehold blir vanligvis planlagt og utført med jevne mellomrom.  

 Korrigerende – eller reaktivt – vedlikehold vil si å utføre reparasjoner på noe for å få det til å 
fungere igjen. Dette er ikke planlagte oppgaver som vanligvis innebærer større fare og risiko.   

Vedlikehold utføres ikke bare av montører og mekanikere. Nesten alle arbeidstakere i alle sektorer 
har ansvar for vedlikehold, og det utføres i nesten alle arbeidsmiljøer. 
Arbeidstakerens helse og sikkerhet kan påvirkes av vedlikeholdsprosessen, men også av manglende 
eller utilstrekkelig vedlikehold. Utformingen av utstyret og arbeidsplassen har også en vesentlig 
innvirkning på helsen og sikkerheten til de arbeidstakerne som utfører vedlikeholdet.  
 

Innledning 
I denne e-fact-artikkelen defineres bærbart verktøy  som verktøy som kan transporteres manuelt. 
Slikt verktøy kan hovedsaklig deles inn i ikke-kraftdrevet bærbart (håndholdt) verktøy og kraftdrevet 
bærbart verktøy. 
 
Eksempler på ikke-kraftdrevet bærbart (håndholdt) verktøy  er sager, hammere, skrutrekkere, 
tenger, økser og skiftenøkler. De største risikoene forbundet med denne typen verktøy skyldes 
feilaktig bruk eller mangelfullt vedlikehold. Uskarpt verktøy kan f.eks. vanskeliggjøre arbeidet og 
forårsake flere skader.  
 
Kraftdrevet bærbart verktøy  
Det finnes flere typer kraftdrevet verktøy, alt etter hvilken kraftkilde som benyttes: elektrisk verktøy 
(f.eks. sirkelsag, elektrisk drill), trykkluftverktøy (f.eks. trykklufthammer, hugger, trykkluftpistol), 
gassdrevet verktøy (f.eks. sag), hydraulisk verktøy (f.eks. jekk) og kruttdrevet verktøy (f.eks. 
spikerpistol).  
Kraftdrevet bærbart verktøy benyttes i nesten alle bransjer. Det brukes til å utføre oppgaver som 
ellers ville kreve anstrengende manuelt arbeid. Men disse dagligdagse hjelpemidlene kan forårsake 
alvorlig skade, f.eks. på hender og fingre eller øyne, når de ikke brukes eller vedlikeholdes riktig. 
Ødelagt (defekt) verktøy eller verktøy som er modifisert på en ufagmessig måte, kan være farlig. For 
eksempel kan defekt elektrisk verktøy forårsake forbrenninger, skader eller til og med død pga. 
elektrisk støt. Trykkluftverktøy kan være svært støyende og gi hørselsskade.  
Bærbart verktøy brukes mye på byggeplasser, og bygningsarbeidere er derfor hele tiden utsatt for de 
fareri slik bruk medfører. 
Ifølge en undersøkelse er bygg og anlegg den sektoren som har det nest høyeste antallet skader 
forårsaket av ikke-kraftdrevet håndverktøy, bare forbigått av landbruk.  
For skader forårsaket av kraftdrevet verktøy ligger bygg og anlegg øverst på listen, etterfulgt av 
landbruk, produksjonsindustri og bergverksdrift.ii Om lag halvparten av alle fingeramputasjoner som 
utføres hvert år, skyldes ulykker der kraftdrevet verktøy er involvert.iii.  
Ifølge ISSA (2009)iv er forholdet mellom ulykker forårsaket av bærbart elektrisk utstyr og andre 
elektriske ulykker, ca. 1:5, og University of Wolverhampton (2006)v fant at bærbart utstyr er involvert i 
nesten en firedel av alle rapporteringspliktige elektriske ulykker. Dette samsvarer med funn gjort av 
HSE (Health and Safety Executive) som også viser at nesten en firedel av alle rapporteringspliktige 
elektriske ulykker involverer bærbart utstyr.vi 
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For å forebygge eller hindre fare bør det legges særlig vekt på vedlikehold av bærbart verktøy. 
Kontroll og vedlikehold av bærbart verktøy som brukes på byggeplasser, kan ofte være en utfordring 
på grunn av byggeplassens karakter og fordi bærbart verktøy, som det framgår av navnet, lett kan 
flyttes.  
Ulykker kan også inntreffe under vedlikehold av defekt kraftdrevet verktøy.  

 
® Kadmy - Fotolia 

 

Farer og risikoer forbundet med dårlig vedlikeholdt  bærbart verktøy på 
byggeplasser 
Dårlig vedlikeholdt bærbart verktøy på byggeplasser (både håndholdt og kraftdrevet verktøy) utgjør 
en betydelig helse- og sikkerhetsrisiko for arbeidstakerne som bruker dem. Disse risikoene står i 
forhold til verktøyets tilstand og øker over tid. På byggeplasser utføres det ofte improviserte 
reparasjoner av ødelagt verktøy for å unngå at arbeidet stanser opp. Slike reparasjoner gjøres ofte i 
hastverk, på sparket, og omfatter ofte improviserte løsninger (f.eks. at en sikring erstattes med en 
spiker, skadde ledninger repareres med tape). Ufagmessig reparert utstyr kan være farlig. 

Farer og risikoer som følger av manglende eller dårlig vedlikehold, kan være:  

Håndholdt verktøy: 

 Mekanisk svikt eller tap av kontroll ved bruk av verktøy med defekte deler. Eksempler på 
utrygt verktøy er hammere med løst eller skadet hode, skrutrekkere med ødelagt håndtak 
eller nedslitte kanter, meisler med butt egg og uskarpe sager.   

Kraftdrevet verktøy: 

 Svikt i sikkerhetsinnretninger som nødstopp (rød knapp), sikkerhetsdeksler og 
vernebøyler osv. I nødstilfeller vil disse innretningene ikke fungere skikkelig og gi 
begrenset beskyttelse for brukeren, noe som i enkelte tilfeller kan være verre enn ingen 
beskyttelse fordi det gir en falsk følelse av trygghet.   

 Risiko for elektrisk støt eller forbrenning på grunn av elektrisk svikt, avrevne kabler eller 
mangel på egnet isolasjon eller jording.  

 Sprukne eller ødelagte slipeskiver eller sprukne blad kan forårsake skader. Sprukne 
slipeskiver kan fly fra hverandre mens de er i bruk og føre til alvorlig skade eller dødsfall. 

 Utslipp av kjemiske stoffer som giftige avgasser og støv osv. 

 Støy og vibrasjon fra nesten alt bærbart verktøy kan føre til henholdsvis hørselstap og 
vibrasjonsskader i hender/armer. Vibrasjon kan forårsake “likfingre”, som oppstår på 
grunn av skade på muskler og nerver som styrer blodtilførselen. Dårlig vedlikeholdt 
verktøy kan gi betydelig mer støy og vibrasjon (f.eks. vil et uskarpt kutteverktøy gi mer 
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vibrasjon). Skadde antivibrasjonsinnretninger på et verktøy kan også føre til økt 
overføring av vibrasjoner til brukeren.  

 

Forebygging av fare forbundet med bruk av håndholdt  og kraftdrevet 
verktøy gjennom vedlikehold 
Kontinuerlig stell og riktig vedlikehold og lagring er avgjørende for sikker bruk av bærbart verktøy på 
byggeplasser. I praksis involverer dette daglig visuell inspeksjon med sikte på å oppdage tegn til 
mulige feil, for eksempel lekkasje av olje eller kjølevæske, sprekker i strukturen eller slitasje på egger. 
Dette innebærer også at det foretas mekaniske justeringer og kalibrering av utstyr, og at små 
problemer påvises og utbedres før de utvikler seg til alvorlige problemer. Verktøy som trenger tilsyn, 
bør rapporteres. 

Noen grunnleggende regler for å forebygge fare knyttet til bruk av håndholdt og kraftdrevet verktøy 
er: 

 Undersøk hvert verktøy for skade før det tas i bruk 

 Kontroller at verneinnretninger er på plass og er sikre 

 Kontroller skiver og blad for sprekker 

 Kontroller elektriske kabler, koplinger, jording Det er avgjørende at jordingen i 
fleksible ledninger og tilhørende jordkoplinger på bærbart elektrisk verktøy testes 
regelmessig av en fagperson for å sikre at jordingen fungerer som den skal. 

 

Mange elektriske ulykker skyldes fleksible ledninge r, skjøteledninger, støpsler og 
stikkontakter. Hva bør du se etter under inspeksjon en? 

 Er ledningstråder synlige? 

 Er ledningsisolasjonen uskadd, uten kutt og skraper? 

 Er støpselet i god stand, er f.eks. dekselet uten sprekker og kontaktstiftene ikke bøyd? 

 Er ledningen tapet sammen eller spleiset på annen ufagmessig måte? 

 Er verktøyets ytterdeksel uskadd? 

 

 Alt bærbart verktøy som er skadet, bør tas ut av bruk og merkes med "skal ikke brukes".  

 Hold verktøyet skarpt og rengjort.  

 Skift ut slitte, sprukne eller skjevslitte skiver, slitte og spukne blad. 

 Skift ut alle slitte og/eller skadde skjøteledninger og koplinger. Forsøk ikke å tape ledninger. 

 Følg instruksene i brukerhåndboken ved smøring og utskifting av tilbehør. 

 Utfør vedlikehold på verktøy i samsvar med produsentens spesifikasjoner for å unngå unødig 
vibrasjon: 

 Skift ut antivibrasjonsinnretninger før de blir utslitt 

 Kontroller balansen i roterende deler og skift dem ut om nødvendig. 

 Sørg for å holde verktøyet skarpt. 
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Eksempler på verktøy som kan forårsake vibrasjonssk ade: 

 Motorsager 

 Meiselhammere, trykkluftbor 

 Borhammere 

 Håndholdte slipemaskiner 

 Maskinhammere 

 

 Hydrauliske systemer må vedlikeholdes regelmessig for å opprettholde sikkerheten.  
Hydraulikkslanger må skiftes ut med jevne mellomrom. Utarbeid en vedlikeholdsplan, og følg den 
nøye. 

 Kontroller alle hydraulikkslanger for kutt, avskrapninger, sprekker og andre tegn til skade før bruk. 

 Inspiser/skift ut kritiske hydraulikkslanger hyppigere. Kritiske hydraulikkslanger er de 
som befinner seg nær brukerne av utstyret eller som ved svikt kan forårsake skade. 

I tillegg til å redusere farene forbundet med bruk av bærbart verktøy, sikrer riktig service og 
vedlikehold at utstyret fungerer effektivt. Service og vedlikehold bør derfor betraktes som 
produktivitetsfremmende. 

 

Hvilke risikoer utsettes arbeidere som vedlikeholde r bærbart verktøy 
for?  

Vedlikeholdet er avgjørende for at utstyret skal fungere sikkert og korrekt. Vedlikeholdsarbeidere bør 
derfor ha skikkelig opplæring. Vedlikeholdsprosessen er imidlertid i seg selv en utfordring for helse og 
sikkerhet på arbeidsplassen. I tillegg til alle de farer og risikoer som allerede finnes på en byggeplass, 
som skli-, snuble- og fallfare, støy og kjøretøy i bevegelse, innebærer vedlikehold av bærbart verktøy 
helt spesifikke risikoer som: 

 Risiko for elektrisk støt, brannskader og forbrenninger hvis verktøyet ikke kobles fra 
strømkilden før service utføres; risiko forbundet med av vedlikeholdsarbeidere ikke bruker 
verneutstyr (f.eks. vernesko og hansker) og egnet verktøy, eller at elektrisk verktøy ikke 
er skikkelig jordet eller støpsler ikke er beskyttet med vernejordings- og reststrømbryter 
(SPE-PRCD). 

 Risiko for å bli skadet av bevegelige deler i verktøyet under feilsøking eller vedlikehold 
(dersom verktøyet ikke er blitt fullstendig avslått eller frakoplet) og i forbindelse med 
idriftsettelse etter vedlikehold.  

 Risiko for å bli skadet av bevegelige deler på grunn av utilsiktet frigivelse av hydraulisk 
eller pneumatisk energi fra verktøyet. Trykksystemer skal være stengt ned og ventilene 
sikret før vedlikeholdet igangsettes. 

 Risiko for å bli skadet av bevegelige deler på grunn av utilsiktet frigivelse av mekanisk 
energi (f.eks. fjærer) fra verktøyet som vedlikeholdes. 

 Risiko for å bli skadet av usikrede deler eller verktøy som faller ned under vedlikeholdet.  

 Risiko for å bli skadet av væske under høyt trykk fra hydrauliske verktøy. Husk at 
hydraulisk olje står under høyt trykk. Slipp ned trykket før du begynner å arbeide på 
systemet. Under inspeksjon av utstyret må trykksatte slanger aldri berøres med hendene, 
selv ikke med hansker på. Væsker under høyt trykk er farlige og kan forårsake alvorlige 
skader eller dødsfall. 

 Risiko for forbrenning fra varm olje i hydrauliske verktøy.  
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 Risiko for brann eller eksplosjon i brennbart materiale i utstyret. Vedlikeholdsarbeid kan 
føre til antennelse av brennbart materiale (fra varmekilder som sigaretter, statisk 
elektrisitet og elektriske utladninger, drivstoff i bærbart verktøy o.l.). 

 
® Sima - Fotolia 

 

Berør ALDRI en trykksatt hydraulikkslange med hendene for å finne lekkasjer, og oppsøk umiddelbart 
lege hvis du har mistanke om at det har oppstått en injeksjonsskade! 

 

HMS-styring og vedlikehold 

Rammedirektivet pålegger arbeidsgivere å iverksette nødvendige tiltak for å sikre helsen, sikkerheten 
og velferden til alle arbeidstakere, også de som er involvert i vedlikehold. Arbeidsgivere skal 
gjennomføre en risikovurdering av arbeidsplassen for å identifisere farer forbundet med bruk og 
vedlikehold av bærbart verktøy, og iverksette forebyggende tiltak for å eliminere eller redusere 
risikoene til et minimum. Selskaper som setter ut vedlikeholdsoppgaver, skal påse at 
underleverandøren ivaretar helsen og sikkerheten på arbeidsplassen i samsvar med lovkravene.  

Programmer for vedlikehold og kontroll 

Nøkkelen til sikkert vedlikehold ligger i å få på plass et vedlikeholdsprogram som integrerer 
sikkerhets- og helseaspektene ved vedlikehold og inneholder prosedyrer for inspeksjon, rapportering 
og registrering. Det må føres logg for å sikre informasjon med sikte på planlegging av vedlikeholds- 
og utskiftningsoppgaver slik at de kan utføres til riktig tid. Hensiktsmessig styring av 
utstyrsvedlikeholdet krever detaljerte registre over alle viktige artikler, med informasjon om produsent, 
modell, år og nummer samt en liste over de deler som trengs for henholdsvis vanlig service og større 
reparasjoner.  

 

En viktig del av et vedlikeholdsprogram er et inspeksjonsprogram som fastsetter hyppigheten av 
formelle inspeksjoner som skal utføres av kvalifiserte vedlikeholdsteknikere.   

Bærbart verktøy må sjekkes: 

� Før verktøyet tas i bruk for første gang 
� Etter service og utskiftning av deler 
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� Med jevne mellomrom tilpasset hvert verktøy.  

 

Tidsrommet mellom inspeksjoner kan variere avhengig av typen verktøy, hvilke forhold det brukes 
under og omgivelsene det brukes i. Tyskland har fastsatt tekniske regler og forskrifter om forebygging 
av ulykker som gir veiledning om hvor ofte kraftdrevet bærbart verktøy bør vedlikeholdes.vii,viii Også 
britiske Health and Safety Executive gir informasjon om vedlikehold av kraftdrevet bærbart utstyr, 
herunder inspeksjonsintervaller.ix 

 

Faktorer som må tas i betraktning når vedlikeholdsplanen utarbeides (basert på HSEx): 

� Type verktøy og kraftkilde 

� Produsentens instrukser og anbefalinger 

� Verktøyets alder 

� Verktøyets brukshyppighet og -syklus 

� Hvilke forhold verktøyet brukes under (f.eks. våte eller støvete omgivelser), eller 
sannsynligheten for mekanisk skade 

� Feilaktig bruk som er mulig å forutse 

� Virkningene av eventuelle modifiseringer eller reparasjoner av verktøyet 

� Analyse av tidligere loggført vedlikehold. 

 

Utfør vedlikehold på en sikker måte: 

 Kraftdrevet verktøy skal alltid frakoples før service, justering, oljing, rengjøring, reparasjon, 
kvessing eller utskifting av tilbehør som f.eks. blader.  

 Følg produsentens instrukser i brukerhåndboken ved vedlikehold og service (f.eks. ved smøring 
og rengjøring) og når deler eller tilbehør skal skiftes. 

 Bruk egnet verktøy og utstyr når vedlikeholdet utføres. 

 Ikke foreta modifikasjoner eller endringer på verktøy. Verneinnretninger skal aldri fjernes. 
Verneinnretninger skal heller ikke deaktiveres eller endres. Ikke foreta endringer på innebygde 
sikkerhetsfunksjoner i brytere. 

 

Personlig verneutstyr 

De farer og risikoer som allerede eksisterer på byggeplasser, som skli-, snuble- og fallrisiko, støy, 
kjøretøyer i bevegelse og de spesifikke risikoene som er forbundet med vedlikehold av bærbart 
verktøy, krever ofte bruk av personlig verneutstyr. For eksempel skal hjelm brukes i områder der det 
er fare for at gjenstander kan falle fra høyden. Håndbeskyttelse og hansker skal brukes under arbeid 
med skarpt verktøy. Bruk av f.eks. smøremidler, hydraulisk olje eller rengjøringsmidler (løsemidler) 
kan forårsake skade på øynene og huden og fordrer bruk av verneutstyr. Hørselsvern kan være 
nødvendig ved arbeid med eller i nærheten av støyende maskiner eller utstyr.  

Opplæring og informasjon 

Arbeidstakere som utfører vedlikehold, skal gis opplæring i og informasjon om oppgaven, resultatene 
av risikoanalysen og systemene og prosedyrene for sikkert arbeid, herunder rapportering av 
problemer.  

Vedlikehold av kraftdrevet bærbart verktøy skal utføres av kvalifisert personell og i henhold til 
produsentens instrukser og anbefalinger. Arbeidstakere som utfører vedlikehold, må vite hva slags 
verktøy som skal brukes og hvor dette oppbevares, og de må forstå og følge sikkerhetsrutinene. 

Enkelte oppgaver krever spesialopplæring, for eksempel kreves det opplæring i hydraulikk for å 
utføre vedlikehold på hydraulisk verktøy. Du skal ikke modifisere, reparere eller justere hydrauliske 
systemer med mindre du har faglig kompetanse til dette. 
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Sluttkontroll  

Etter fullført vedlikehold skal arbeidstakeren kontrollere at det bærbare verktøyet er sikkert og 
fungerer som det skal:xi 

� Kontroller at verktøyet virker 
� Sett på plass verne- og sikkerhetsinnretninger 
� Registrer inspeksjonen og tiltakene som er gjort, kvittér ut verktøyet og lever det til brukeren 

eller plasser det i sikker oppbevaring. 

Sjekklister 

En sjekkliste kan hjelpe deg med å påvise farer knyttet til vedlikehold av bærbart verktøy og 
iverksette nødvendige forebyggende tiltak. Det kan være behov for forskjellige sjekklister, avhengig 
av verktøyets kraftkilde. 

Generelle spørsmål  Ja Nei  

Foreligger det en vedlikeholdsplan?   

Blir bærbart verktøy regelmessig kontrollert og merket med dato for kontroll?   

Er instrukser og brukerhåndbøker tilgjengelige?   

Blir skadet verktøy merket med "skal ikke brukes"?   

Føres det vedlikeholdsjournal for alt verktøy som brukes på byggeplassen?   

Er alt verktøy som brukes på arbeidsplassen rengjort og i god stand?   

Er alt verktøy korrekt smurt?    

Er blad, skiver, borspisser og andre skjæredeler skarpe og godt festet, og ikke slitte, 
sprukne eller løse?   

Blir verktøyet oppbevart på et tørt og sikkert sted?   

Blir skjæreblad fjernet når verktøyet transporteres, lagres eller ikke er i bruk?   

Får vedlikeholdsarbeidere opplæring i prosedyrer for sikkert arbeid?   

Elektrisk verktøy  Ja Nei  

Er verktøyet koplet fra strømkilden?   

Er kabler eller kontakter skadet?   

Har verktøyet blitt brukt under ugunstige (fuktige eller støvete) forhold?   

Er fleksible skjøteledninger i sikker stand?   

Er det tegn til overoppheting?   

Har alt verktøy sikkerhetsinnretninger på blad, borspisser, valser, kjeder, gir, tannhjul 
og andre farlige bevegelige deler?   

Kruttdrevet verktøy  Ja Nei  

Er verktøyet uladd når vedlikeholdet utføres?   

Er løpet fritt for hindringer?   

Rettes løpet på et ladd eller uladd kruttdrevet verktøy alltid i en sikker retning, bort fra 
brukerens kropp og aldri mot andre personer?   

Blir verktøyet inspisert og testet daglig?   

Er verktøyet utstyrt med verneinnretninger?   

Trykkluftverktøy  Ja Nei  

Er trykklufttilførselen stanset?   

Er slangene i god stand og riktig for denne typen verktøy?   
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Rettes verktøyet alltid i en sikker retning, bort fra brukerens kropp og aldri mot andre 
personer?   

Har verktøyet sikkerhetsklemmer som hindrer at ekstratilbehør som meisler på 
sveisehammere utilsiktet skytes ut?  

 

 

Hydraulisk verktøy Ja Nei  

Er det tegn til utvendig skade på hydrauliske slanger, f.eks. kutt, avskrapninger, 
sprekker eller annet?    

Er trykket frigitt før arbeid på systemet begynner?   

Verktøyets utforming  
At verktøyet er utformet med tanke på vedlikehold bidrar til å lette vedlikeholdet av bærbart verktøy 
og reduserer sikkerhetsrisikoene.  

Alle komponenter og grensesnitt bør være utformet og plassert slik at de er direkte og lett 
tilgjengelige for vedlikehold.xii Vedlikeholdsoppgavene bør være utformet slik at behovet for 
spesialverktøy elimineres eller minimeres. 

God utforming kan bidra vesentlig til å eliminere eller redusere muligheten for menneskelig svikt 
under vedlikehold. 

 

Regelverk 
EU-direktiver fastsetter minstestandarder for å beskytte arbeidstakere.  

Det viktigste er rådsdirektiv 89/391/EØF  (rammedirektivet) om iverksetting av tiltak som forbedrer 
arbeidstakernes sikkerhet og helse på arbeidsplassen, som beskriver prosessen for risikovurdering 
og et hierarki av forebyggende tiltak som alle arbeidsgivere er pålagt å følge.  

Rammedirektivet suppleres av enkeltdirektiver. Byggeplasser er særlig omhandlet i direktiv 
92/57/EØF, som fastsetter minimumskrav til sikkerhet og helse på midlertidige eller mobile 
byggeplasser. Direktivet krever at anlegg, maskiner og utstyr, herunder håndholdt verktøy, skal 
holdes i god stand, og inneholder bestemmelser om teknisk vedlikehold, forhåndskontroller før 
idriftssettelse og regelmessige kontroller av anlegg og utstyr med sikte på å utbedre eventuelle feil og 
mangler som kan påvirke arbeidstakernes sikkerhet og helse. 

Bruk av arbeidsutstyr er dekket av direktiv 2001/45/EF  om minimumskrav til sikkerhet og helse i 
forbindelse med arbeidstakernes bruk av arbeidsutstyr i arbeidet.  

Det inneholder minimumskrav til kontroll og verneinnretninger og bestemmelser vedrørende 
vedlikehold av arbeidsutstyr samt særbestemmelser om periodisk inspeksjon. 

Direktiv 89/654/EØF  om minimumskrav til sikkerhet og helse på arbeidsplassen fastsetter at teknisk 
vedlikehold skal utføres på arbeidsplassen og på utstyr og innretninger som brukes der, og at alle 
påviste feil og mangler som kan påvirke sikkerheten og helsen til arbeidstakere, skal utbedres så 
raskt som mulig. 

Direktiv 89/656/EØF om minimumskrav til sikkerhet og helse i forbindelse med arbeidstakernes bruk 
av personlig verneutstyr i arbeidet fastsetter minimumskravene til personlig verneutstyr som brukes 
av arbeidstakerne i arbeidet.  

Mye bærbart verktøy på byggeplasser drives med elektrisk kraft. Direktiv 2006/95/EF  
(“Lavspenningsdirektivet”) som dekker alle helse- og sikkerhetsrisikoer, krever at alt elektrisk utstyr 
skal være sikkert å bruke til det tiltenkte formålet. 

Formålet med direktiv 2006/42/EF er å fastsette grunnleggende krav til helse og sikkerhet knyttet til 
konstruksjon og bygging av maskiner med sikte på å forbedre sikkerheten ved maskiner som finnes 
på markedet. Direktivet fastsetter at maskiner skal være utformet og konstruert slik at de er egnet for 
sin tiltenkte funksjon og kan brukes, tilpasses og vedlikeholdes uten at personer utsettes for fare. 
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Det er vedtatt en rekke særdirektiver som regulerer arbeidstakeres eksponering for potensielt 
skadelige fysiske agenser som støy og vibrasjoner på arbeidsplassen. Disse direktivene inneholder 
en bestemmelse som har som formål å forhindre eller redusere eksponering blant annet gjennom 
hensiktsmessige vedlikeholdsprogrammer for arbeidsutstyr.  

For mer informasjon om regelverket, se http://osha.europa.eu/en/legislation 

En rekke standarder kan også gjelde for sikkert vedlikehold av bærbart verktøy på byggeplasser. 
CEN/TC 255 omhandler for eksempel sikkerhet ved bruk av håndholdt ikke-elektrisk verktøy og 
CEN/TC 213 sikkerhet ved bruk av patrondrevet håndholdt verktøy, mens ISO 2380-1 inneholder tips 
vedrørende hånd- og maskindrevne skrutrekkere. 
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