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SÄKERT UNDERHÅLL AV BÄRBARA VERKTYG PÅ 
BYGGARBETSPLATSER 

Om underhåll 
Underhåll kan definieras som att arbeta på något för att hålla det i ett fungerande och säkert tillstånd 
och skydda det mot fel och försämring. Detta ”något” kan vara en arbetsplats, ett arbetsredskap eller 
ett transportmedel (t.ex. ett fartyg). 

 Förebyggande – eller proaktivt – underhåll utförs för att hålla något i funktion. Det är vanligen 
en planerad och schemalagd verksamhet.  

 Korrigerande – eller reaktivt – underhåll är att reparera något för att få det att fungera igen. 
Detta är en icke-schemalagd, oplanerad uppgift som brukar vara förenad med större faror 
och högre risknivåer.  

Underhåll är inte ett område enbart för installatörer och mekaniker. Det är en uppgift för praktiskt 
taget alla arbetstagare inom alla branscher och utförs i praktiskt taget alla arbetsmiljöer. 
Arbetstagarnas hälsa och säkerhet kan påverkas under underhållsprocessen, men även av bristande 
eller otillräckligt underhåll. Utrustningens och arbetsplatsens utformning kan också ha betydande 
inverkan på hälsan och säkerheten för dem som utför underhållet.  
 

Inledning 
Med bärbara verktyg  avser vi i detta e-faktablad verktyg som kan bäras för hand. De kan indelas i 
handdrivna bärbara (handhållna) verktyg och bärbara verktyg som drivs av någon annan drivkälla. 
 

Handdrivna bärbara (handhållna) verktyg  är bland annat sågar, hammare, skruvmejslar, tänger, 
yxor och skiftnycklar. De största farorna med dessa verktyg uppkommer av felaktig användning och 
felaktigt underhåll. Slöa verktyg kan till exempel försvåra arbetet och leda till fler skador.  

 

Bärbara icke-handdrivna verktyg 
Det finns flera slag av icke-handdrivna verktyg och de kan indelas efter drivkällan: eldrivna verktyg 
(t.ex. cirkelsågar och borrmaskiner), tryckluftsdrivna verktyg (t.ex. hammare, flishuggare och 
tryckluftspistoler), gasdrivna verktyg (t.ex. sågar), hydrauliskt drivna verktyg (domkrafter) samt 
explosionsdrivna verktyg (häftpistoler).  

Icke-handdrivna verktyg finns inom praktiskt taget alla branscher. De är till hjälp i arbetsuppgifter som 
annars skulle ha krävt ansträngande manuellt arbete. Men dessa vardagsverktyg kan orsaka 
allvarliga skador, bland annat finger- och handskador eller svåra ögonskador, om de inte används 
och underhålls på rätt sätt. Trasiga (defekta) verktyg eller verktyg som har ändrats på ett 
amatörmässigt sätt kan vara farliga. Defekta eldrivna verktyg kan exempelvis vålla bränder och 
elchocker eller till och med dödsolyckor. Tryckluftsverktyg kan vara mycket bullriga och orsaka 
hörselskador.  

Bärbara verktyg används i stor utsträckning på byggarbetsplatser och därför är arbetstagarna 
ständigt utsatta för riskeri i samband med deras användning. 

Enligt en undersökning var skadefrekvensen för handdrivna verktyg den näst högsta inom 
byggverksamhet, och allra högst inom jordbruksarbete.  

För icke-handdrivna verktyg var skadefrekvensen högst (i nämnd ordning) inom byggverksamhet, 
jordbruksarbete, tillverkningsindustri och gruvindustri.ii Ungefär hälften av alla fingeramputationer 
varje år orsakas av olyckor med icke-handdrivna verktyg.iii.  

Enligt ISSA (2009)iv var frekvensen olyckor med bärbar eldriven utrustning i förhållande till alla 
elolyckor ungefär 1:5 och University of Wolverhampton (2006)v har konstaterat att bärbar utrustning 
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var inblandad i nästan en fjärdedel av alla rapporterade elolyckor. Detta motsvarar resultaten från den 
brittiska arbetsmiljömyndigheten HSE som visar att nästan en fjärdedel av alla rapporterade elolyckor 
gäller bärbar utrustning.vi 

Särskild uppmärksamhet måste ägnas åt underhåll av bärbara verktyg för att förebygga olyckor och 
undanröja faror. Kontrollen och underhållet är särskilt svårt på byggarbetsplatser på grund av deras 
beskaffenhet och eftersom bärbara verktyg ju är lätta att transportera.  

Olyckor kan också inträffa vid underhåll av trasiga icke-handdrivna verktyg.  

 

® Kadmy - Fotolia 
 

Faror och risker i samband med dåligt underhållna b ärbara verktyg på 
byggarbetsplatser 

Dåligt underhållna bärbara verktyg i byggverksamhet (handdrivna eller icke-handdrivna verktyg) 
medför betydande hälso- och säkerhetsrisker för de arbetstagare som använder dem. Riskerna står i 
proportion till verktygens skick och ökar med tiden. Tillfälliga reparationer av skadad utrustning utförs 
ofta på byggarbetsplatser så att arbetet ska kunna fortsätta. Sådana reparationer utförs många 
gånger oförberett under stor brådska, ofta med improviserade lösningar (t.ex. att ersätta en säkring 
med en spik eller att tejpa ihop skadade elkablar). Amatörmässigt reparerad utrustning kan vara 
farlig. 

De faror och risker som vållas av bristande eller otillräckligt underhåll är bland annat följande: 

Handverktyg: 

 Mekaniska fel eller förlust av kontroll när ett verktyg med defekta delar används. Exempel 
på riskabla verktyg är hammare med löst eller skadat huvud, skruvmejslar med trasiga 
handtag eller slöa mejslar, trubbiga stämjärn och slöa sågar.  

Icke-handdrivna verktyg: 

 Icke-fungerande säkerhetsanordningar så som nödstoppknapp, skyddshuvar, 
säkerhetsgrindar m.m. Anordningarna fungerar inte på rätt sätt i en nödsituation eller ger 
endast begränsat skydd för arbetstagaren, vilket ibland kan vara värre än inget skydd alls 
eftersom de inger en falsk känsla av säkerhet.  

 Risker för elchocker eller bränder på grund av elektriska fel, skadade kablar och 
avsaknad av ordentlig isolering och jordning.  

 Spruckna eller skadade slipskivor eller slipblad kan vålla skador. Exempelvis kan 
spruckna slipskivor slitas loss under arbetet, vilket kan leda till allvarliga skador eller 
dödsolyckor. 
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 Utsläpp av kemikalier i form av giftiga gaser eller stoft m.m. 

 De flesta bärbara verktyg bullrar och vibrerar, vilket kan leda till hörselskador respektive 
hand/arm-vibrationssyndrom. Vibration kan orsaka ”vita fingrar”, som beror på att de 
muskler och nerver som styr blodflödet har skadats. Dåligt underhållna verktyg kan ge 
upphov till en kraftig ökning av buller och vibrationer (ett slött skärverktyg vibrerar mer). 
Även skadade vibrationsdämpande fästen på ett verktyg kan öka överföringen av 
vibrationer till den som arbetar med verktyget.  

Underhåll för att förebygga faror vid användning av  handdrivna och 
icke-handdrivna verktyg 
Ständig verktygsvård samt tillräckligt underhåll och lämplig förvaring är viktigt för säker användning 
av bärbara verktyg på byggarbetsplatser. Praktiskt innebär detta dagliga visuella inspektioner för att 
upptäcka tecken på fel, till exempel läckage av olja eller kylmedel, spruckna delar eller slitna 
skärkanter. Här ingår även att göra mekaniska justeringar och fintrimma utrustningen samt upptäcka 
och korrigera smärre problem innan de blir stora problem. Förhållanden som kräver uppmärksamhet 
bör rapporteras. 

Följande grundregler bör tillämpas för att förebygga faror med handdrivna och icke-handdrivna 
verktyg: 

 Granska alla verktyg för att upptäcka eventuella skador innan verktygen används. 

 Kontrollera att skydd och huvar finns på plats och är ordentligt fastgjorda. 

 Kontrollera att det inte finns några sprickor på hjul och blad. 

 Kontrollera elkablar, anslutningar, jordning. Det är viktigt att jordningen av kabeln och 
tillhörande jordanslutningar för bärbara elverktyg regelbundet testas av en behörig 
person för att säkerställa fullgod och oavbruten jordning. 

 

Många elolyckor beror på trasiga kablar, förlängnin gssladdar, kontakter och uttag. Vad ska 
man titta efter under inspektionen? 

 Finns det några blottlagda ledningar? 

 Är kabelhöljet helt och fritt från sprickor och slitage? 

 Är stickkontakten i gott skick utan sprickor och är stiften raka? 

 Finns det tejpade eller andra icke-standardmässiga skarvar? 

 Är verktygets yttre kåpa hel? 

 

 Alla skadade bärbara verktyg ska tas ur bruk och märkas med ”Får inte användas”.  

 Håll verktyg slipade och rena. 

 Byt ut sliptallrikar och slipblad som är slitna, spruckna eller inte längre runda. 

 Ersätt alla slitna och/eller skadade förlängningssladdar och skadade anslutningar. Försök inte 
tejpa sladdar. 

 Följ instruktionerna i bruksanvisningen vid smörjning och byte av tillbehör. 

 Sköt verktygen enligt tillverkarens specifikationer för att undvika ökad vibration: 

 Ersätt vibrationdämparfästen innan de är utslitna. 

 Kontrollera att roterande delar är i balans och byt ut dem om det behövs. 

 Håll verktygen slipade. 
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Exempel på verktyg som kan orsaka vibrationsskador:  

 Kedjesågar. 

 Betongspett, tryckluftsborrar. 

 Slagborrmaskiner. 

 Handhållna slipmaskiner. 

 Mekaniska hammare. 

 

 Tryckluftssystem måste underhållas ordentligt för att vara säkra. Alla tryckluftsslangar måste 
bytas ut med regelbundna intervall. Fastställ en underhållsplan och följ den konsekvent. 

 Kontrollera alla tryckluftsslangar och titta efter sprickor och slitage och andra tecken på skador 
innan de används. 

 Inspektera och byt kritiska tryckluftsslangar oftare. Kritiska tryckluftsslangar är 
sådana som är närmast operatörerna och som kan vålla skador om de går sönder. 

Förutom att minimera riskerna i samband med användning av bärbara verktyg medför service och 
underhåll att utrustningen fungerar effektivt. Service och underhåll bör därför ses som ett bidrag till 
produktiviteten. 

 

Vilka är riskerna för arbetare som underhåller bärb ara verktyg?  

Underhåll är A och O för att utrustning ska vara säker och fungera på rätt sätt och därför bör 
arbetstagaren ha lämplig utbildning för uppgiften. Samtidigt innebär även själva underhållsprocessen 
en arbetsmiljörisk. Utöver alla faror och risker som redan finns på byggarbetsplatser, så som halk- 
och fallrisker, buller och fordon i rörelse, medför underhåll av bärbara verktyg särskilda risker: 

 Risk för elchocker och brännskador om verktygen inte kopplats från före service eller om 
den som utför underhållsarbetet inte har skyddsutrustning såsom skor och handskar samt 
använder lämpliga verktyg, om elverktygen inte är ordentligt jordade eller om kontakter 
inte är skyddade enligt SPE-PRCD-standarden. 

 Risk att skadas av rörliga verktygsdelar under inspektion för felsökning, underhåll (om 
verktyget inte helt avaktiverats och kopplats från) samt när verktyget tas i bruk igen.  

 Risk att skadas av rörliga delar på grund av att verktygets tryckluftsenergi utlöses av 
misstag. Tryckluftssystem måste stängas av och ventilerna måste säkras innan 
underhållsarbetet påbörjas. 

 Risk att skadas av rörliga delar på grund av att verktygets mekaniska energi (t.ex. fjädrar) 
utlöses av misstag under underhållsarbetet. 

 Risk att skadas av icke-säkrade verktygsdelar som lossnar under underhållsarbetet.  

 Risk att skadas av vätska under högt tryck från hydrauliska verktyg. Tänk på att 
hydraulolja är under högt tryck. Stäng av trycket i systemet innan arbetet påbörjas. Rör 
aldrig vid trycksatta slangar med händerna, inte ens med handskar på när utrustningen 
inspekteras. Vätskor under högt tryck är farliga och kan orsaka skador eller till och med 
dödsolyckor. 

 Risk för brännskador från het olja i hydrauliska verktyg.  

 Risk för brand eller explosion orsakad av brandfarliga material i arbetsutrustningen. 
Underhållsarbetet kan leda till antändning av brandfarliga material (från källor som 
cigaretter, statisk elektricitet och elektriska urladdningar, bränsle i bärbara verktyg etc.). 
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Rör ALDRIG vid en trycksatt hydraulslang med händerna för att hitta en läcka och ta dig omedelbart 
till en akutmottagning om du misstänker en injektionsskada! 

 

Arbetsgivarnas arbetsmiljöansvar vid underhållsarbe te 

Enligt ramdirektivet är arbetsgivarna skyldiga att vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa sina 
anställdas hälsa, säkerhet och välfärd, vilket även gäller anställda som utför underhåll. Arbetsgivarna 
måste genomföra en riskbedömning av arbetsplatsen för att identifiera faror i samband med 
användning och underhåll av bärbara verktyg och vidta förebyggande åtgärder för att undanröja eller 
minimera riskerna. Företag som lägger ut underhållsarbete på entreprenad måste se till att 
entreprenören följer föreskrifterna om hälsa och säkerhet på arbetsplatsen.  

Underhålls- och inspektionsprogram 

Nyckeln till säkert underhåll är att införa underhållsprogram som inbegriper säkerhets- och 
hälsoaspekter och innehåller rutiner för inspektion, rapportering och registrering av rapporter. 
Rapportregister måste föras för att ge information för planeringen av underhåll och byten av delar så 
att dessa verksamheter utförs i rätt tid. En god administration av utrustningsunderhåll kräver en 
grundlig inventering och dokumentation av alla viktiga utrustningsenheter, vilket bland annat bör 
omfatta information om tillverkare, modell, år och nummer samt en förteckning över delar som kräver 
normal service respektive större reparationer.  

 

En viktig del av underhållsprogrammet är inspektionsplanen som anger hur ofta formella inspektioner 
ska utföras av behöriga och utbildade underhållstekniker.  

Bärbara verktyg måste kontrolleras 

� innan verktyget tas i bruk första gången, 
� efter service och byte av delar, 
� med regelbundna intervall som är avpassade för respektive verktyg.  



Säkert underhåll – Bärbara verktyg i byggverksamhet 

 

Europeiska arbetsmiljöbyrån – http://osha.europa.eu 6

 

Tiden mellan inspektionerna kan variera beroende på typen av verktyg, omständigheterna för 
användningen och miljön. I Tyskland finns det tekniska bestämmelser och föreskrifter för 
förebyggande av olyckor som ger vägledning om hur underhållsintervall ska identifieras och 
fastställas för icke-handdrivna bärbara verktyg.vii,viii Brittiska arbetsmiljömyndigheten HSE lämnar 
också information om underhåll av icke-handdriven utrustning, bland annat om inspektionsintervall.ix 

 

Följande faktorer bör beaktas vid upprättande av underhållsplanen (anpassning efter brittiska 
arbetsmiljömyndighetenx): 

� Typ av verktyg och drivkälla. 

� Tillverkarens instruktioner och rekommendationer. 

� Verktygets ålder. 

� Användningsfrekvens och verktygets driftcykel. 

� Den arbetsmiljö där verktyget används (t.ex. om det är fuktigt eller dammigt) och risken för 
mekaniska skador. 

� Förutsebar felanvändning av verktyget. 

� Effekter av eventuella ändringar eller reparationer av verktyget. 
� Analys av tidigare underhållsrapporter. 

 

Utför underhåll på ett säkert sätt: 

 Koppla alltid från verktyg som drivs av en drivkälla före service, justering, smörjning, rengöring 
eller reparation av dem och innan de slipas eller tillbehör som blad byts ut.  

 Följ tillverkarens instruktioner i bruksanvisningen vid underhåll och service (t.ex. smörjning och 
rengöring) och byte av delar och tillbehör 

 Använd lämpliga verktyg och utrustning vid utförande av underhåll. 

 Ändra eller modifiera inte verktyg. Avlägsna inte skydd och kåpor. Fäll inte upp eller ändra skydd 
och kåpor. Ändra inte säkerhetsfunktioner som är inbyggda i omkopplare. 

 

Personlig skyddsutrustning 

De faror och risker som redan finns på byggarbetsplatser, så som halk- och fallrisker, buller och 
fordon i rörelse, samt de särskilda riskerna i samband med underhåll av bärbara verktyg kräver ofta 
att personlig skyddsutrustning används. Exempelvis måste skyddshjälm bäras i områden där det 
finns risker ovanför. Handskydd och handskar måste bäras vid arbete med vassa verktyg. 
Användning av exempelvis smörjmedel, hydraulvätskor eller rengöringsmedel (lösningsmedel) kan 
skada ögon eller hud och kräver därför skydd. Öronskydd kan vara nödvändigt vid arbete med eller 
nära bullrande maskiner eller utrustning.  

Utbildning och information 

Arbetstagare som arbetar med underhåll måste utbildas och informeras om uppgiften, resultaten av 
riskbedömningen, säkerhetssystemen för arbetet och rutinerna, inklusive rapportering av problem.  

Underhåll av icke-handdrivna bärbara verktyg måste utföras av behörig personal och i enlighet med 
tillverkarens instruktioner och rekommendationer. De som utför underhåll måste veta vilka verktyg 
som ska användas och var dessa förvaras och de måste förstå och följa säkerhetsanvisningarna. 

Vissa uppgifter kräver särskild utbildning, t.ex. utbildning i hydraulik för dem som utför 
underhållsarbete på hydrauliska verktyg. Gör aldrig några ändringar, reparationer eller justeringar av 
hydraulsystem utan att vara behörig. 
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Slutkontroll  

När underhållet är klart måste arbetstagarna kontrollera att de bärbara verktygen är i säkert och 
fungerande skick efter underhållet:xi 

� Testa verktygets funktion. 
� Sätt tillbaka alla skydd och säkerhetsanordningar. 
� Dokumentera inspektionen och åtgärderna, kvittera ut och överlämna verktyget till den som ska 

använda det eller förvara verktyget på ett säkert sätt. 

Checklistor 

En checklista kan göra det lättare att identifiera farorna i samband med bärbara verktyg och vidta 
nödvändiga förebyggande åtgärder. Det kan krävas olika checklistor beroende på verktygets 
drivkälla: 

Allmänna frågor  Ja Nej  

Finns det en underhållsplan?   

Testas bärbara verktyg regelbundet och märks med testdatumet?   

Finns instruktioner och bruksanvisningar tillgängliga?   

Märks skadade verktyg med ”får inte användas”?   

Förs underhållsjournaler över alla verktyg som används på arbetsplatsen?   

Är alla verktyg som används på arbetsplatsen i gott skick och rena?   

Är alla verktyg ordentligt smörjda?    

Är blad, egg och andra skärande delar slipade och ordentligt fastgjorda, och inte 
slitna, spruckna eller lösa?   

Förvaras verktyg på ett torrt och säkert ställe?   

Är bladen avtagna när verktyg transporteras, förvaras eller inte används?   

Har underhållsarbetare fått utbildning i säkra arbetsrutiner?   

Eldrivna verktyg  Ja Nej  

Har verktygen kopplats från strömkällan?   

Är kablar eller kontakter skadade?   

Har elverktygen utsatts för olämpliga förhållanden (fukt eller damm)?   

Är förlängningssladdar i säkert skick?   

Finns det tecken på överhettning?   

Har alla verktyg skyddsanordningar för blad, eggar, valsar, kedjor, kugghjul, kedjehjul 
och andra farliga rörliga delar?   

Explosionsdrivna verktyg  Ja Nej  

Är verktygen urladdade när de underhålls?   

Är mynningarna fria?   

Är mynningarna på ett laddat eller urladdat explosionsdrivet verktyg alltid vända i en 
säker riktning bort från operatören och aldrig riktade mot någon annan person?   

Inspekteras och testas verktygen dagligen?   

Är verktygen försedda med skydd eller skärmar?   

Tryckluftsdrivna verktyg  Ja Nej  

Är lufttillförseln stoppad?   
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Är slangarna i gott skick och lämpliga för verktyget?   

Är verktygen alltid vända i en säker riktning bort från operatören och aldrig riktade 
mot någon annan person?   

Är säkerhetsklips installerade för att förhindra att t.ex. stämjärn på en 
mejselhammare oavsiktligt skjuter ut?  

 

 

Hydrauliskt drivna verktyg Ja Nej  

Finns det tecken på yttre skador på hydraulslangar, t.ex. sprickor och slitage?    

Har trycket stängts av innan arbetet påbörjas?   

Verktygens utformning  

Att verktyg utformats så att de är enkla att underhålla underlättar underhållet av bärbara verktyg och 
minskar säkerhetsriskerna.  

Alla komponenter och gränssnitt bör utformas och placeras så att de är direkt och enkelt tillgängliga 
för underhållxii. Underhållsuppgifter bör utformas så att det inte behövs några eller så få 
specialverktyg som möjligt. 

God utformning kan bidra väsentligt till att undanröja eller minska risken för fel på grund av den 
mänskliga faktorn under underhållsarbetet. 

 

Lagstiftning 
Miniminormer för skydd av arbetstagarna är fastställda i EU-direktiv.  

De viktigaste är rådets direktiv 89/391/EEG  (ramdirektivet) om åtgärder för att främja förbättringar av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet, som innehåller föreskrifter om förfarandet för 
riskbedömning och en hierarki av förebyggande åtgärder som alla arbetsgivare måste följa.  

Ramdirektivet kompletteras av särdirektiv. Byggarbetsplatser omfattas särskilt av direktiv 92/57/EEG  
– med minimikrav för säkerhet och hälsa på tillfälliga eller rörliga byggarbetsplatser. I direktivet 
föreskrivs att installationer, maskiner och utrustning, inklusive handverktyg, måste hållas i gott skick. 
Direktivet innehåller även bestämmelser om tekniskt underhåll, inspektioner innan utrustning tas i 
bruk och om regelbundna kontroller av installationer och utrustning för att avhjälpa alla fel som kan 
påverka arbetstagarnas hälsa och säkerhet. 

Användningen av arbetsutrustning omfattas av direktiv 2001/45/EG om minimikrav för säkerhet och 
hälsa vid arbetstagares användning av arbetsutrustning i arbetet.  

Det innehåller minimikrav för kontroll och skyddsanordningar samt bestämmelser om underhåll av 
arbetsutrustning, inklusive bestämmelser om regelbundna inspektioner. 

I direktiv 89/654/EEG  om minimikrav för säkerhet och hälsa på arbetsplatsen föreskrivs att tekniskt 
underhåll måste utföras på arbetsplatsen och på den utrustning och de anordningar som används 
där, och att alla upptäckta fel som kan påverka arbetstagarnas säkerhet och hälsa måste rättas till så 
snabbt som möjligt. 

I direktiv 89/656/EEG om minimikrav för säkerhet och hälsa vid arbetstagares användning av 
personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen föreskrivs minimikrav för den personliga 
skyddsutrustning som arbetstagarna använder i arbetet.  

Många bärbara verktyg på byggarbetsplatser är eldrivna. Enligt direktiv 2006/95/EG  
(”lågspänningsdirektivet”), som omfattar alla hälso- och säkerhetsrisker, måste den elektriska 
utrustningen vara säker i sin avsedda användning. 

Syftet med direktiv 2006/42/EG är att fastställa viktiga hälso- och säkerhetskrav för utformningen och 
tillverkningen för att förbättra säkerheten hos de maskiner som saluförs. I direktivet föreskrivs att 
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maskinerna måste vara utformade och tillverkade så att de är lämpade för sin funktion och kan 
användas, justeras och underhållas utan att människor utsätts för risker. 

Ett antal enskilda direktiv har antagits för att reglera arbetstagarnas exponering för potentiellt skadliga 
fysikaliska förhållanden på arbetsplatsen, exempelvis vibrationer och buller. Dessa direktiv innehåller 
bestämmelser om att exponeringen ska undanröjas eller minskas genom bland annat lämpliga 
underhållsprogram för arbetsutrustning.  

Mer information om lagstiftningen finns på http://osha.europa.eu/en/legislation. 

Många standarder kan också vara tillämpliga på säkert underhåll av bärbara verktyg på 
byggarbetsplatser. Exempelvis CEN/TC 255 om säkerhet för handhållna, icke-eldrivna verktyg och 
CEN/TC 213 om säkerhet för patrondrivna handverktyg, samt i ISO 2380-1 med tips för hand- och 
maskindrivna skruvmejslar. 
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