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Förord
Denna Europastandard (EN 1005-2:2003) har utarbetats av den Tekniska Kommittéen CEN/TC 122, ”Ergonomi”. Sekretariatet hålls av DIN.
Denna Europastandard skall ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast oktober 2003, och motstridande nationella standarder skall upphävas senast oktober 2003.
Denna Europastandard har utarbetats under mandat som CEN fått av Europeiska kommissionen och EFTA.
Den stöder grundläggande krav i EU's direktiv.
Sambandet med EU-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som ingår som en informativ del i denna standard.
EN 1005 innehåller följande delar, under den övergripande titeln ”Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga”:
— Del 1: Terminologi och definitioner;
— Del 2: Manuell hantering av maskiner och maskindelar;
— Del 3: Rekommenderade kraftgränser vid maskinanvändning;
— Del 4: Utvärdering av arbetsställningar och rörelser i relation till maskiner;
— Del 51): Riskbedömning av högfrekvent repetitiv hantering.
Bilagorna A, B och C är informativa.
Dokumentet inkluderar en litteraturförteckning.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser skall följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Danmark, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Portugal, Schweiz, Slovakien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

1)

Denna Europastandard är under utarbetande av CEN/TC 122/WG 4 "Biomekanik".
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Orientering
Vid design och konstruktion av maskiner bör tillverkare möta de grundläggande krav för säkerhet och hälsa
som finns i Maskindirektivet. Tillverkare bör bedöma riskerna med maskinerna och sätta dessa risker i relation till maskinens livscykel.
Denna Europastandard är en av flera ergonomistandarder för maskinsäkerhet. EN 614-1 beskriver de principer som konstruktörer måste tillämpa för att tillgodose ergonomiska faktorer.
Denna standard har utarbetats för att utgöra en harmoniserad standard i Maskindirektivets och EFTAreglernas anda.
Denna Europastandard är en typ B-standard fastställt enligt EN 1070.
Bestämmelserna i denna standard kan kompletteras eller modifieras av en typ C-standard.
ANM. För maskiner som omfattas av en typ C-standard och har blivit konstruerad och byggd enligt bestämmelserna i den
standarden har bestämmelserna i den typen av C-standard företräde framför bestämmelserna i denna typ B-standard.

Manuell hantering av bördor kan leda till stor skaderisk för det muskuloskeletala systemet om bördorna är för
tunga, och/eller hanteras med hög frekvens under långa perioder och/eller i obekväma arbetsställningar.
Muskuloskeletala besvär är vanligt förekommande i hela Europa. Operatörer måste ofta använda manuell
kraft när de arbetar med maskiner på det sätt som avses. Risker föreligger om konstruktionen av maskiner
inte är gjord i överensstämmelse med ergonomiska konstruktionsprinciper. Denna standard tillhandahåller
relevanta uppgifter för design och konstruktion av maskiner avseende arbetsställningar, belastning, frekvenser och varaktighet. Konstruktionskriterierna som ges i denna standard kan användas av konstruktörer när
de gör riskbedömningar.
Standarden kräver att maskinkonstruktörer anammar ett tillvägagångssätt i tre steg:
a) undvika manuell hantering överallt där det är möjligt;
b) använda tekniska hjälpmedel;
c) ytterligare reducera den befintliga risknivån genom att optimera hanteringen.
För maskiner och maskindelar som inte kan flyttas eller transporteras för hand, var god se 4.2 i EN 292-2:1991.
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1

Omfattning

Denna Europastandard specificerar ergonomiska rekommendationer för maskinkonstruktion. Den omfattar
manuell hantering av maskiner och maskindelar, inklusive verktyg som hör ihop med maskinen, för professionellt och privat bruk.
Standarden gäller manuell hantering av maskiner, maskindelar och föremål som bearbetas av maskinen
(in/ut) som väger 3 kg eller mer och bärs kortare sträcka än 2 meter. Föremål som väger mindre än 3 kg
omfattas av prEN 1005-51). Standarden tillhandahåller data för ergonomisk konstruktion och riskbedömning
avseende arbete med att lyfta, sänka ned och bära i relation till montering/uppsättning, transport och idriftsättning (montering, installation, injustering), användning, felsökning, underhåll, omgivande miljö, undervisning eller processomställning samt urdrifttagning, avyttring och nedmontering av maskiner.
Standarden tillhandahåller aktuella data för allmän befolkning och för vissa undergrupper (förtydligat i bilaga A).
Denna del av standarden omfattar inte att hålla i föremål (utan att gå), skjuta eller dra föremål, handhållna
maskiner eller hantering i sittande arbetsställning.
Detta dokument är inte tillämpligt för maskiner som är tillverkade före CEN’s publikationsdatum av detta dokument.

2

Normativa hänvisningar

Denna Europastandard inkorporerar genom daterade eller odaterade hänvisningar bestämmelser från andra
nedan förtecknade publikationer. Dessa normativa hänvisningar anges på de platser i texten där bestämmelserna skall tillämpas. För daterade hänvisningar gäller senare publicerade tillägg, ändringar eller reviderade utgåvor vid användning av denna Europastandard endast när de har inkorporerats i denna genom tilllägg eller reviderad utgåva. För odaterade hänvisningar gäller senaste utgåvan (inklusive tillägg).
SS-EN 292-2 (1992), Maskinsäkerhet – Grundläggande begrepp, allmänna konstruktionsprinciper – Del 2:
Tekniska principer och specifikationer
SS-EN 614-1, Maskinsäkerhet – Principer för ergonomisk design – Del 1: Terminologi och allmänna principer
SS-EN 1005-1 (2002), Maskinsäkerhet – Människans fysiska förmåga – Del 1: Terminologi och definitioner
SS-EN 1050, Maskinsäkerhet – Principer för riskbedömning
SS-EN 1070 (1998), Maskinsäkerhet – Terminologi

3

Termer och definitioner

För denna Europastandard gäller de termer och definitioner som ges i EN 1005-1:2001 och EN 1070:1998.

4

4.1

Rekommendationer för konstruktion av maskiner och maskindelar där föremål
lyfts, sänks ned och bärs
Allmänna principer

För att minimera riskerna för operatörens hälsa och säkerhet när denne lyfter, sänker ned eller bär maskinen
eller maskindelarna, skall konstruktören/tillverkaren av maskinen:
a) fastställa huruvida det föreligger en fara vid manuellt hanteringsarbete i relation till avsett användande av
maskinen. Om en fara föreligger bör riskbedömningsmodellen tillämpas (se 4.3.1, 4.3.2 och 4.3.3);
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b) undanröja faran genom att utesluta behovet av manuell hantering (lyfta, sänka ned och bära) av maskiner eller föremål som hör ihop med maskinen (se 4.2.1). Om detta inte är möjligt, skall tekniska hjälpmedel tillhandahållas, som hör till systemet (se 4.2.2), och/eller konstruera/omkonstruera maskinen och föremål som hör till maskinen enligt ergonomiska principer (se 4.3);
c) tillhandahålla tekniska specifikationer och instruktioner så att maskiner används på lämpligt sätt och på
det avsedda sätt som anges i riskbedömningen, tekniska specifikationer och användarinstruktioner.
Konstruktören skall alltid tillhandahålla instruktioner för konstruktion, transport och idriftsättning, användning
och urdrifttagning av maskiner (se 4.4) för att förebygga risker för säkerhet och hälsa.
Tekniska hjälpmedel för manuell hantering bör företrädesvis vara inbyggda i konstruktionen och maskinen.
Hälsa, säkerhet och produktivitet blir med stor sannolikhet optimerade om en ergonomisk ansats används
vid utformning av arbetssystem i sin helhet.

4.2
4.2.1

Rekommendationer för maskinkonstruktion
System utan manuell hantering

Bästa sättet att eliminera risker vid manuell hantering är att ta bort behovet av manuell hantering. I allmänhet
bör de som konstruerar nya arbetssystem eller installerar nya maskinsystem överväga att införa ett integrerat
hanteringssystem som till fullo utnyttjar maskinell hantering hellre än ett manuellt system.
4.2.2

Manuell hantering med tekniska hjälpmedel

Konstruktörer bör säkerställa att lämpliga hjälpmedel och utrustning kan installeras, särskilt om den praktiska
användningen innefattar frekvent manuell hantering av föremål som väger mer än referensmassan (se Tabell 1), eller precisionsrörelser med föremål. Lämpliga tekniska hjälpmedel minskar eller eliminerar risken för
muskuloskeletal skada men kan medföra risker, till exempel genom behovet av underhållsarbete. De kan
också medföra konsekvenser för speciella hanteringsmetoder vid efterföljande moment i hanteringskedjan.
Hanteringshjälpmedel bör vara förenliga med resten av arbetssystemet, inklusive utformning och tillträdesleder. De bör vara effektiva för hela kedjan av användarförhållanden som är troliga att stöta på. Vid användandet av tekniska hjälpmedel kan mer utrymme för åtkomlighet behövas för att tillåta lämpliga arbetsställningar.
Följ rekommendationerna i 4.3.2 vid konstruktion av system där manuell hantering ingår.
Då gränser för manuellt skjut- och dragarbete med tekniska hjälpmedel övervägs bör referens göras till
EN 1005-3. Vid beaktande av arbetsställningar bör referens göras till SS-EN 1005-4.

4.3

4.3.1

Riskbedömning och rekommendationer för konstruktion av maskiner och maskindelar
där manuell hantering ingår
Tillvägagångsätt för riskbedömning

För att kontrollera riskerna för en individs hälsa och säkerhet är det nödvändigt för konstruktören att identifiera relevanta faror och genomföra en lämplig riskbedömning. För generella krav på riskbedömningar hänvisas
till EN 1050. Risker vid manuell hantering skall minskas genom tillämpning av ergonomiska principer på konstruktionsstadiet för maskinerna, se EN 614-1.
Modellen för riskbedömning som presenteras här omfattar 3 metoder. Dessa metoder har samma grund,
men skiljer sig i komplexitet vid tillämpning.
Den första metoden är en snabb screeningmetod. Metod 2, en lätt-att-använda-metod, skall tillämpas om screeningmetoden indikerar risker. Några ytterligare riskfaktorer kan tas med i beräkningen i metod 2. Metod 3 är
en utökad bedömningsmetod som bedömer risker på ett mer grundligt sätt och är kompletterad med ytterligare
riskfaktorer som inte presenteras i metod 1 och 2. De tre metoderna har olika grader av komplexitet. Det mest
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effektiva tillvägagångssättet är att inleda riskbedömningen med metod 1 (den enklaste av dem) och att använda metod 2 och/eller 3 endast om antaganden och/eller användarsituationer som identifierats i metod 1 inte
täcks in.
Metod 1

Metod 2

Genomför en
screening av
den föreslagna
konstruktionen.
Är kriterierna
uppfyllda?

Nej
Åtgärder bör
vidtagas för
att förbättra
ergonomisk
utformning

Ja

Genomför en
mer detaljerad
riskbedömning.
Är kriterierna
uppfyllda?

Ja

Metod 3
Nej
Åtgärder bör
vidtagas för
att förbättra
ergonomisk
utformning

Beakta ytterligare faktorer.
Är kriterierna
uppfyllda?

Nej
Konstruera om
maskinen.
Se 4.2

Ja

Bedömningen visar att risken ligger inom acceptabla gränser
ANM. Det rekommenderas att överväga ytterligare steg för att reducera riskfaktorer till lägsta möjliga nivå.

Figur 1 – Flödesschema som visar det stegvisa tillvägagångssättet för bedömning
4.3.2

Identifiering av fara, riskuppskattning, riskvärdering och rekommendationer för riskreducering
genom konstruktion

I detta avsnitt ges rekommendationer för utformning av en manuell hanteringssituation med låg risknivå.
Informationen baseras på aktuellt forskningsläge inom ergonomin. Om dessa kriterier inte uppfylls bör en
riskbedömning genomföras.
Följande aspekter (se 4.3.2.1 till och med 4.3.2.3) skall beaktas vid bedömning och reducering av riskerna.
4.3.2.1
4.3.2.1.1

Föremål
Massa

Ett föremåls massa (maskiner, maskindelar, inmatningsmaterial och utmatningsprodukter) inkluderar allt som
hör ihop med föremålet såsom packmaterial, batterier, fulla magasin etc. Tekniska hjälpmedel som behövs
för den manuella hanteringen inkluderas också.
Vid konstruktion av maskiner och maskindelar kan föremålets massa utgöra en fara om det kommer att hanteras manuellt. För definiering av säker maximigräns för massan refereras till 4.3.3.
4.3.2.1.2

Massans fördelning/stabilitet

Föremålets tyngdpunkt bestäms av massans fördelning. Så långt möjligt bör föremålets tyngdpunkt ligga inom
föremålet, fördelat lika mellan båda händerna och så nära kroppen som möjligt. Vid hanteringen bör föremålets
tyngdpunkt ligga fast. Är detta inte möjligt (t.ex. vätska) bör lämplig information finnas på föremålet.
4.3.2.1.3

Storlek

Föremål bör konstrueras så att de är så kompakta som möjligt. Om föremål greppas med båda händerna bör
bredden på föremålet inte överstiga axelbredd (cirka 60 cm) och djupet på föremålet bör inte överstiga 50 cm
(rekommenderat att vara 35 cm eller mindre) för att bördan ska kunna hållas nära kroppen. Höjden på föremålet bör vara sådan att den inte skymmer en persons sikt. Om hantering av föremålet kräver en hand under
och en hand ovanpå föremålet bör föremålet omkonstrueras.
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4.3.2.1.4

Grepp/handtag

Föremålets ytegenskaper (inklusive förpackningsmaterial för nya komponentdelar) bör vara lämpliga för hantering. Ett föremål bör vara lätt att greppa och hålla och bör därför normalt vara försett med handtag eller
lämpliga uttag.
Placeringen av handtagen bör överensstämma med föremålets tyngdpunkt och den typ av aktivitet som ska
utföras. Detta för att stödja möjligheten att använda bästa möjliga arbetsställningar och rörelser under lyftoch bärarbete. Om handtaget är tänkt att vara horisontellt bör detta tillgodoses av maskinen. Handtag bör
inte ha skarpa kanter eller innebära risk att fingrarna kläms. Formen på handtaget bör tillåta krokgrepp eller
kraftgrepp med handen-armen i neutral ställning.
Handtagets diameter bör vara mellan 2 cm och 4 cm.
Bredden på handtaget/uttaget bör vara minst 12,5 cm för att säkerställa fritt utrymme för en hand med
handske, med 7 cm utrymme ovanför fingrarna. Formen på handtaget bör vara cylindrisk eller ellipsformad.
För bedömning av handgrepp (kontaktyta) se 4.3.3.2. or 4.3.3.3.
4.3.2.2
4.3.2.2.1

Gränssnitt mellan aktivitet och maskin
Horisontell placering och avstånd

Hinder mellan föremålet och kroppen så att föremålet inte kan lyftas, sänkas ned eller bäras nära kroppen är en
fara. Det horisontella avståndet mellan mittpunkten mellan anklarna och händerna bör vara mindre än 25 cm. Om
det horisontella avståndet är större än detta mått bör en riskbedömning genomföras i enlighet med 4.3.3.
4.3.2.2.2

Vertikal placering och förflyttning

Den vertikala grepplaceringen (mätt från långfingrets knoge till underlaget) bör vara reglerbar mellan 60 cm
och 90 cm. Föremålets vertikala förflyttning bör inte överstiga 25 cm. Om det vertikala avståndet är lägre
eller högre och/eller den vertikala förflyttningen överstiger 25 cm, bör en riskbedömning genomföras i enlighet med 4.3.3.
4.3.2.2.3

Hanteringsfrekvens

Maskiner bör konstrueras så att manuell hantering med hög frekvens undviks. Det bör vara möjligt att reglera
maskinfrekvensen i förhållande till den manuella hanteringen. En maskinkonstruktion bör, där det är möjligt,
tillåta visst mått av självstyrning. För att bedöma riskerna som uppkommer av kombinationen av frekvensen
och massan hänvisas till 4.3.3.
4.3.2.2.4

Arbetsställningar

Konstruktören bör, för alla steg i maskinhanteringen (inklusive montering/uppsättning, transport, idriftsättning,
användning och urdrifttagning), undvika obekväma arbetsställningar (t.ex. vridna och böjda, lyft från golv/marknivå) och långvariga aktiviteter som leder till uttröttning av kroppen vid manuell hantering. Tillfälliga variationer i
arbetsställningar bör möjliggöras (se SS-EN 1005-4).
4.3.2.2.5

Manuellt bärande av bördor

Generellt bör maskiner konstrueras så att manuellt bärande undviks. Där detta inte är möjligt bör den maximala sträckan vara så kort som möjligt (mindre än 2 m).
4.3.2.2.6

Enhandshantering

Om ett föremål hanteras med enbart en hand kan det utgöra en fara. Om enhandshantering inte kan undvikas bör en riskbedömning genomföras (se 4.3.3.3).
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4.3.2.2.7

Hantering utförd av två personer

Hantering utförd av två (eller flera) personer kan användas för att reducera belastningen på en operatör,
men det skapar också ytterligare faror på grund av svårigheter att koordinera rörelser och kraftutövning mellan de två (eller flera) personerna som utför lyftet tillsammans. Ergonomisk utformning skall eliminera behovet av att två (eller flera) personer utför lyft förutom i tillfälligtvis förekommande speciella fall för vilka en riskbedömning bör genomföras (se 4.3.3.3).
4.3.2.2.8

Hantering som innefattar rotation av föremål

Manuell hantering av föremål genom rotation kring dess egen axel bör undvikas. Omkonstruktion rekommenderas så att maskinen eller tekniska hjälpmedel övertar hanteringen.
4.3.2.2.9

Tillkommande fysiska krav

Tillkommande fysiska krav för den manuella hanteringsuppgiften kan medföra nya faror. Om de inte kan
undvikas bör en riskbedömning genomföras (se 4.3.3.3).
4.3.2.2.10

Kontaktyta

Ogynnsamma kontaktförhållanden mellan händer och föremål som hanteras eller mellan fötter och golv kan
resultera i farliga situationer. Om de inte kan undvikas bör en riskbedömning genomföras (se 4.3.3.3).
4.3.2.3

Miljöfaktorer

Miljöfaktorer kan skapa faror och kan medföra ytterligare risker.
Om de inte kan undvikas bör kvalificerad personal genomföra en riskbedömning. Miljöfaktorer inkluderar
vibrationer, klimat, termiska förhållanden (se EN ISO 7730), belysning, hala underlag, buller och kemiska
agens (se ENV 26385).
4.3.3

Riskbedömningsmodell

Riskbedömningsmodellen består av tre metoder. Metod 1 är en snabb screeningmetod. Metod 2 skall tillämpas om screeningmetoden indikerar risker. Några ytterligare riskfaktorer kan tas med i beräkningen i metod 2.
Metod 3 är en utökad bedömningsmetod som bedömer risker på ett mer grundligt sätt och är kompletterad
med ytterligare riskfaktorer som inte presenteras i metod 1 eller 2. De tre metoderna har olika grader av
komplexitet. Det mest effektiva tillvägagångssättet är att inleda riskbedömningen med metod 1 (den enklaste
proceduren) och använda metod 2 och/eller 3 endast om antaganden och/eller användarsituationer som
identifierats i metod 1 inte täcks in. Varje metod kräver att tre steg genomförs:
— Steg 1:

beakta referensmassan i förhållande till den avsedda användargruppen (se Tabell 1);

— Steg 2:

genomför en riskbedömning enligt arbetsbladen, se 4.3.3.1 t.o.m. 4.3.3.3;

— Steg 3:

identifiera den åtgärd som krävs:

— ingen åtgärd, om risknivån är tolerabel;
— omkonstruktion eller;
— använd en mer komplex bedömningsmetod.
Det står konstruktören fritt att omkonstruera redan efter Metod 1, steg 3 och inte gå vidare till Metod 2. Metod 2 och metod 3 innebär inte en fullständig upprepning utan en mer detaljerad riskbedömning baserad på
samma metodologi.
För praktisk tillämpning, se Bilaga C.
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