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Sammanfattning 
Att följa Europeisk EN standard eller motsvarande är en förutsättning för att komma 
in på marknaden och ett bra sätt att som tillverkare certifiera sin produkts 
uppfyllande av säkerhetskrav. Syftet med detta examensarbete har varit utveckling 
av ett testsystem för funktionstest av bromskraften i ett nedfirningsdon i samarbete 
med företaget Cresto AB. Testriggen funktionalitetstestar bromskraften för ett 
nedfirningsdon med hänsyn till hastighetskrav från standarden SS-EN 341:2011. 
Projektgruppen har bestått av totalt fyra studenter som arbetat i grupper om två med 
olika prioriterade delar i produktframtagningsprocessen för att utveckla ett verifierat 
produktförslag. Detta projekt avser att verifiera testriggens hållfasthet, identifiera de 
kritiska riskerna vid användning, samt komponentval av lämpliga mätenheter för 
testsystemets hastighetsmätning och temperaturmätning. Litteraturen bekräftar 
komplexiteten av dagens produktionssystem och vikten av riskbedömningar på grund 
av detta, också konkurrenskraften det innebär för ett företag att investera i senaste 
tekniken, och att använda sig av de senaste metoderna för att verifiera sina produkter 
i produktutvecklingsfasen.  Rapporten påvisar fynd från två uppsättningar av verktyg 
att använda vid verifiering och utveckling av maskiner. Också mätenheter valda 
utifrån senaste tekniken för produktionssystem.        
 
 
Nyckelord: verifiering, konstruktionsanalys, mätsystem, säkerhetsanalys, 
riskbedömning, testrigg  
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Abstract 
 
Adhering to European EN standard, or equivalent, is a prerequisite for entering the 
market and a good way to as a manufacturer certify their product's fulfillment of 
safety requirements. The purpose of this thesis project has been to develop a test 
system for functional testing of the braking force in a descending device in 
collaboration with the company Cresto AB. The test rig functionality tests the 
braking force for a descending device with regard to speed requirements from the 
standard SS-EN 341: 2011. The project group has consisted of a total of four 
students who have worked in groups of two with different prioritized parts in the 
product realization process to develop a verified product proposal. This project aims 
to verify the strength of the test rig, identify the critical risks during use, and 
component selection of measuring units for the test system's speed measurement and 
temperature measurement. The literature confirms the complexity of today's 
production system and the importance of risk assessments because of this, also the 
competitiveness it entails for a company to invest in latest technology, and to make 
use of the latest methods to verify their products in the product development phase. 
The report shows findings from two sets of tools to be used in the verification and 
development of machines. Also measuring units selected based on the latest 
technology for production systems. 
 
 
Keywords: verification, design analysis, measurement system, safety assessment, 
risk assessment, test rig 
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1 Introduktion 

1.1  Bakgrund 
 Att arbeta på hög höjd innebär stora säkerhetsrisker. Att följa Europeisk EN 
standard eller motsvarande är en förutsättning för att komma in på marknaden och ett 
bra sätt att som tillverkare certifiera sin produkts uppfyllande av säkerhetskrav 
(Karlebo, 2015).  

1.1.1 Företagspresentation 
Cresto AB utvecklar och tillverkar sedan år 1999 fallskyddsutrustning som ska få 
den professionella höjdarbetaren att känna självförtroende i sin yrkesroll, som kan 
uppfattas både spännande och farligt. Produkterna är designade med avseende på 
robusthet för att klara av tufft användande. 
 Cresto AB är marknadsledande i norden, men även ledande globalt inom 
räddningsutrustning med 80 000 sålda enheter till vindkraftsindustrin.  

1.1.2 Arbete på hög höjd 
I med att frågan för miljö och den globala hållbarheten tar en allt större roll i våra liv, 
så har det på sistone forskats mycket om energi, speciellt miljövänliga alternativ som 
inte påverkar miljön negativt och inte heller påverkar växthuseffekten, och mycket 
talar för ökad användning av förnybar energi, bl.a vindkraft. Boyle, G. (2004) 
beskriver bland annat i sin bok om förnybar energi att om vi vill minska 
koldioxidutsläppen och växthuseffekten måste vi i framtiden rikta oss mera på 
förnybar energi. Vindkraftverk är nu en av de mest avancerade konstruktioner man 
kan bygga, som kräver mycket forskning då den berör många vetenskapliga 
områden.  
 Att arbeta på höga höjder, som i vindkraftverk, är inget arbete som är utan risker. 
Det är är ett riskabelt arbete som kräver stor säkerhet och avancerad teknik som kan 
hjälpa arbetarna att hålla sig säkra för båda vid nödsituationer och underhållsarbete. 
Manwell, J. F., McGowan, J. G., & Rogers, A. L. (2010) beskriver konstruktionen på 
vindkraftverk som att desto högre konstruktion och större propeller desto större 
genererad energi. Samtidigt beskrivs den höga risken man utsätts för vid 
underhållsarbete och att det kan uppstå nödsituationer som kräver teknik och 
hjälpmedel med hög säkerhet som ska se till att arbetarna kan ta sig ned levande och 
med så liten skaderisk som möjligt, riskerna för fall är stora vid arbete under dessa 
förhållanden och slutar oftast katastrofalt, och i värsta fall med dödsfall.  
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1.1.3 Standard för nedfirningsdon 
I Europa testas nedfirningsdon mot standarden EN 341:2011 vilken inkluderar en 
följd av kvalitativa tester på produkten. Tester som utförs i enlighet med EN 
341:2011  är uthållighetstest både dynamiskt och statiskt samt energi-, och 
funktionstest (Satra, 2019). I Sverige benämns standarden “Personlig 
fallskyddsutrustning SS-EN 341:2011 - Nedfirningsdon” (SIS, 2019). 
Standarden innefattar krav på design, material och konstruktion för produkten vilket 
kombineras med tillverkarens specifikation av minimum och maximum nominell last 
vid användande.  I standarden SS-EN 314:2011 finns ett illustrerat exempel på en 
testmaskin för nedfirningsdon med ingående komponenter (se figur 1). 
 
 
 

 
Figur 1.1 SS EN 341:2011 illustrerat exempel på testrigg för nedfirningsdon    
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1.1.4 Maskinsäkerhet 
Konstruktion av en maskin innebär att aktuell tillverkare har ansvaret att följa EU:s 
maskindirektiv. Direktivet innehåller krav om säkerhetsansvar och fokuserar på att 
säkerheten för människors hälsa och miljö ska vara central i alla led i 
produktframtagningsprocessen (Karlebo, 2015). I svensk lag tillämpas kraven genom 
föreskriften AFS 2008:03 Maskiner, utförd av Arbetsmiljöverket (Arbetsmiljöverket, 
2019). I enlighet med den europeiska marknaden krävs ett CE-märke som verifierar 
att maskiner tillverkats enligt, och därmed uppfyller, kraven i maskindirektivet 
(Karlebo, 2015).  

1.2  Problemformulering 
I nuläget finns ingen testrigg för funktionstest av nedfirningsdon på marknaden. 
Det här examensarbetet är ett utvecklingsarbete av ett konstruktionsförslag i två 
delar.  I projektdelen som presenteras i den här rapporten ligger fokus på att verifiera, 
ett av gruppen, utvalt produktförslag med hjälp av metoder inom 
konstruktionsanalys, tillämpade beräkningar och riskbedömning, samt att metodiskt 
välja ut enheter för mätning av hastighet och temperatur. 
 
Det är viktigt att testriggen uppfyller de krav som finns på bland annat säkerhet, 
funktion och arbetsmiljö. Detta dels för att maskinen ska kunna användas på ett 
säkert sätt i produktion, men också för att vara lämplig som testsystem åt den 
tilltänkta produkten.  

1.3 Syfte    
Projektets syfte har varit att produktutveckla en testrigg tillsammans med företaget 
Cresto AB utifrån kraven i standarden för nedfirningsdon SS-EN 341:2011. 
Testriggen funktionalitetstestar bromskraften för ett nedfirningsdon med hänsyn till 
hastighetskrav från standarden SS-EN 341:2011.  

1.4  Mål  
Huvudmålet för det här projektet har varit verifiering av ett konstruktionsförslag för 
en testrigg för nedfirningsdon med stöd från beprövade metoder och efterföljande av 
säkerhetskrav. I projektet har även ett val av mätenheter för temperatur- och 
hastighetsmätning utifrån krav från standarden SS EN 341:2011 och Cresto AB 
utförts.  
 

● Analysberäkningar av konstruerade detaljer kontinuerligt under processen för 
att komma fram till ett realistiskt resultat 

● Analys av mätutrustning för mätning av hastighet och temperatur utifrån 
vetenskap, lämplighet och ekonomi. 
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● Verifiera enheters duglighet med hjälp av CATIA V5, samt maskinen som ett 
helt system  

● Verifiera testriggens tillfredställande av säkerhetsaspekter genom 
riskbedömning 

1.5 Avgränsningar 
Det här projektet innefattar inte konstruktion och tillhörande ritningar av detaljer 
utan görs av en annan projektgrupp.  
Projektgruppen kommer inte utföra några fysiska tester av testriggen och utelämnar 
omfattande delar av CE märkningen: teknisk dokumentation, användarmanual etc.   

1.6  Individuella ansvarsområden 
Projektgruppen började med att diskutera sina egna åsikter om hur projektets delar 
borde genomföras för att åstadkomma bästa möjliga resultat. Idéerna skissades upp 
för att det skulle vara enklare att få en överblick över projektet och kunna 
komplettera med nya åsikter. För att hitta relevant information och innehåll så sökte 
studenterna information själva och rådfrågade experter framförallt inom 
mätmetoderna. De områden som delades upp mellan studenterna var konstruktions- 
och säkerhetsanalysen för att processen skulle bli mer effektiv, medan studenterna 
arbetade tillsammans med mätmetod
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Kvalitet och konkurrenskraft 
Att som företag investera i avancerad tillverkningsteknik för att vara en del av den 
moderna produktionsutvecklingen beskrivs av Tracey, Vonderembse & Lims (1999) 
som ett sätt att förbättra sin konkurrenskraft och kapacitet mot de företag som väljer 
att avstå en sådan typ av investering.  
Standarden för kvalitetssäkring ISO 9001:2015 innefattar krav på verifiering vid 
framtagning av ny produkt, detta innebär ledningens ansvar för att metoder används 
som verifierar att utvecklingsprocessen tar hänsyn till säkerhet, miljö och arbetsmiljö 
(SIS, 2019). 

2.2  Datorstödd teknik: Computed Aided Engineering 
Vid Computer-aided engineering används datorn som hjälpmedel för att uppskatta 
lösningar på matematiska modeller som uppstår inom ingenjörsvetenskapen (Hager & 
William, 2018). CAE innefattar användningsområdet finite element analysis.  
Finite element analysis bygger på den numeriska metoden finite element som löser 
partiella differentialekvationer. Det är oftast svårt och tidskrävande att lösa den typen 
av ekvationer för hand så därför har finite element metoden integrerats i 
datorprogram. Konstruktionsprocessen går mycket snabbare och det beror på man 
inte behöver bygga och testa prototyper (Petersson, 2016).  
Grundprincipen är att datormodellen delas upp i sektioner, s.k. finita element.  
Dem i sin tur är uppbyggt i ett nätverk av mätpunkter så kallade noder. Noderna är 
placerade i hörn och/eller utmed kanterna på elementen. Tanken är att dessa noder 
ska kunna visualisera egenskaper utifrån dislokationer, s.k. frihetsgrader. Det är 
antalet frihetsgrader per nod som beskriver systemet när det belastas under en viss 
tidpunkt. På grund av att vissa noder är fastlåsta och andra utsätts för krafter kan 
dislokationerna i resterande noder fastställas. Slutresultatet av simuleringen 
presenteras som spänningar och töjningar på datormodellens mesh som består av 
element och noder. 
Laster/randvillkor är det svåraste momentet under analysen och störst chans till att 
fel i resultatet kan uppstå, särskilt när det kommer till fastskruvade komponenter. 
Låsningar på modellen kan skapa onaturliga spänningskoncentrationer på grund av 
att en låsning i simuleringen är helt stel, några sådana material existerar inte i 
verkligheten. Det är viktigt att ha i åtanke att lasterna ger förskönande resultat och 
materialansatserna bygger på ideala linjära material. Meshen som omger modellen är 
en del i arbetsprocessen som traditionellt kräver mycket tid. Det gäller att ställa in 
antalet element och mätnoder så att resultatet blir tillräckligt noggrant. En 
rekommenderad noggrannhet på beräkningens resultat är under 2 %. Det är bra att 
alltid titta på animationen av resultatet för att få en uppfattning om förloppet. 
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Animationen visar vad som händer i konstruktionen under sekvensen och det enkelt 
att se om något är rätt eller fel. 

2.3 Mätsystem för industrin  
Automatiseringen i tillverkningsindustrin ger möjligheten för ytterligare utveckling 
mot allt mer smarta mätsystem, bland annat med sensorer, vilket bevisats ge större 
möjligheter till ökad flexibilitet i produktion och förbättrad produktkvalitet (Schütze 
et.al, 2018; Gunasekaran, 1999). 
 Val av mätsystem för applikationer görs med hänsyn till hela systemets, samt varje 
enhets pålitlighet. Mätosäkerheten, miljön som enheten kommer att användas i, samt 
underhåll och reparation är centralt vid val av enhet, men även antalet 
sammankopplade enheter i systemet som kan komma att påverka varandra är vitalt 
vid utformning av ett funktionellt system (Bentley, 2005). För att verifiera mätdons 
funktion kalibreras mätdon mot nationella och internationella normaler (Swedac, 
2019). 

2.3.1 Fiberoptiska sensorer 
 
Möjligheten som fiberoptiska sensorer erbjuder med att transportera resultat med hög 
noggrannhet har resulterat i och fortsätter resultera i en ökad användning inom 
flertalet områden, bland annat tillverkningsindustrin (Udd & Spillman, 2011). De 
fiberoptiska sensorerna har en hög känslighet och stor bandbredd, detta tillsammans 
med att tekniken är robust i tuffa miljöer gör tekniken attraktiv och lämplig för 
exempelvis drift i höga temperaturer och vid höga vibrations- och chocknivåer.  
Fiberoptiken omvandlar ljusstrålning till signaler som sedan är möjliga att tolka och 
analysera i datorprogram, omvandlingen sker antingen med hjälp av en så kallad 
black box där ett objekt inuti boxen exempelvis en spegel, omvandlar strålningen, 
eller i annat fall är omvandlingen möjlig direkt genom egenskaper i fibern (Udd & 
Spillman, 2011).   

2.3.2 IR kameror 
 
IR teknik används för att analysera temperaturutveckling och används i stor 
utsträckning bland annat inom flygindustri, industri, hälsa och medicin. IR kameror 
gör det möjligt att visuellt studera temperaturförändringar i objekt med hjälp av 
avbildning av värmestrålningen (Vadivambal & Jayas, 2011).  
Några av de största fördelarna med tekniken är möjligheten till beröringsfri och 
oförstörande mätning, samt den höga kompatibiliteten för uppkoppling. IR kameror 
är lätthanterade, icke störande för sin omgivning och ger noggranna mätningar 
(Vadivambal & Jayas, 2011), de flesta enheter klarar ett temperaturintervall på -20 
till 1500° C (Meola & Carlomagno 2004). 
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2.4  Riskbedömning av maskiner 
Riskbedömningar görs för att reducera olyckor innan de händer (Abrahamsson et al. 
1995). Rausand (2013) nämner vikten av att genuint använda riskanalyser för att 
förstå och förhindra de skador som ett system kan orsaka, och att inte bara 
genomföra nödvändiga riskbedömningar på grund av kraven i standarder och lagar.  
 
Den snabba utvecklingen och växande komplexiteten i produktionssystem gör 
felanalyser allt mer nödvändiga (Adamyan & He (2002):Rausand (2013). Adamyan 
et al (2002) beskriver att pålitlighet och säkerhetsanalyser för bedömning av 
komplexa system blir allt svårare på grund av att riskorsakerna inte längre bara beror 
på komponentfel, utan också på beroende händelser i systemen. Det är därför också 
viktigt att väga in sekventiella fel för att nå ett realistiskt, pålitligt och 
konkurrenskraftigt utfall i sin riskbedömning. 
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3 Metod 

3.1 Övergripande metod 
Projektmedlemmarna valde att i projektet följa och inspireras av Fredy Olsson 
(1995) metoder för konstruktion. I materialet Principkonstruktion och 
Primärkonstruktion (F. Olsson, 1995) valdes användbara delar och metoder ut (se 
Figur 2). 
 
 

 
Figur 3.2 Projektgruppens flödesschema över använda metoder och genomförande  

 
 

3.2 Experthjälp, möten och kunskapsdelning  
För att få kunskap där erfarenhet saknades tog projektgruppen experthjälp genom 
möten och kunskapsdelning som bra sätt för att samla information (Andersen, 2011). 
Exempel på ett sådant område var mätsystem och mättekniker där kunskap nåddes 
genom möten och kunskapsdelning med experter inom området. 

3.3 Trial and error  
Projektmedlemmarna använde den här strategin för val av vilka mätmetoder som 
skall användas till testriggen. Strategin går ut på att man arbetar med ett förslag i 
taget och när utvärderingen av förslaget är klart måste det accepteras eller förkastas. 
Blir förslaget förkastat måste ett nytt förslag genereras alternativt så måste det gamla 
göras om väsentligt. Så här fortsätter arbetsgången tills att man har ett förslag som 
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kan accepteras eller om projektet måste avbrytas på grund av skäl som kostnads- 
eller tidsbrist. En vinning med att använda den här strategin är att lite tid tas i 
anspråk om det första förslaget accepteras. Däremot kan det lätt bli en utdragen 
process om idéer förkastas och dessutom tenderar man att ofta arbeta för länge med 
lösningsförslagen innan de förkastas. Ytterligare ett skäl till att välja den här 
strategin är för att det är ett naturligt sätt att arbeta på. Ofta fastnar konstruktören för 
ett koncept som han försöker få att fungera som slutlig lösning. Arbetsgången blir 
schematiskt som den i Figur 3(Olsson, 1995).    

 

 
Figur 3.3 Trial and error F. Olsson 

 
 

3.4 XDIN metodik för konstruktionsanalys 
 Enligt kurslitteraturen för CATIA v5 är en lämplig arbetsgång i 
konstruktionsanalysen följande:  

1. Problem-identifiering; Vad är syftet med analysen? 
2. Typ av geometri: elementtyper-skalmodell-solidmodell? Förenklingar vid 

skruvförband och andra typer av maskinelement? 
3. Definiera laster, låsningar (randvillkor) och materialegenskaper 
4. Elementindelning (mesh) 
5. Starta analysen 
6. Utvärdera resultatet, är det rimligt? 
7. Förändra och optimera vid behov 

 
Lämplig metodik när man löser beräkningsproblem inom hållfasthet är följande: 

1. Friläggning + jämvikt 
2. Teckna normalspänningar 
3. Hitta deformations- och geometrisamband 
4. Kombinera samband och lös ut önskad variabel 
5. Skriv svar med enhet samt kritisk granska resultatet 
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3.5 Maskinsäkerhetsanalys  
Projektgruppen har valt att följa IVFs metod för maskinsäkerhetsanalys 
(Abrahamsson et al. 1995) vilken innebär följande steg: 
 

1. Information och identifiering 
2. Riskidentifiering, riskuppskattning och riskreducering 
3. Genomförande av åtgärder 

 
Första delen (A) innefattar en definition av testriggen samt har testriggens olika 
livscykelfaser identifierats och används som underlag för säkerhetsanalysen. 
För varje fas gjordes därefter en uppskattning av riskorsaker (B) utifrån IVF-skrift 
94839 “exmpel på riskorsaker”. För varje fas gjordes därefter en åtgärdsplan (C) 
utifrån IVF-skrift 94839 (Abrahamsson et al. 1995). 
Samtliga delar A,B,C integrerades i säkerhetsanalyserna för de olika faserna (Bilaga 
8.12). Slutligen sammanställdes ett utfall som går att läsa i resultatdelen 4.4. 
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4 Resultat

4.1 Val av mätenheter
För testriggens optimala funktion har projektgruppen gjort komponentval för
mätenheter.

4.1.1 Hastighet
För hastighetsmätning på linan tog gruppen fram ytterligare krav på funktionen hos
mätenheten, resultat blev följande:

● Kamerans bildsekvens måste vara minst: 2 bilder/intervall (E Nyqvist
teorem). Ett intervall är två färgmarkeringar på repet (Bilaga 8.2). 
Bildhastighetens prestanda måste vara minst 100 FPS.

● Skärma av miljön runt för att undvika felmätning (gäller för beröringsfri
mätning).

● Placering måste kunna justeras för den beröringsfria mätutrustningen.
● Om sensor eller kamera används så måste enheten ha tillräckligt snabb

reaktionstid.
● En sensor måste kunna uppfatta färgkodning på rep eller någon annan typ av

förändring.
● Vid beröring används mäthjul.

För att uppfylla kravet om separat hastighetsmätning från företaget (Bilaga 8.1), samt 
kraven ovan redovisas gruppens utvalda alternativ i Tabell 4.1. Alternativens fördelar 
och nackdelar jämfördes sedan med hjälp av trial and error (Bilaga 8.4) för
jämförelse.

Tabell 4.1. Möjliga alternativ för hastighetsmätning i testriggen
 

 
Typ  Beröringsfri Med beröring 

Enhet 1. Kamera 1. Mäthjul 

 2. Sensorer  

4.1.2 Temperatur 
Likt kraven för hastighetsmätningen gjordes en liknande kravlista för 
temperaturmätningen, resultatet blev följande: 
 

● kravet för temperaturmätningen är avsedd för mätning på nedfirningsdonet 
● enheten ska klara avläsning av temperatur på upp till 300 C  
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● effektiv placering 
 
För att uppfylla kravet om input från temperaturmätning (Bilaga 8.1) samt kraven 
ovan redovisas gruppens valda alternativ i Tabell 4.2.  
 

Tabell 4.2 Möjliga alternativ för temperaturmätning i testriggen  
 

Typ Beröringsfritt Med beröring 

Enheter 1. Värmekamera 1. Mätelektrod 

 2. Sensor för temperatur  

 

4.1.3 Utfall  
Följande tekniker har valts av gruppen som alternativ för hastighet och temperatur:  
 

● Hastighet: Fiberoptisk sensor som med hjälp av en omvandlare har möjlighet 
att läsa de röda och svarta markeringarna på repet.  

● Temperatur: IR kamera; vilken ger möjligheten att se värmeutvecklingen på 
hela nedfirningsdonet. Möjligheten att studera ett större upptagningsområde 
och kunna rikta kameran på önskade delar ger ökad flexibilitet. 

 
Tabell 4.3 Valda mätenheter  

 
Mätstorhet Teknik Enhet Tillverkare Mätosäkerhet pris Kalibrering 

Hastighet Fiber 
optisk 
sensor 

KEYENCE 
FS-N41P 
Fibre 
Amplifier 

Keyence  Rek pris: 
4470 SEK 
inkl. fiber 

Certifikat 
från 
tillverkare, 
utfärdas vid 
behov 

Temperatur IR 
kamera  

OPTRIS 
iX80 IR 
Spot finder  

Optris ±2°C Rek pris: 
10 650 
SEK inkl. 
programv
ara 
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4.1.3 Slutsats mätmetoder 
Valet av mätenheter har gjorts utifrån ett utvecklingsperspektiv med stort fokus på 
automatisering, effektivitet, flexibilitet och arbetsmiljö. För att underlätta 
automatiseringen och användandet föreslås de beröringsfria alternativen som de mest 
effektiva för mätsystemets funktion (se Tabell 4.3).  
Valen är ett förslag och metoden påvisar att fler tekniker för mätning av hastighet 
och temperatur med tillfredsställande funktion finns på marknaden, även alternativ 
som inte nämns i den här rapporten kan existera.  
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4.2 Konstruktionsanalys 
 
4.2.1 Metodik vid konstruktionsanalys 
Projektgruppen följde XDIN metodik vid konstruktionsanalysen (sid. 9) 
 
4.2.2 Problem-identifiering; Vad är syftet med analysen? 
Syftet med analysen är att undersöka om de ingående delarna i testmaskinen klarar 
av belastningen, utan att spänningens gränsvärde överstigs. Gränsvärdet avser 
materialets sträckgräns på grund av att över den gränsen erhåller materialet 
permanenta deformationer. Projektgruppen använder säkerhetsfaktor två mot 
sträckgränsen och anses vara ett lämpligt värde. Det betyder att alla krafter i analysen 
är det dubbla mot verkligheten.  
 
4.2.3 Förenklingar vid skruvförband och andra typer av maskinelement? 
Hela maskinen kommer inte analyseras utan bara de delar som påverkas mest av 
lastfallet. En hel part har genererats av assemblyn som betyder att maskinens alla 
ingående delar sitter ihop som en solid. Detta för att minska antalet randvillkor som 
gör beräkningsmodellerna mer lätthanterliga och inte lika omfattande. Detaljerna 
simuleras var för sig för att det var effektivare än att analysera maskinen komplett.  

 
4.2.4 Definiera laster och låsningar (randvillkor) 
Maskinstommens bottenplatta är fastlåst som i verkligheten och en kraft verkar i 
negativ z-riktning som sitter på drivenheten. Den utbredda kraften simulerar repet 
som nedfirningsdonet hänger i och repet inte har några vinklar så kraften riktas rakt 
nedåt. För att förtydliga så kommer all vikt hänga i repet och belasta drivenheten.  
 
Släden med viktlasten fästs i nedfirningsdonet och simulerar personvikten den 
påverkas av. Därför har en låsning i z-riktning placerats i öglan som 
nedfirningsdonet är ihopkopplat med. I fästena på sidan ska detaljen som förhindrar 
att hela mekanismen sätts i svängning vara placerad. För att simulera det finns 
randvillkor av typen virtuell del i hålen och en låsning som i sin tur fästs i den. Den 
låser rotation i alla riktningar, samt rörelse i x- och y-riktning som i verkligheten. 
Den utbredda kraften som efterliknar viktlasten är placerad på vardera 
magasinstången och drar rakt nedåt.   
 
4.2.5 Elementindelning  
Målet var att skapa en elementindelning som gjorde det möjligt att hamna under 5 % 
i felfrekvens på beräkningsmodellen. Om resultatet är under den gränsen så kan 
resultatet anses vara tillräckligt noggrant och kan analyseras. För att lyckas uppnå 
den ovan nämnda felfrekvensen så måste elementindelningen vara tillräckligt 
finfördelad över beräkningsmodellen. För att minimera storleken på 
beräkningsmodellen och därmed tidsåtgången har lokal förfining på elementen 
placerats vid de kritiska punkterna på modellen. Medan elementindelningen inte varit 
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lika noggrann på de platser där spänningen varit lägre. Det gjorde att 
beräkningsprocessen tog kortare tid och att den tiden kunde läggas på att analysera 
resultatet istället. 
 
4.2.6 Slutsats för konstruktionsanalys 
Resultatet känns rimligt och de kritiska punkterna sitter på de ställen som kan 
förväntas i de båda lastfallen. Maskinkroppen och släden är designade för att vara 
robusta och stabila vilket syns i resultatbilderna. Då spänningen har god marginal 
upp till sträckgränsen så ansåg projektgruppen att inga förändringar behövde göras 
på konstruktionen. Maskinelement som skruvförband finns inte med i 
beräkningsmodellerna utan det kommer behöva göras fler tester för att dimensionera 
dem. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 4.4 Globalt maximum för spänningen på 
maskinstommen.
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Figur 4.5 Globalt maximum för spänningen på släden 
 
 
 
 

4.3 Verifiering av konstruktionsanalys 

 
4.3.1 Maskinstommen 
För att verifiera maskinstommens beräkningsmodell så kontrolleras spänningen där 
kraften påverkar drivenheten (se figur 4.6). Spänningen beräknas genom att dividera 
kraften med tvärsnittsarean. Den största tvärsnittsytan på drivenheten har använts i 
beräkningen. 
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Figur 4.6 Beräkningsmodellens verifiering 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 7 𝑘𝑘𝑘𝑘 
 

𝐴𝐴𝐹𝐹 = 𝐷𝐷 × 𝐿𝐿 
𝐴𝐴𝐹𝐹 = 100 × 225 

 

𝜎𝜎 =
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐴𝐴𝐹𝐹 

𝜎𝜎 = 0.31 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀  
 
 
4.3.2 Släden 
Slädens beräkningsmodell verifieras genom att kontrollera spänningen vid öglan. 
Spänningen beräknas genom att dividera kraften med tvärsnittsarean. Figur 4.7 visar 
hur beräkningen är tänkt där låsningen sitter i öglan och kraften drar nedåt. 
Tvärsnittsytan som valts är bottenplanet på öglan som bildar en hel cylindrisk yta. 
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Figur 4.7 Slädens verifiering 
 

𝐹𝐹𝐹𝐹 =  𝐹𝐹1 + 𝐹𝐹2 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 3,5 + 3,5 
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 7 𝑘𝑘𝑘𝑘 

 

𝐴𝐴𝐹𝐹 =
𝜋𝜋 𝐷𝐷 2

4  

𝐴𝐴𝐹𝐹 =
𝜋𝜋 18,5 2

4  
 

𝜎𝜎 =
𝐹𝐹𝐹𝐹
𝐴𝐴𝐹𝐹 

𝜎𝜎 = 26,4 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 
 
4.3.1 Slutsats verifiering 
Båda svaren från handberäkningen ligger, vid jämförelse med beräkningsmodellerna, 
nära så därför kan dem anses vara tillräckligt för verifiering. Det är en viss skillnad 
mellan de båda resultaten men det kan bero på att felfrekvensen ligger vid 5 % i 
datoranalysen. För att arbetsgången skulle vara effektiv har fokus legat på att hålla 
handberäkningen så enkel som möjligt men självklart inte på bekostnad av resultatets 
pålitlighet. 
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4.4 Säkerhetsanalys 

4.4.1  Befintlig produktdefinition 
Testriggen består av en stomme, motor, viktpaket på 350 kg, mätdon och en 
avrullningstrumma. Testriggen kommer att funktionstesta nedfirningsdon både för 
produktionstest och vid certifieringstester.  

4.4.2 Identifiering av livscykelfaser  
Projektgruppen delade in testriggen i följande livscykelfaser: 
 

1. montering  
2. testkörning 
3. normal drift 
4. reparation/ underhåll  
5. störningar 
6. demontering/flyttning 

 
Utifrån dessa faser gjordes sedan sen maskinsäkerhetsanalys för varje fas (Bilaga 
8.12) 

4.4.3 Utfall  

a. montering  
Montering av maskinen kommer att innebära kontakt med tunga detaljer, rörliga 
delar och elektrisk kontakt. För att kunna utföra monteringen på ett säkert sätt krävs 
att verktyg finns för monteringsarbete, rutiner för skyddskläder och skor samt 
utbildad personal för elektriskt arbete. Allt arbete som kan innebära elektrisk kontakt 
kräver att strömbrytare finns som bryter all ström till och från maskinen.  

b. testkörning 
Vid testkörning av maskinen kommer det innebära hög klämrisk, samt risk för 
utkastade delar, vilket är risker som kan få stora konsekvenser. För att förebygga 
dessa risker ska det finnas strömbrytare för total avstängning, inbromsning av 
samtliga delar, skyddsglas, nödstopp och varningsskyltar.  

c. normal drift 
Den mest centrala delen som har flest risker är då maskinen är i normal drift. 
Maskinens rörelse innebär roterande delar som innebär hög klämrisk, det är därför 
viktigt att operatörer är utbildade i hur maskiner fungerar, men också att det finns 
möjlighet för alla personer som rör sig i närheten av maskinen att uppfatta drift 
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genom varningar. Normal drift innebär också krav på buller och belysning som ska 
vara tillfredsställande för att förebygga olyckor i arbete med maskinen.  

d. reparation/ underhåll  
Reparation och underhåll ska göras när maskinen är avstängd. Inga rörliga delar eller 
oavsiktlig start får förekomma, därför krävs även är strömbrytning, placering av 
nödstopp åtkomligt inifrån maskinen. Lämpliga verktyg och utrustning skall finnas 
lätt till hands i produktionen och utföras av utbildad personal.  

e. störningar 
Störningar kan och kommer med stor sannolikhet uppkomma under maskinens 
livscykel. För maskinen kan detta innebära fel hastighet, brott i detaljer, utkastade 
delar, fel på belysning eller ovana personer vid maskinen. Dessa bör förebyggas 
genom säkerhetsåtgärder som utbildning och rutiner för underhåll. I övrigt 
skyddsutrustning, varningar, nödstopp och strömbrytare.  

f. demontering/flyttning 
Vid förflyttning av maskinen kommer viss demontering behövas. Likt monteringen 
av maskinen finns risk för rörliga och tunga detaljer och klämrisk. Riskerna 
förebyggs med skyddsutrustning och tydliga instruktioner för demontering och 
förflyttning, samt rätt verktyg och hjälpmedel.  
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Tabell 4.4 Prioriterade risker och åtgärder utifrån säkerhetsanalys  
 

Risk Åtgärd 

1. Klämrisk Varningar, nödstopp, strömbrytare, säkerhetsbur 

2. Utkastade delar Säkerhetsglas/bur, skyddskläder 

3. Ensamarbete Rutiner 

4. Inbromsningstid Nödstopp, broms 

5. Rörliga delar Nödstopp,  

6. Kanter och utrymmen Varningar 

7. Buller Underhåll och mätningar 

8. Belysning Rutiner för underhåll 

9. Personer som rör sig i närheten av maskinen  Varningar, skyltar, markeringar, ljus och ljud 

10. Introduktion nyanställda  Utbildning 

11. Mycket arbete i riskområde Skyddskläder  

12. Varma detaljer Varningar och skyddskläder 

4.4.4 Slutsats för säkerhetsanalys 
Säkerhetsanalysen för testriggen har gjorts utifrån de risker som varit möjliga att 
förutse. Utfallet visar att riskerna med störst konsekvens hänger ihop med maskinens 
rörliga och roterande delar och förebyggs genom att kapsla in maskinen med hjälp av 
burar av skyddsglas och/eller galler, varningar och ljusridåer (Tabell 4.4). Att 
rekommendera är en fördröjning vid avstängning, den tid det tar för roterande delar 
att stanna innan säkerhetsgrindar öppnas.  
Produktionstest och certifieringstest kommer innebära skillnader som behöver 
dokumenteras. För all typ av underhåll, säkerhetsåtgärder och utbildning krävs 
ytterligare dokumenterade rutiner lättillgängligt för operatörer och personer som 
kommer i kontakt med maskinen.  
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5 Diskussion  

5.1 Resultatdiskussion 
Som en del i produktutvecklingsprocessen av testriggen har befintliga metoder för att 
verifiera maskinens funktion och duglighet, i detta arbete har detta utförts med hjälp 
av CAE, hållfasthetsberäkningar, riskbedömning och val av lämpliga mätenheter 
utförts.  
Både standarden SS-EN 341:2011 och ISO 9001 påvisar vikten av att verifiera 
utvecklade produkter och verifiering av testriggen ger bevis på testriggens kvalitet 
och kvalitetssäkrar samtidigt produkten som testas, i detta fall nedfirningsdon. 
Investeringen i framtagningen av testriggen bidrar till konkurrenskraft mot andra 
företag i fallskyddsbranschen tack vare kvalitetssäkringen den bidrar till som 
standarden kräver för produkten. Det senaste för teknikerna samt historien kring 
utvecklingen av dessa har inspirerat resultatet. Beröringsfria alternativ för mätdon 
valdes utifrån de automatiserade trenderna som går att se i industrin, samt 
utvecklingen mot allt mer komplexa och datoriserade system. Analys- och 
hållfasthetsberäkningar i resultatet utfördes med hjälp av CATIA v5, resultatet 
verifierades sedan med handberäkningar. Detta gav en tidig bild av konstruktionens 
duglighet och säkerhet mot brott som i produktutvecklingsfaser är något man vill 
uppnå så tidigt som möjligt för att undvika kostsamma ändringar och fel. I 
fallskyddsbranschen handlar allt om säkerhet, så även för all typ av maskinbygge. 
Maskinsäkerhetsanalysen är en del i CE märkningen och påvisar riskerna i 
interaktionen mellan människa och maskin. Resultatet kan användas som underlag 
för att förebygga dessa risker med hjälp av befintliga skydd och säkerhetsåtgärder. 
Vidare utveckling av testriggen innebär installation av all mjukvara som inte varit en 
del av det här arbetet men som är vitalt för att maskinen och dess komponenter ska 
kunna användas. Maskinen ska CE märkas, vilket innebär omfattande dokumentation 
om maskinen, för bland annat underhåll och funktion. Den bör slutligen också testas 
både genom FAT test och SAT test både innan och efter den levereras till kund. 
Ytterligare riskbedömningar, samt kontinuerlig uppföljning av dessa kan bidra 
positivt till att skador och olyckor förebyggs under maskinens livstid.  
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5.2 Metoddiskussion 
I det här arbetet används Fredy Olssons Princip- och Tillverkningskonstruktion 
eftersom båda studenterna sedan tidigare var bekanta med metoden och dess verktyg 
från tidigare kurser i utbildningen.  
Trial and error valdes som metod för att metodiskt kunna utföra en jämförelse av 
mätenheter med fördelar och nackdelar. Metoden gav en snabb överblick över olika 
alternativ och ett underlag för det slutliga valet. Ytterligare analys och viktning av 
olika fabrikat med samma teknik hade kunnat bidra till mer kunskap om den valda 
mätenheten och tekniken bakom och potentiellt ett annat utfall.  
För analysberäkningar av konstruktionen använde gruppen en metodik som 
presenteras i material från XDIN, detta var också för studenterna ett känt 
tillvägagångssätt från utbildningen.  
Riskbedömningen utfördes genom en maskinsäkerhetsanalys, valet av analysmetod 
gjordes av gruppen med hänsyn till kravet om CE märkning. Riskorsakerna som togs 
upp var utifrån de risker som går att förutse och som från tidigare erfarenhet är de 
risker som tas upp enligt litteraturen. Avstämning med operatörer kring risker 
gjordes inte men hade kunnat tillföra till utfallet. 
 

5.3 Sociala, ekonomiska, miljö- och arbetsmiljöaspekter 
5.3.1 Säkerhet  
En röd tråd genom projektets konstruktions- och testdel har varit att maskinen ska 
vara säker att använda. För konstruktionsdelen innebär det framförallt att anpassa 
testmaskinen så att det inte går att komma in i eller i kläm när maskinen är i drift. 
Det ska säkerställas bland annat genom att maskinen ska vara inkapslad i paneler i 
form av nätväggar tillsammans med säkerhetsdörrar. För verfieringsdelen av 
projektet har konstruktionsanalysen varit viktig för att undersöka säkerheten, med 
avseende på hållfastheten. Detsamma gäller för maskinsäkerhetsanalysen som har 
som funktion att utrusta testmaskinen på bästa sätt för att eliminera säkerhetsbrister.  
 
5.3.2 Ergonomi 
Testmaskinen är i så stor mån som är möjligt anpassad efter människans behov och 
förutsättningar. Företaget vill att en person ska kunna hantera maskinen själv och 
därför är det viktigt att alla platser är inom räckhåll för operatören. Vid behov går det 
att använda externa hjälpmedel alternativt så fäster man dem direkt på maskinen. När 
operatören arbetar med maskinen så ska han inte utsättas för några obekväma 
arbetsställningar som kan orsaka skador eller förslitningar. 
 
5.3.3 Hållbarhet 
Ett tydligt hållbarhetsfokus har funnits i produktutvecklingsprocessen i de båda 
projektdelarna. Förutsättningarna för hållbar utveckling har granskats, applicerats i 
så stor utsträckning som möjligt på testmaskinen för att skapa en hållbar produkt.  
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5.3.4 Ekonomi 
Företaget ser testmaskinen som en investering som ska hjälpa till att göra 
produktcertifieringen effektivare men framförallt säkerställa att produkterna 
uppfyller kraven som finns på nedfirningsdonet. Testmaskinen kommer innebära en 
hög kostnad för företaget men är en nödvändighet för att kunna leverera produkter 
till hög kvalité. Testmaskinens alla ingående delar är konstruerade och utvalda med 
avseende på robusthet som gör att den kommer hålla många år framöver.    
 
Vid maskinkonstruktionen så har standardkomponenter valts i så stor utsträckning 
som möjligt och specialtillverkade lösningar har undvikits. Det har lett till sänkt 
kostnad och det blir enklare att hitta reservdelar i framtiden. För att slippa 
reparationskostnader i ett tidigt skede så är maskinen designad för att vara slitstark 
och att de ingående komponenterna ska hålla under en längre tid. Ett exempel på det 
är mätutrustningen som är beröringsfri vilket borde leda till minskat slitage jämfört 
med exempelvis ett mäthjul.     
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6 Slutsatser
● Konstruktionsanalysen visade att testmaskinen klarar av en last med en

säkerhetsfaktor 2 med relativt låg spänning som utfall. Det betyder att 
konstruktionens utformning är till belåtenhet och att inga förändringar
behöver göras.

● Valet av mätenheterna gjordes utifrån teori och experthjälp vilket resulterade
i en fiberoptisk sensor för hastighetsmätning och IR kamera för
temperaturmätning på nedfirningsdonet. Vidare systemtest kan behövas för 
att testa enheternas funktion men har inte varit en del i det är projektet.

● Maskinsäkerhetsanalysen påvisar klämrisk och rörliga delar som de
allvarligaste riskerna i arbete med maskinen. Resultatet påvisar användandet 
av befintliga skyddsanordningar, ex. grindsystem och varningar, för att
förebygga dessa.  
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8 Bilagor 

8.1  Kravspec. från Cresto AB 
 
Nedan presenteras krav och kriterier för testriggens funktion som berör mätning.  

• Input från 3 st temperaturgivare skall kunna registreras under testcykeln från 
utrustningen 

• Separat längdmätning mellan utrustning och Capstan för verifiering testad 
distans. Skall registreras under hela testcykeln (Testcykel= längd fr. o. m. 
viktpaket uppnått korrekt position) 

• Separat hastighetsmätning mellan utrustning och Capstan för verifiering av 
hastighet. Skall registreras under hela testcykeln (Testcykel= hastighet fr. o. 
m. viktpaket uppnått korrekt position) 

• Mätvärde/resultat skall visas på operatörspanel och sparas till vald 
lagringsyta med nätverksåtkomst. 

• Maskinen skall vara programmerbar för upp till 5st olika program. 
• Önskvärt är att maskinen kan opereras av en person vid 

produktionsverifiering. 
• Maskin skall kunna variera hastighet mellan 0,4-3m/s 

Källa: Kravspecifikation Cresto AB  
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8.2  Förtydligande bild på färgkodning på linan 
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8.3 Förtydligande bild på avstånd och mätpunkter för 
temperaturmätning 
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8.4 Trial and error - hastighetsmätning 
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8.5 Trial and error - Temperaturmätning 
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8.6 Randvillkor och laster - Maskinstomme 
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8.7 Spänningar - Maskinstomme 
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8.8 Förskjutningar - Maskinstomme 
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8.9 Randvillkor och laster - Släde 
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8.10 Spänningar - Släde 
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8.11 Förskjutningar - Släde 



Maskinsäkerhetsanalys av Testrigg
Avgränsning: Montering Utfärdande: Projektgrupp Cresto AB Datum: 2019 Sida 1

Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6
Vilka arbetsmoment utförs? Vad kan ge upphov 

till ohälsa eller 
skada?

Vilken typ av skada kan 
riskorsaken leda till? S,F,P

Riskuppskattning åtgärdsplan ansvarig

Arbetsområde/ maskindel: Risker Riskbedömning

Befintligt skydd, 
utbildning, instrutkion, 
rutiner etc Förslag till åtgärder Överfört till:

A A A A A
Montering av maskinens olika 
delar Klämrisk S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1 Verktyg för 

monteringsarbete
Instruktioner för korrekt montering

Tunga detaljer S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1 Strömbrytare Instruktioner för korrekt elinstallation
Rörliga delar S1,F2,P1 Låg risk  Kategori 1 Skyddskläder och skor Instruktioner för skyddsutrustning
Stabilitet S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1
Elektrisk kontakt S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1
Ensamarbete S2,F2,P1 Medel risk Kategori 3

B B B B
Montering av motor, mätdon, 
viktpaket 

Se punkt A Se punkt A Se punkt A Se punkt A

C C C C C
Se punkt A



Maskinsäkerhetsanalys av Testmaskin 
Avgränsning: Testkörning Utfärdande: Projektgrupp Cresto AB Datum: 2019 Sida 2
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6
Vilka arbetsmoment 
utförs? 

Vad kan ge 
upphov till ohälsa 
eller skada?

Vilken typ av skada kan 
riskorsaken leda till? S,F,P

Riskuppskattning åtgärdsplan ansvarig

Arbetsområde/ 
maskindel: Risker Riskbedömning

Befintligt skydd, 
utbildning, instrutkion, 
rutiner etc Förslag till åtgärder Överfört till:

A A A A A
Testkörning av systemet Klämrisk S2,F2, P2 Hög risk Kategori 4 Strömbrytare Instruktion om strömbrytare av/på

Oavsiktlig start S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1 Skyddsglas Instruktion skyddsglas
Brott S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1 Nödstopp Nödstopp vid öppet skyddglas
Inbromsningstid S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1 Varningskyltar Instruktion om nödstopp
Utkastade delar S2,F1,P2 Medel risk Kategori 3 intruktioner om varningsskyltar
Elektrisk kontakt S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1
Ej överblickbar S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1

B B B B B
Motorer i drift drar igång 
rörliga delar i maskinen

Se punkt A

C C C C C
Se punkt A



Maskinsäkerhetsanalys av Testmaskin 
Avgränsning: Normal drift Utfärdande: Projektgrupp Cresto AB Datum: 2019 Sida 3
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6
Vilka arbetsmoment 
utförs? 

Vad kan ge upphov till ohälsa eller skada? Vilken typ av skada kan 
riskorsaken leda till? S,F,P

Riskuppskattning åtgärdsplan ansvarig

Arbetsområde/ 
maskindel: Riskorsaker Riskbedömning

Befintligt skydd, 
utbildning, instruktion, 
rutiner etc Förslag till åtgärder Överfört till:

A A A A A
Normal drift Klämrisk S2,F2,P2 Hög risk Kategori 4 Nödstopp Rutiner och instruktioner för varningsskyltar 

Oavsiktlig start S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1 Belysning Instruktion för strömbrytning av/på
Inbromsningstid S2,F2,P1 Medel risk Kategori 3 Säkerhetsglas Instruktioner för nyanställda
Rörliga delar S2,F2,P1 Medel risk Kategori 3 Strömbrytning Rutiner för skyddsutrustning
Oavsiktlig utkastning av delar S2,F1,P2 Medel risk Kategori 3 Klämrisk -skyltar Rutiner och instruktioner för för drift
Kanter och utrymmen S2,F2,P1 Medel risk Kategori 3 Fara!-skyltar
Åtkomlighet S1,F2,P1 Låg risk Kategori 1 Varningsskyltar 
Halk/snubbelrisk S1,F2,P1 Låg risk Kategori 1 Hörselskydd
Varma detaljer S1,F2,P1 Låg risk Kategori 1 Start-ljud
Buller S2,F2,P1 Medel risk Kategori 3
Belysning S2,F2,P1 Medel risk Kategori 3
Rök,dimma,damm S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1
Brand, expolsionsrisk S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1
Ensamarbete vid maskinen S2,F1,P2 Medel risk Kategori 3
Personer som rör sig i närheten av maskinen S2,F1,P2 Medel risk Kategori 3
Introduktion nyanställda S2,F1,P2 Medel risk Kategori 3
Elektriska riskorsaker S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1

B B B B B
Drift motor, upp- och 
avrullning    

Se punkt A Se punkt A Se punkt A

Montering av 
nedfirningsdon och lina i 
maskinen 

Se punkt A Se punkt A Se punkt A

C C C C C
Se punkt A



Maskinsäkerhetsanalys av Testmaskin 
Avgränsning: Underhåll/reparation Utfärdande: Projektgrupp Cresto AB Datum: 2019 Sida 4
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6
Vilka arbetsmoment 
utförs? 

Vad kan ge upphov till 
ohälsa eller skada?

Vilken typ av skada kan 
riskorsaken leda till? S,F,P

Riskuppskattning åtgärdsplan ansvarig

Arbetsområde/ maskindel: Risker Riskbedömning Befintligt skydd, 
utbildning, instrutkion, 
rutiner etc

Förslag till åtgärder Överfört till:

A A A A A
Underhåll och reperation av 
maskinen 

Klämrisk S2,F1,P1 Låg risk Kategori 2 Strömbrytning Instruktion för strömbrytning av/på

Belysning S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1 Nödstopp instruktion för nödstopp
Kanter och utrymmen S1,F2,P1 Låg risk Kategori 1 Belysning Rutin för belysning
Åtkomlighet S1,F2,P1 Låg risk Kategori 1 Städutrustning Rutin för underhåll och reparation 
Rörliga delar S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1 Klämrisk-skyltar Rutiner för varningsskyltar 
Damm S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1 Skyddsglasögon 
Oavsiktlig start S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1 Rörelsesensorer

S2,F1,P1 Låg risk Kategori 1

B B B B B
reparation av rörliga delar Se punkt A Se punkt A Se punkt A

byte av lysrör
städning inne i maskinen 
C C C C C

Se punkt A



Maskinsäkerhetsanalys av Testmaskin 
Avgränsning: Störningar Utfärdande: Projektgrupp Cresto AB Datum: 2019 Sida 5
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6
Vilka arbetsmoment 
utförs? 

Vad kan ge upphov till ohälsa 
eller skada?

Vilken typ av skada kan 
riskorsaken leda till? S,F,P

Riskuppskattning åtgärdsplan ansvarig

Arbetsområde/ 
maskindel: Risker Riskbedömning

Befintligt skydd, 
utbildning, instrutkion, 
rutiner etc Förslag till åtgärder Överfört till:

A A A A A
Störningar vid drift Fel hastighet S2,F1,P1 Låg risk  Kategori 1 Strömbrytare Instruktioner för störningar 

Brott S2,F1,P2 Medel risk Kategori 3 Nödstopp Rutiner för underhåll och 
reparation 

Utkastade delar S2,F1,P2 Medel risk Kategori 3 Varningslampor 
Belysning S2,F2,P1 Medel risk Kategori 3 Varningsskyltar
Ovana personer vid maskinen S2,F1,P2 Medel risk Kategori 2

B B B B B
belysning slutar 
fungera och ger 
dålig översikt Se punkt A Se punkt A Se punkt A
lösa delar flyger fritt
hastighet på repet 
skenar
C C C C C

Se punkt A



Maskinsäkerhetsanalys av Testmaskin 
Avgränsning: Demontering Utfärdande: Projektgrupp Cresto AB Datum: 2019 Sida 6
Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3 Kolumn 4 Kolumn 5 Kolumn 6
Vilka arbetsmoment utförs? Vad kan ge upphov 

till ohälsa eller 
skada?

Vilken typ av 
skada kan 
riskorsaken 
leda till? S,F,P

Riskuppskattning åtgärdsplan ansvarig

Arbetsområde/ maskindel: Risker Riskbedömning
Befintligt skydd, utbildning, 
instrutkion, rutiner etc Förslag till åtgärder Överfört till:

A A A A A
demontering och 
förflyttning av hela 
maskinen

Klämrisk S2,F1,P1 Låg 
risk Kategori 1

Skyddskläder och skor Instruktioner för 
demontering och förflyttning 

Tunga detaljer S2,F1,P1 Låg 
risk Kategori 1

Rörliga delar S2,F1,P1 Låg 
risk Kategori 1

Elektrisk kontakt S2,F1,P1 Låg 
risk Kategori 1

Mycket arbete i 
riskområde 

S2,F1,P2 Medel 
risk Kategori 3

B B B B B
demontering stomme, 
avrullning samt ömtåliga 
detaljer som mätinstrument 

Se punkt A

C C C C C
Se punkt A
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