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Förord 
Detta examensarbete har gjorts på ELE Engineering i Borlänge i samarbete med högskolan 

Dalarna. För att få min examen i högskoleexamen i maskinteknik 180 högskolepoäng.  

Jag vill tacka ELE som har gett mig möjligheten att arbeta från deras kontor och varit 

tillmötesgående och positiva under hela arbetets gång. Ett stort tack till Lisa Larsen på ELE 

som har stöttat mig och gett mig feedback kontinuerligt under perioden.  

Tack även till Roger Johansson som har varit min handledare på högskolan.  
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

ELE är ett ingenjörsföretag som levererar kvalificerade ingenjörstjänster till företag inom 

branscherna; elinstallation, elanläggning, energi, industri, kärnkraft och teknikinformation. 

Deras uppdrag spänner från resursuppdrag på några timmar till helhetsåtaganden med leverans 

samt idrifttagning av kompletta maskiner och anläggningar.  

Enheten Industri i Borlänge utvecklar bland annat kundanpassade lyftredskap. Omfattningen 

på projekten varierar stort. ELE konstruerar allt från enkla lyftkrokar till anpassningsbara 

redskap för lyft i miljöer med stora utrymmesbegränsningar och varierande produktflora. För 

att säkerställa att lyftredskapet blir rätt konstruerat krävs en tillförlitlig metod. 

1.2 Problembeskrivning  

Idag söker konstruktörer stöd i maskindirektivet när ett lyftredskap ska konstrueras. Stödet 

som återfinns där är alltför generellt och väl konservativt för dimensionering. För att 

konstruktionsfasen ska bli effektiv krävs en metod som är lättanvänd, tillförlitlig och 

tillämpbar för alla varianter av lyftredskap. Genom att ha en robust metod som säkerställer att 

slutprodukten uppfyller maskindirektivet kan konstruktörer arbeta mer effektivt. 

1.3 Syfte och mål 

Examensarbetet syftar till att underlätta för konstruktören och effektivisera arbetet vid 

konstruktion av lyftredskap samt att säkerställa att maskindirektivet uppfylls. 

Målet för examensarbete är att lägga grunden för en handbok innehållandes: 

• Konstruktionskrav 

• Dimensioneringskrav 

• Krav på tillverkning 

• Spårbarhet 

• Krav på dokumentation 

• Arbetsmetod 

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer att behandla hur en konstruktör ska förhålla sig till de 6 punkterna i 1.3 som 

beskrivs i målet. Alltså kommer en handbok att skrivas som konstruktörer kan använda sig av.  

På ELE finns det ett parallellt projekt där en beräkningsmall håller på att tas fram (Larsen & 

Kock, Introduktion till ELE:s konstruktions metod, 2018). Denna uppsats kommer därför inte 

innehålla några beräkningsmetoder. Uppsatsen kommer istället innehålla vilka krav det finns 

på dimensioneringen och funktionen.  
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2 Metod 
För att hitta information om hur lyftredskap ska konstrueras används en litteraturgenomgång. 

Där läses in hur maskindirektivet ska appliceras på lyftredskap. För att sedan kunna sälja 

redskapet i Sverige behöver genomgången även omfatta arbetsmiljöverkets dokument samt 

Swedish Standard Institute (SIS):s svenska standarder.  

Arbetsmiljöverket är det organ i Sverige som ser till att företag följer arbetsmiljölagen samt 

försöker förebygga arbetsplatsolyckor (Arbetsmiljöverket, 2018). Arbetsmiljöverket skriver 

även föreskrifter som företag ska följa för ett säkrare arbetsliv i Sverige (Arbetsmiljöverket, 

2018). Dessa föreskrifter gäller som svensk lag.  

SIS är en ideell förening som driver framtagningen av svenska standarder. De är anslutna till 

CEN, den europeiska standardiseringsorganisationen, och den globala organisationen ISO. 

SIS arbete går ut på att skapa standarder för att effektivisera företag och underlätta handel 

enligt (Swedish Standard Institute, 2018). 

2.1 Struktur 

Strukturen på arbetet kommer att läggas upp genom att först sätta upp en övergripande 

struktur med vad som ska göras. När denna struktur är klar kommer varje punkt att behandlas 

utifrån PDSA.  

PDSA är en förbättringsmetod som består av fyra punkter (Bergman & Klefsjö, 2015). 

• Plan - Bestämma vad som ska hamna under den behandlade punkten. Vilka krav som 

ställs enligt lagar. 

• Do - Består av att genomföra ändringarna. I detta fall skriver examensarbetaren sitt 

förslag till punkten utifrån direktiv, standarder och afs:ar. Även ta fram data på hur 

ELE angriper den aktuella punkten idag. 

• Study - Består av att kontrollera om den eftersökta effekten uppnåddes. I detta fall en 

jämförelse mellan kraven och det som ELE gör idag. 

• Act - Består av att göra ändringarna bestående. Eller om den eftersökta effekten ej 

uppnåddes, göra om PDCA-cykeln. I detta fall presenteras ett förslag på hur ELE kan 

jobba med den aktuella punkten för att vara säker på att alla lagkrav uppfylls. 

För att kunna anpassa metodhandboken för ELE sker intervjuer löpande med anställda för en 

beskrivning av hur varje steg i konstruktionsfasen fungerar idag.  

Detta arbetssätt anses vara en robust metod för detta examensarbete eftersom arbetet kommer 

gå in och ändra i ELE:s nuvarande struktur. Eftersom det hela tiden strävas efter att utnyttja 

och kontrollera deras nuvarande arbetssätt. Det leder till att arbetet förbättrar ELE:s nuvarande 

metod, vilket är precis rätt användningsområde för PDSA. 

Svagheten i metoden ligger i anpassningen till ELE. Eftersom andra konstruktörer på andra 

företag används så kanske den mest optimala metoden för själva konstruktionen. Metoden 

kommer däremot vara lätt att implementera i ELE:s verksamhet. 

2.2 Intervjuer 

Intervjuerna sker via direktkontakt. Strukturen på de intervjuer som används är en semi-

strukturerad, där ämnet är bestämt och vissa frågar är förutbestämda, följdfrågor bestäms 

utifrån informatörens svar (Blomkvist & Hallin, 2014).  

Det är nödvändigt att hålla en öppen diskussion med ELE för att utnyttja deras nuvarande 

arbetssätt på bästa sätt. Detta görs enklas genom intervjuer med anställda. Oftast sker 
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intervjuerna med handledaren på företaget som värderas som en säker källa eftersom hen inte 

är nyanställd samt att hen anses vara den på företaget som har bäst koll på lyftredskapen och 

hur de ska hanteras. 
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3 Teori 
Här presenteras den teori som har använts i examensarbetet.  

3.1 CE-kurs 

Examensarbetaren har genomgått en tredagarskurs om CE-märkning med ELE. Kursen 

skedde den 4,8 och 9 maj. Kursen gavs av MPSA AB med Tomas Beäff som kursledare.  

Under kursens första dag behandlades vilka produkter som ska CE-märkas. Även hur 

tillvägagångssättet vid en CE-märkning bör se ut. Samt vilka krav som generellt sätt gäller vid 

CE-märkning. Detta blev enligt kursledaren bara ytlig information om CE och kraven inom 

EU.  

De två avslutande dagarna låg allt fokus på kraven på lyftredskap och lyftande 

maskiner/anordningar. Dessa dagar gicks maskindirektivet igenom noggrannare med fokus på 

lyft. Samt standarden SS-EN 13155. Under dessa dagar togs det upp krav på konstruktionen, 

användare, besiktningar och beräkningstyper. För detta examensarbete är det bara kraven som 

ställs på konstruktionen som är intressanta. De andra punkterna ligger utanför arbetet se 1.4. 

3.2 Koncept kombinations tabell – Morfologiskt matris 

Boken (Karl T. Ulrich, 2011) förespråkar morfologiska matriser vid stora avancerade 

problem. Det går ut på att det större mer avancerade problemet bryts ner till mindre 

delproblem. Dessa delproblem anses vara enklare att finna en lösning på. En matris skapas där 

kolumnerna är delproblemen och dess olika lösningar. Sedan kombineras en lösning från varje 

kolumn för att skapa en helhetslösning på det mer avancerade problemet.  

Oftast behöver kombinationerna av lösningar förfinas innan dessa kan kombineras till en 

övergripande lösning på ursprungsproblemet. Målet med kombinationstabellen är att stimulera 

kreativt tänkande.  

3.3 CE-märkning 

För att ELE ska få sälja sina tillverkade lyftredskap i EU skall dessa vara CE-märkta enligt 

(Europeiska kommissionen, 2010).  

CE-märkning är europeiska ekonomiska samarbetsområdets (EES) och European free trade 

associations (EFTA) sätt att säkerställa att produkten i fråga uppfyller alla grundläggande 

säkerhets-, hälso- och miljö- och funktionskrav inom EES. Genom detta underlättas frihandeln 

inom EES och EFTA. CE står för ”Conformité Européenne” (Maskin och 

processäkerhetsanalys MPSA AB, 2018). 

För att CE-märka ska tillverkaren gå igenom 6 st. steg. 

1. Identifiera direktiv och harmoniserande standarder som gäller för produkten 

Det finns 24 gällande direktiv i EU som är baserade på olika produktkategorier. I 

direktiven finns alla krav som ställs på konstruktionen. 

2. Kontrollera de produktspecifika kraven 

Säkerställa att produkten uppfyller de satta kraven i direktiven. Ett sätt att göra detta är 

genom harmoniserande standarder, vilket ger produkten förutsatt överensstämmelse 

med maskindirektivet. Att en standard är harmoniserande betyder att standaren 

uppfyller alla grundläggande krav på just den maskintypen i maskindirektivet. 

3. Kontrollera om en oberoende bedömning av överensstämmelse krävs av ett anmält 

organ 
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För vissa produkter, som specificeras i gällande direktiv, måste ett anmält organ 

kontrollera. 

4. Testa produkten och kontrollera dess överensstämmelse 

Det är tillverkarens ansvar att kontrollera att produkten uppfyller gällande direktiv. En 

del är att göra en riskanalys.  

5. Utarbeta och gör den tekniska dokumentationen tillgänglig 

Som tillverkare av en produkt ska en teknisk dokumentation finnas tillgänglig för 

produkten. Innehållet beskrivs i gällande direktiv. 

6. Att fästa CE-märket på produkten och EG-försäkran om överensstämmelse 

CE-märket ska fästas synligt, lättläst och outplånligt på produkten. Tillverkaren ska 

utarbeta en EG-försäkran sedan är produkten klar för marknaden. 

 

Stegen är hämtad ur (Maskin och processäkerhetsanalys MPSA AB, 2018). 

3.4 Litteraturgenomgång – standarder och direktiv 
För att kunna bestämma vilka regler och lagar som gäller vid konstruktion av ett Lyftredskap 

har följande dokument använts 

• Maskindirektivet 2006/42/EG  

• Vägledning för tillämpning av Maskindirektivet 2006/42/EG 

• AFS 2008:3 Maskiner 

• SS-EN 13155 Lyftkranar – Säkerhet – Lösa lyftredskap 

• SS-EN ISO 12100 Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – 

Riskbedömning och riskreducering 

Standarder och direktiv i EU finns för att hålla en hög säkerhet vid konstruktioner. Citat från 

(Swedish Standard Institute, 2011) ”Begreppet maskinsäkerhet omfattar en maskins förmåga 

att utföra avsedd(a) funktion(er) under dess livstid, varvid riskerna på ett tillfredställande sätt 

har reducerats.” Dessa standarder är sedan uppdelade i en struktur med tre nivåer. A, B och C 

standarder. Där A är en grundläggande och övergripande nivå som kan tillämpas på alla typer 

av maskiner. B nivån tillämpas på säkerhetsaspekter eller säkerhetsanordningar som används 

på många maskiner och är uppdelad i två nivåer 1 och 2. B1 tillämpas på säkerhetsaspekter 

som buller och temperaturer. B2 är tillämpbar på säkerhetsanordningar som används på 

maskiner som tvåhandsmanöveranordningar samt skyddsutrustning. C-standarderna är 

specifika för en viss maskintyp. Dessa ger detaljerade säkerhetskrav för den typ av maskiner 

standarden gäller för (Swedish Standard Institute, 2011). 

Alla standarder och direktiv som har använts är skrivna och framtagna på uppdrag av EU 

kommissionen. Standarder är till för att hjälpa konstruktörer att få ett effektivare arbete. 

Kraven i svensk lag finns i afsarna, vilka är författade av arbetsmiljöverket. Därför anses att 

dessa är tillämpliga för arbetet. 

3.4.1 Maskindirektivet 2006/42/EG 

Maskindirektivet utges av EU:s officiella tidning där även harmoniserande standarder listas. I 

maskindirektivet återfinns grundläggande hälso- och säkerhetskrav. Det gällande 

maskindirektivet antogs 29 december 2009 och ersatte då sin föregångare från 1989 

(Europeiska kommissionen, 2010). Enligt direktivet ska varje ny maskin, i begreppet maskin 

ingår lyftredskap som denna metod riktar sig mot, CE-märkas för att få säljas inom EES och 

EFTA. CE-märkningen visar att maskinen uppfyller alla krav i maskindirektivet. De 

harmoniserade standarder, nämnda ovan, är ett sätt att uppfylla maskindirektivet för mer 
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specifika maskiner. I Sverige införs maskindirektivet i lagstiftningen genom AFS2008:3 

(Swedish Standard Institute, 2018) 

För Lyftredskap som denna metod riktar sig emot så gäller att kraven för en maskin uppfylls i 

tillämpliga fall. Även kapitlet som gäller för ytterligare risker i samband med lyft ska följas. 

Härifrån har hämtats information om tester, instruktionsbok, CE-skylt samt den tekniska 

dokumentationen.  

3.4.2 Vägledning för tillämpning av Maskindirektivet 2006/42/EG 

För att underlätta arbetet med maskindirektivet så har Europeiska kommissionen tagit fram en 

vägledning för maskindirektivet. Syftet med tillämpningen är att maskindirektivet ska 

tillämpas på samma sätt i hela EU. Vägledningen har översatts från originalet på engelska 

”Guide to application of the Machinery Directive 2006/42/EC - Ed. 2017” (Europeiska 

kommissionen, 2010) till svenska. Ur vägledningen har information som har förtydligat 

maskindirektivet hämtats. Sådant som har varit otydligt har förklarats tydligare i detta 

dokument.  

Vägledningen är uppbyggd så att ett utsnitt från maskindirektivet skrivs med röd kursiv still 

som följs av kommentarer och förtydligande i normal svart text. 

3.4.3 AFS 2008:3 Maskiner 

För att maskindirektivet enligt lag ska gälla i Sverige har Arbetsmiljöverket tagit fram AFS 

2008:3 Maskiner (Swedish Standard Institute, 2018). AFS 2008:3 är det juridiskt bindande 

dokumentet i Sverige för konstruktion av maskiner. Det som står i AFS 2008:3 är samma som 

står i den svenska översättningen av maskindirektivet. Ur AFS:en har det hämtats information 

om tester, instruktionsbok, CE-skylt samt den tekniska dokumentationen. 

3.4.4 SS-EN 13155 Lyftkranar – Säkerhet – Lösa lyftredskap 

Är en harmoniserande standard från CEN, European Committee For Standardization, som tar 

fram harmonierande standarder som följer maskindirektivet. Standarden infördes 2009 och 

ersätter alla standarder som ligger i konflikt med den (Swedish Standard Institute, 2009). 

Detta är en C standard vilket betyder att den är utvecklad för en viss maskintyp. I detta fall 

lösa lyftredskap. En C standard är alltid överordnad en A eller B standard. (Swedish Standards 

Institute, 2018)  

Den här standarden innehåller de flesta säkerhetskrav som har använts. Det som denna 

standard inte tar upp är utmattningsrisker. Den gäller inte heller för lyft över eller av personer, 

lyft av matprodukter eller lyft av farligt material. Eftersom dessa är specialfall och inte något 

som ELE använder sig av dagligen så är den här standarden den som är mest relevant för 

ELE.   

Standarden är uppbyggd på så sätt att i början definieras ett antal olika lyftredskap se 5.3.1 

Klassificering. Sedan finns en del med allmänna krav som gäller för alla olika typer av 

lyftredskap. Efter det kommer ett kapitel med specifika krav på varje typ av lyftredskap. När 

alla krav är beskrivna finns tabeller på hur man som konstruktör ska använda olika tester för 

att verifiera att konstruktionen är säker. I standardens appendix är varje test beskrivet så 

konstruktören vet hur dessa går till samt vad som krävs för att de ska vara godkända.  

3.4.5 Maskinsäkerhet – Allmänna konstruktionsprinciper – 
Riskbedömning och riskreducering (ISO 12100:2010) 

Den sista standarden som har använts är en A standard vilket betyder att det är en allmän och 

grundläggande standard för maskiner. Den är framtagen av CEN och togs i bruk 16 november 
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2011. Det som den här standarden har används till är exempel på riskkällor som kan 

uppkomma i samband med lyftredskap. Denna är inte så givande utan har använts som ett 

underlag för att förstå riskerna i SS-EN 13155 bättre. 
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4 Analys 

Här kommer en beskrivning varför vissa val har gjorts och varför dessa skulle passa ELE 

bättre än andra alternativ samt vad som har ändrat från ELE:s nuvarande arbetssätt.  

4.1 Nutidsanalys 

Nutidsanalysen beskriver hur ELE arbetar med konstruktion av lyftredskap idag, den togs 

fram genom (Larsen & Kock, Introduktion till ELE:s konstruktions metod, 2018).  

Ett jobb kommer in från en kund som har ett behov av ett nytt lyftredskap. Kravet på arbetet 

är att lyftredskapet ska kunna lyfta ett visst antal specifika produkter. Utifrån det skapar ELE 

en kravspecifikation som konstruktören utgår ifrån.  

Idag jobbar ELE med konceptgenerering genom att låta en konstruktör vara ansvarig för 

arbetet. Denna konstruktör tar sedan fram ett antal koncept som diskuteras i grupp. Där väljs 

det mest omtyckta konceptet ut och presenteras och godkänns av kunden. Sedan utvecklas det 

utvalda konceptet (Larsen, Hur jobbar ELE med koncept, 2018).  

Vid dimensioneringen har det räknats på lite olika sätt. Några har använt SS-EN 13155 och då 

halva sträckgränsen som högsta tillåtna spänning. Andra har använt sig av maskindirektivet 

och då räknat med 1.5 * 1.1 = 1.65 som nyttjandefaktor.  

När konstruktionen nästan är färdig så har en riskanalys gjorts i programmet Cedoc där varje 

punkt i maskindirektivet behandlas. Sedan har en bruksanvisning skrivits och dokumentation 

gjorts. Sist har CE-skylt monterats på lyftredskapet  

Problemet med detta arbetssätt är främst två. Det används olika sätt att verifiera om 

lyftredskapet håller eller inte. Felet kommer både i beräkningar samt testlyften. Detta visar att 

ELE inte riktigt förstår vad som gäller och hur standarder ska användas. Det märks även att 

bruksanvisningen och dokumentationen är bristfällig.  

Det andra problemet är riskanalysen. Kommer riskanalysen sent i konstruktionsprocessen görs 

analysen på rätt produkt men det kan bli dyrt om det upptäcks allvarliga brister i 

konstruktionen som måste åtgärdas.  

4.2 Struktur 

Genom diskussionen (Larsen & Kock, Introduktion till ELE:s konstruktions metod, 2018)  

framkom det att ELE vill ha en metod att kunna följa punkt för punkt. I diskussionen framkom 

det att riskanalyser ofta blev bortglömda och gjordes i slutet av konstruktionsprocessen i 

samband med CE-märkningen. För att göra konstruktionsprocessen mer robust gav 

diskussionen förslag på att en riskanalys borde finnas tidigt i processen. I diskussionen 

(Larsen, Provbelastning av lyftredskap, 2018) framgick att en kund fått betala dyrt för ett test 

som deras provföretag inte kunde lyfta i befintlig testutrustning. Med dessa två diskussioner 

och nutidsanalysen 4.1 skapades ett förslag på struktur på konstruktionsprocessen som skulle 

förhindra bortglömda riskanalyser, höga kostnader för svåra testlyft och kostsamma sena 

förändringar. 

• Kravspecifikationer 

• Koncept 

• Riskanalys 

• Konstruktion 

• Tillverkning 

• Statiskt test 
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• Bruksanvisning 

• Dokumentation 

4.3 Kravspecifikation 

En kravspecifikation är till för att konstruktören ska veta målet med konstruktionen. Enligt 

(Karl T. Ulrich, 2011) är kravspecifikationen det andra steget i en konstruktionsprocess. För 

att konstruktören på ELE ska enkelt kunna arbeta med kraven så har en mall skapats se 5.1 

Kravspecifikationer.  

På ELE har det tidigare inte funnits någon struktur på hur kraven sammanställs. Från kund 

kommer en förfrågan om ett lyftredskap för en specifik applikation. Det har skapats en mall 

som underlättar för konstruktören genom att sammanställa de krav som kunden har på ett 

ställe. I mallen finns krav så att konstruktören kan beskriva dessa utifrån kundens önskemål 

alternativ ta kontakt med kunden för att bestämma kraven. Detta är inget som ELE har upplevt 

som ett problem.  

Tabellen i 5.1 Kravspecifikationer tar upp vanliga konstruktionsmässiga krav som finns på 

lyftredskap. Kravspecifikationen bygger på tidigare projekt på lyftredskap på ELE samt 

(Swedish Standard Institute, 2009) som är gällande C-standard. Kraven som specificerades är 

allmänna och fler krav kan tillkomma. Dessa ska i sådana fall föras in i tabellen. För att kunna 

arbeta med en bra kravspecifikation behöver dokumentet fyllas på efterhand som projektet 

fortgår.  

Genom att ha en mall för konstruktionsmässiga krav för lyftredskap kan ELE ta ett första steg 

mot att ha större förståelse för hur ofta lyftredskapen används och vad det ger för livslängd på 

redskapet. 

4.4 Koncept 

ELE har idag inget tydligt sätt om hur de arbetar med framtagning av koncept. Ur (Karl T. 

Ulrich, 2011) har den morfologiska modellen som beskrivs i 3.2 Koncept kombinations tabell 

– Morfologiskt matris sida 7 använts. Detta för att göra en konkret metod som var målet med 

examensarbetet.  

4.4.1 Konceptgenerering 

För att göra ELE:s arbete mer effektivt bör själva genereringen av koncept vara tydligt 

beskrivet. Ett sätt är att arbeta genom att dela upp lyftredskapets användning i flera olika 

steg/problem som löses enskilt. De olika lösningarna kombineras sedan till olika koncept i en 

så kallad morfologisk matris. Dessa koncept bör sedan ingå i en diskussion med andra 

konstruktörer för att få andra åsikter på koncepten. Det koncept med störst potential bör sedan 

arbetas vidare med.  

4.4.2 Konceptgodkännande 

För att kunna gå vidare i konstruktionsarbetet behöver ELE få klartecken från kunden att det 

är ett bra koncept som de får köra vidare med. Detta görs genom direkt kommunikation med 

kunden. 

I det här läget när konceptet är godkänt ska en förfrågan om ett statiskt test på konceptet 

skickas till det företaget som utför de statiska testen. Som innehåller mått på det som ska 

lyftas, vikt och koncept. 
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Punkten ”konceptgodkännande” används delvis idag genom att kunden får godkänna det 

förslag som ELE tagit fram. Det som har tillkommit är en punkt för att kontrollera att ELE:s 

testföretag har möjlighet att testa konceptet. Detta framkom ur (Larsen, Provbelastning av 

lyftredskap, 2018) där en kund fått dyra kostnader på grund av att deras testföretag inte kunde 

provlyfta redskapet.  

Anledningen att det kommer så tidigt är att om testföretaget inte kan testa är det enligt ELE på 

grund av att de inte kan fästa verktyget i provriggen. Det blir ingen stor extra belastning för 

ELE att konstruera ett fästdon som gör att redskapet kan fästas i riggen. Som då eliminerar 

risken för oväntade och höga kostnader från det statiska testet. 

4.5 Riskanalys 

Här har ELE tidigare inte haft en tydlig struktur på vad som ska riskanalyseras och när det bör 

göras enligt (Larsen & Kock, Introduktion till ELE:s konstruktions metod, 2018). För att göra 

den resulterande konstruktionen mer säker har, samma diskussion, beslutat att riskanalysen 

ska finnas tidigt i utvecklingsfasen så den kan utnyttjas bättre än idag se 4.1.  

För att kunna CE-märka sin konstruktion ska en riskanalys göras och dokumenteras. Om en 

konstruktör följer en harmoniserande C-standard kommer konstruktionen att uppfylla alla 

säkerhetskrav som finns för den maskintyp i bilaga 2A i maskindirektivet.  

Under CE-kursen presenterades en riskanalys som kommer att användas. Denna är uppbyggd 

så att varje punkt i SS-EN 13155 och maskindirektivet tas upp och risker som finns 

dokumenteras och värderas. När riskerna sedan är åtgärdade görs en ny värdering och en 

beskrivning av åtgärden skrivs.  

Genom att använda Excel-mallen1 som erhölls under CE-kursen, se appendix A för en sida av 

mallen, är det lättare att göra riskanalyser mot SS-EN 13155. Fördelen att ha riskanalysen i 

Excel är att den som vill läsa riskanalysen i samband med eventuella granskningar inte 

behöver ha tillgång till Cedoc. 

För att kunna använda mallen så behöver lyftredskapet klassificeras. Detta sker genom att 

bestämma under vilken klass som konceptet hamnar under. Själva beskrivning av klasserna 

återfinns i SS-EN 13155 eller i kapitel 5 under klassificering. En kort lista där de olika 

klasserna presenteras nedan. 

• Plåthandskar 

• Lyftok 

• C-krokar 

• Lyftgafflar 

• Lyftklämmor (lyftsaxar) 

Det som Excell-mallen och även Cedoc saknar är en lista med vanliga risker som finns i 

samband med lyftredskap. Därför har det tagits fram en lista med punkter som är sorterade i 

en kronologisk användnings ordning av lyftredskapet. Livscykelanalysen är uppbyggd så att 

varje steg i lyftredskapets livstid analyseras och risker för användaren som framkommer 

dokumenteras. Vanliga risker för ett lyftredskaps livssteg finns punktade i 5.3.2 

Livscykelanalys. Livscykelanalysen är framtagen från (Arbetsmiljöverket, 2008), (Europeiska 

kommissionen, 2010), (Swedish Standard Institute, 2009), (Swedish Standard Institute, 2011), 

diskussionen (Larsen & Kock, Introduktion till ELE:s konstruktions metod, 2018) samt 

                                                 

1 MS Excel© 
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(Arbetsmiljöverket, 2012). Denna lista blir ett komplement till Excel-mallen där riskerna 

dokumenteras och värderas. När riskerna sedan är åtgärdade så dokumenteras åtgärden samt 

så värderas den kvarstående risken på nytt. 

4.6 Konstruktion 

När konstruktören ska förfina sitt koncept ställs flera olika krav från kunden men även ifrån 

(Swedish Standard Institute, 2009) som är gällande C-standard för lyftredskap. Kraven från 

kunden återfinns i kravspecifikationen som är första steget i konstruktionsmetoden. Dessa ska 

uppfyllas först. 

Ett krav för att få CE-märka sin maskin är att konstruktionen har konstruerats utifrån att vara 

säker. Detta verifieras genom att använda en harmoniserande C-standard i detta fall SS-EN 

13155.   

Funktionskraven som kommer från kunden ska säkerställa att lyftredskapet kan lyfta den/de 

avsedda lastmodulerna. Kraven som kommer ifrån standarderna och direktiven tillför säkerhet 

åt lyftredskapen. Det är viktigt för den slutgiltiga CE-märkningen att lyftredskapet uppfyller 

alla säkerhetskrav som finns i (Swedish Standard Institute, 2009), (Arbetsmiljöverket, 2008), 

(Europeiska kommissionen, 2010), (Arbetsmiljöverket, 2012) och (Swedish Standard 

Institute, 2011).  Här kommer kraven in från de specifika lyftredskapsklasserna som SS-EN 

13155 är uppdelade i och som användes i riskanalysen.  

Under dimensioneringskraven var det enligt (Larsen & Kock, Introduktion till ELE:s 

konstruktions metod, 2018) som mest fokus skulle läggas. Eftersom att ELE inte har haft en 

tydlig struktur för att uppfylla alla krav i maskindirektivet. På CE-kursen som har använts som 

informationskälla framgick många krav och i vilka tankebanor som en konstruktör bör tänka. 

Det som kom fram i kursen var att en konstruktör bör använda sig till så stor del som möjligt 

av SS-EN 13155 för att konstruera lyftredskap.  

Utifrån (Larsen & Kock, Introduktion till ELE:s konstruktions metod, 2018) där det framgick 

att ELE till största del arbetar med lyftok har arbetet fokuserats på att beskriva kraven för ett 

lyftok i handboken. Det märks genom att endast Tabell 2 Kontrollmetoder som är specifikt för 

lyftok togs med. Eftersom arbetsgången är densamma för de andra typerna av lyftredskap kan 

konstruktören lätt gå in i SS-EN 13155 och hämta den tabell som gäller för den typ av 

lyftredskap som konstrueras i varje specifikt fall. 

Innan har ELE:s konstruktörer dimensionerat på olika sätt och detta arbete har gått ut på att 

redogöra för vad som gäller. I dimensioneringssynpunkt finns inget användbart i 

maskindirektivet utan det är standarden SS-EN 13155 punkt 5.1.1 som kan användas.  

För att klara alla krav som ställs i (Swedish Standard Institute, 2018) och (Swedish Standard 

Institute, 2009) har ett förslag om hur dimensioneringen ska ske tagits fram.  

Första steget är att bestämma den högst tillåtna spänningen i materialet. Detta görs genom att 

ta det lägsta värdet av materialets sträckgräns/2 och brottgräns/3. Sedan får en FEM analys 

utföras för att verifiera att spänningen inte överstiger den max tillåtna. Hur FEM analysen 

byggs upp samt tolkas ligger utanför detta arbete, se 1.4. Av resultaten beräknas sedan 

lyftredskapets livslängd. Om detta överensstämmer med kraven så behövs ingen extra 

dimensionering ske. Om kravet är en längre livslängd än beräknat ska redskapet 

dimensioneras upp. 

ELE har tidigare räknat på olika sätt när det gäller utmattning. Det som framgick i CE-kursen 

är att en konstruktör som dimensionerar enligt SS-EN 13155 inte behöver göra några 

utmattningsberäkningar om lyftredskapets livslängd är under 20 000 lastcykler. ELE har 

parallellt med detta arbete jobbat med en beräkningsmetod för utmattningsberäkningar i 
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material och svetsar. I detta examensarbete ingår det att ta fram vilka krav som finns på 

utmattning för lyftredskap se 1.4. Problemet som har framkommit är att ELE:s kunder inte har 

specificerat hur länge eller hur ofta ett lyftredskap används. Där igenom har ELE ingen aning 

om hur länge 20 000 lyft räcker. För att lösa det problemet har en punkt lagts till angående 

livslängd i kravspecifikationen. Där får konstruktören tänka till och ta reda på hur mycket 

lyftredskapet används. För att kontrollera om lyftredskapet bör dimensioneras mot utmattning 

eller om det räcker enligt SS-EN 13155. 

En märkskylt ska finnas på alla CE-märkta produkter enligt (Swedish Standard Institute, 

2009). För lyftredskap gäller det att följande punkter finns med på markeringen. 

Följande punkter ska finnas synligt och beständigt på verktyget: 

• CE-Märket 

• Fullständigt namn och adress på tillverkaren 

• Maskinens beteckning 

• Serienummer vid serietillverkning 

• Vikten av lyftredskapet(taravikt). 

• Tillverkningsår 

• Maxlast i [kg] <1000kg eller i [ton] >1000kg enligt (Maskin och 

processäkerhetsanalys MPSA AB, 2018) 

Dessa punkter ska anges om de påverkar 

• Om det finns en minimumlast ska den anges.  

• Om lastens tyngdpunkt är viktig för att lyftredskapet ska fungera ska det framgå hur 

och var tyngdpunkten får befinna sig.  

• Om det finns en max- och minimumstorlek som kan lyftas ska dessa anges. 

En ny märkplatta för lyftredskap har designats där det har kompletterats med de uppgifter som 

innan har saknats. Det som ändrades var att taravikten och adress lades till samt att 

serienummer togs bort. Åter igen är skylten anpassade för lyftok som är ELE:s vanligaste 

verktyg. De punkter som finns på Figur 1 CE-skylten är de som alltid ska vara med.  

För verifieringen av lyftredskapet ska konstruktören följa Tabell 2 Kontrollmetoder sida 23 

för att kontrollera att alla risker är behandlade. Fokus har lagts på lyftok eftersom det är den 

vanligaste typen av lyftredskap som konstrueras på ELE. Tabellen gällen endast för lyftok för 

tabeller för de andra typerna av lyft redskap får konstruktören kolla SS-EN 13155.  

Testmetoderna, A.1, A.2, A.3, A.4, E.1, E.2, som finns i Tabell 2 Kontrollmetoder beskriver 

hur konstruktören ska gå tillväga för att kontrollera att riskerna är behandlade på rätt sätt. För 

individuella serier som ELE gör skall både en typkontroll och en individuell kontroll göras 

enligt SS-EN 13155. 

För en konstruktör på ELE är testen A.1, A.4 och E.2 relevanta. 

A.1 är en matematisk verifiering av de mekaniska egenskaperna hos redskapet. Test E.2 är ett 

tillägg till A.1 för att kontrollera att lyftredskapet klarar lutningen under belastning, detta sker 

genom att luta lasten 6 grader i FEM beräkningarna. A.4 är en okulärkontroll som visar att de 

återstående riskerna är verifierade. 

A.2 är ett provlyft med 3 gånger maxlasten. Vilket i ELE:s fall riskerar att förstöra 

lyftredskapet. Vilket inte behövs när endast 1.5 gång maxlasten behöver användas vid provlyft 

enligt maskindirektivet som är legalt bindande.  
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A.3 är ett provlyft med 2 gånger maxlasten. Detta borde inte riskera att förstöra lyftredskapet. 

För att vara på den säkra sidan med mer marginal borde maskindirektivet användas enligt 

ovan.  

E.1 är ett tillägg i provlyften, där redskapet lutas 6° för att se till att lyftredskapet klarar av att 

hålla last under lutningar  

Vid valet mellan A.1 och A.2 valdes A.1 eftersom ELE inte vill göra förstörande provning 

eftersom lyftredskapen oftast görs enstycksvis. E.2 valdes istället för E.1 där E.1 medför ett 

mycket mer avancerat fysiskt test medans E.2 endast är ett tillägg i beräkningarna i A.1. 

Enligt A.1 verifieras materialspänningen enligt Formel 1 Verifiering av spänning sida 24 i en 

punkt. 

Svetsarna i lyftredskapet ska verifieras enligt Formel 2 Verifiering av svetsstyrka vid 

kombinerade spänningsfall. Formeln är hämtad från (Swedish Standard Institute, 2009). Vid 

enkla spänningsfall räcker det att kontrollera att spänningsnivåerna ligger under α*fy/γ samt 

att skjuvspänningen ligger under αs*fy/γ. De krav som ställs på tillverkaren enligt SS-EN 

13155 är svåra att tolka och refererar till andra standarder. I diskussionen (Larsen, 

Svetskvalite, 2018) diskuterades vilken kvalitetsnivå som ska användas. Då framkom det att B 

klassen är den som ska användas på lyftredskap. Eftersom den klassen ger en större 

beständighet mot utmattning. Detta verifierades genom att kontrollera SS-EN ISO 5817:2014 

som är gällande svetsstandard och som SS-EN 13155 refererar till. 

I SS-EN 13155 kontrolleras även sprödheten i materialet. Detta har endast noterats i metoden 

eftersom ELE i dagsläget endast gör redskap som används inomhus och då i en konstant varm 

temperatur vilket gör att materialet inte riskerar att bli sprött. 

4.7 Statiskt test 

ELE har tidigare inte tagit ansvar för provbelastningar för lyftredskap. Efter önskemål från 

kund har de nu fått ansvar för detta området enligt (Larsen, Provbelastning av lyftredskap, 

2018). Användandet av maskindirektivets testfaktor, 1.5, beslutades eftersom hos ELE görs 

lyftredskap i entals serie där förstörande provning inte är lämpligt. Enligt SS-EN 13155 så 

skall ett statiskt test göras med testfaktor på 2 eller en matematisk verifiering av spänningarna 

i materialet enligt Formel 1 Verifiering av spänning. För att inte riskera att testet förstör 

lyftredskapet så valdes att matematiskt verifiera spänningarna samt att göra ett statiskt test 

med testfaktor på 1.5.  

Testet sker genom att lyftredskapet belastas med 1.5 gånger maxlasten i 1 minut utan stötar. 

Här får ELE ändra om sin metod eftersom de idag har använt 1.5*1.1=1.65 som testfaktor. 

Detta behöver de inte göra längre eftersom det är en feltolkning av maskindirektivet. Efter 

själva lyftet sker en okulär kontroll av redskapet där ingen plastiskdeformation får ha skett 

samt att inga synliga sprickor får ha uppkommit.  

Testet ska ske i en provrigg hos ELE:s testföretag eller hos kund i samband med första lyftet. 

Det skapades en mall se Appendix B Provbelastningsrapport för att ELE ska kunna testa alla 

lyftredskap på ett standardiserat sätt.  

4.8 Tillverkning 

ELE är ett konsultföretag som tillhandahåller ingenjörsmässiga kunskaper. Eftersom ELE 

endast har kontor och inte någon verkstad kan de inte själva stå för tillverkningen. De ska då 

outsourca tillverkningen. Det är viktigt att de vet vilka krav de kan ställa på tillverkaren.  
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När konstruktören vet vilka krav som ska ställas på tillverkaren så behöver ett företag väljas 

ut. För att skapa en lista med vanliga företag som tillverkar åt ELE har en diskussion förts 

angående vilka företag samt vad konstruktörerna tycker om dessa i nuläget (Peterssen, 2018).  

I Tabell 5 Urval av verkstäder med beskrivning sida 26 återfinns vanliga företag som ELE 

använder listade med kommentarer kring ort, pris, kvalité, leveranstid samt extra kommentar 

kring deras arbete. Det är sedan upptill konstruktören att välja efter offererat pris och 

kommentarerna vilket företag som bäst lämpar sig för tillverkningen. För att skapa konkurrens 

om tillverkningen är förslaget att konstruktören ska be om offert från minst två olika 

tillverkare.   

4.9 Bruksanvisning 

För att standardisera den bruksanvisningen som ELE skickar ut till kunder så skapades en 

mall se Appendix C Mall Bruksanvisning i original Lyftredskap ELE som uppfyller kraven 

enligt maskindirektivet och SS-EN 13155. De rubriker som används i mallen är: 

• Introduktion 

• Beståndsdelar 

• Säkerhet 

• Instruktion vid användning 

• Tillsyn, underhåll och reparation 

• Demontering och skrotning 

• Produktspecifikationer 

• Försäkran om överensstämmelse (EG IIA) 

• Intyg provbelastning av lyftanordning 

Under intervju med Lisa Larsen (Larsen, Instruktionsbok, 2018) diskuterades manualens 

utformning. Där framkom det att strukturen är bra men att två nya rubriker ska tillföras 

angående haveri samt demontering/skrotning av lyftredskapet. Där haveridelen handlar om att 

konstruktören ska beskriva hur tillvägagångsättet är vid kända haveri för att förhindra skador 

på användaren. Detta eftersom maskindirektivet kräver ”Information om kvarstående risker 

trots de inbyggda skyddsåtgärderna och de vidtagna kompletterande skyddsåtgärderna.” 

enligt 1.7.4.1. 

Första punkten är en kort introduktion om vad lyftredskapet har för beteckning och vad det 

ska användas till. 

Andra punkten består av en kort beskrivning av lyftredskapets viktigaste komponenter, de 

som en användare har nytta av att känna till. Punkten ger användaren ett helhetsintryck av 

lyftredskapet. Under underrubriken ”förslitningsdelar” beskrivs vilka komponenter som 

kommer behöva bytas ut under lyftredskapets livslängd.  

Under punkten säkerhet återfinns en beskrivning av de riskkällor där skador på användaren 

kan uppstå. Under säkerhet har även otillåten användning specificerats samt vilka risker som 

inte kunde konstruerats bort enligt (Europeiska kommissionen, 2010). Det har även lagts till 

en mening om att lyftredskapet är konstruerat för ett antal lastcykler. Samt att användaren bör 

göra en konditionsanalys när redskapet närmar sig den konstruktiva livslängden. Här finns en 

bild på CE-skylten samt en beskrivning om var den är placerad på lyftredskapet. 

Instruktion vid användning är ett kapitel där varje funktion beskrivs och visas i bild hur 

användningen sker. Vilken personlig skyddsutrustning som krävs finns här. Det beskrivs hur 

lyftredskapet kopplas till lyftande maskin, hur lyftredskapet kopplas till lyftmodul samt hur 

låsfunktioner fungerar. En säkerhetskontroll som ska göras innan lyft beskrivs. För att 
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användaren ska kunna hitta allt om lyft i ett kapitel så finns en beskrivning om vad som skall 

ske om lasten fastnar.  

Tillsyn, underhåll och reparationspunkten beskriver hur verktyget skall tas om hand för att 

fungera på bästa sätt och för att livslängden ska gälla. Förebyggande underhåll som smörjning 

och byte av förslitningsdelar preciseras. Samt arbetsgången vid en reparation. 

Under ”demontering och skrotning” finns en beskrivning om vilka material verktyget består 

av samt att återvinningen ska ske genom lokala policyer.  

Produktspecifikationer är en tabell där modell, tillverkare, tillverkningsår, Taravikt 

(egenvikten), mått, lastmoduler, antal lastmoduler, maxlast, testfaktor, konstruktiva livslängd 

samt gällande direktiv finns beskrivna.  

Försäkran om överrensstämmelse är EG-försäkringen (II A för lyftredskap) om att 

lyftredskapet är CE-märkt och då uppfyller alla säkerhetskrav i maskindirektivet enligt 

(Europeiska kommissionen, 2010). Här har även deras EG-försäkran IIA skrivits om så den 

innehåller de punkter som krävs enligt maskindirektivet. Eftersom deras försäkran tidigare 

innehållit brister.  

I sista punkten återfinns intygen för att verktyget har klarat provlyftet utan anmärkning. 

Denna punkt är inte nödvändig enligt maskindirektivet. Dock vill ELE visa på att ett provlyft 

har gjorts även om försäkran om överenstämmelse säger samma sak.  

4.10 Spårbarhet 

Det som gäller inom spårbarhet är att den tekniska dokumentationen ska finnas tillgänglig för 

granskning i 10 år. Alltså om den tekniska dokumentationen finns tillgänglig så finns rätt 

spårbarhet. Den dokumentation som ska finnas med finns punktade i 4.11 Teknisk 

dokumentation. Det som ska skickas till kund är bruksanvisningen och EG-försäkran, 

eftersom bruksanvisningen innehåller EG-försäkran är det endast bruksanvisningen som ska 

skickas med. Därför behövs ingen vidare analys på vad som behöver vara spårbart enligt 

(Maskin och processäkerhetsanalys MPSA AB, 2018).  

4.11 Teknisk dokumentation 

Med den tekniska dokumentationen menas alla dokument som ska finnas tillgängliga för 

granskande myndigheter. Det som gäller för den tekniska dokumentationen är hämtad från 

(Arbetsmiljöverket, 2008) samt (Europeiska kommissionen, 2010). Den tekniska 

dokumentationen ska finnas tillgänglig som bevis för att konstruktion och tillverkning har 

skett på ett korrekt sätt. För att den tekniska dokumentationen ska anses som fullvärdig ska 

dessa specifika delar finnas med.  

• Allmän beskrivning av Lyftredskapet.  

• En helhetsritning där verktygets funktion framgår. 

• Sådana fullständiga beräkningar och detaljritningar att redskapets funktion och 

säkerhet kan verifieras. 

• Rapporter från provningar och deras resultat. Provningsrapporten. 

• Dokumentation kring riskbedömning där identifierade risker samt hur dessa har 

hanterats är specificerade. Excel-mallen. 

• Ett exempel av bruksanvisningen. 

• Kopia EG-försäkran IIA. 

Den dokumentationen som ska skickas till kund är bruksanvisningen samt EG-försäkran. 

Enligt maskindirektivet.  
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5 Resultat 
Här presenteras guiden till ELE som ska förbättra deras process vid konstruktion av 

lyftredskap. Den säkerställer även att redskapet uppfyller kraven i maskindirektivet. 

5.1 Kravspecifikationer 

För att kunna konstruera ett lyftredskap är det viktigt att veta hur och vad den ska användas 

till.  

Fyll i Tabell 1 Kravspecifikationer för lyftredskap med den datan som finns tillgänglig och 

fyll på när ny relevant data blir tillgänlig.   

Kriterier Mål 

Maxlast  

Lastmoduler 

Vad ska redskapet lyfta? 

 

Funktionskrav 

Finns speciella krav på funktionen? 

 

Justeringssteg 

Behöver redskapet kunna justeras? 

 

Miljö 

Återvinningsbarhet 

 

Livslängd 

Antal lyft? 

 

Underhållsbehov 

Behövs underhåll? 

 

Materialkrav 

Arbetstemperatur? 

 

Kostnader 

Vad får redskapet kosta? 

 

Storlek 

Finns det begränsningar i 

lagringsutrymmet? 

 

Tara vikt 

Ska redskapet kunna hanteras med 

personkraft? 

 

Kopplingstid 

Är tiden relevant? 

 

Tabell 1 Kravspecifikationer för lyftredskap 
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5.2 Koncept 

5.2.1 Koncept generering 

För att generera bra koncept krävs att ursprungsproblemet blir löst.  

1. Skapa en lista med funktionen som redskapet ska klara av. Ex. hålla fast en viss typ av 

detalj, kunna variera storleken, låsa lasten.  

2. Kom sedan med idéer som löser funktionsproblematiken. Försök att tänka utanför 

boxen. 

3. Kombinera sedan en ide från varje funktion. Exempel på hur en tabell kan utformas 

enligt nedan. 

Funktioner 

Hålla last Låsa last Variera storlek 

Lösning 1 Lösning 1 Lösning 1 

Lösning 2 Lösning 2 Lösning 2 

 

Ta fram ett par stycken bra koncept och skissa upp dessa.  

Samla sedan en liten grupp av personer som får säga sitt om koncepten och komma med idéer 

och feedback. Välj ut det koncept som flest tror kommer bli framgångsrikt.   

5.2.2 Koncept godkännande 

När ett framstående koncept har valts ut skickas detta på förfrågan hos kunden för att få deras 

feedback. Samtidig som det skickas till testföretaget för att kontrollera att de kan testa 

redskapet. Där det i förfrågan till testföretaget ska finnas information om mått på det som ska 

lyftas, vikt och koncept. Om de inte kan, konstruera ett fasthållningsdon eller undersök 

möjligheten att lyfta direkt hos kund. 

5.3 Riskanalys 

Eftersom ELE följer standarden SS-EN 13155 så kommer redskapet uppfylla de 

grundläggande kraven i maskindirektivet. Det är viktigt att redan tidigt i 

konstruktionsprocessen göra en riskanalys på lyftredskapet. Detta för att inte onödigt arbete 

ska behöva göras. I detta kapitel finns olika riskkällor och tankesätt för att upptäcka risker. 

Dokumentera de risker som uppkommer samt att dokumentera dess. 

Använd Excel-mallen för riskanalys enligt SS-EN 13155 och sedan tänk igenom 

livscykelanalysen se 5.3.2. För att kunna använda Excel-mallen krävs att lyftredskapet är 

klassificerat se nedan. 

5.3.1 Klassificering 

För att följa standarden SS-EN 13155 så behöver lyftredskapet klassificeras. Genom dessa 

definitioner kan lyftredskap klassificeras. 

• Plåthandskar 

Anordning som utan tillförd energi används för hantering av stålplåtar genom att 

dessa kläms fast mellan gripkäftar 
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• Lyftok  

Utrustning som består av en eller flera armar med fästpunkter för underlättande av 

hantering av laster som kräver stöd i flera punkter 

• C-krokar  

Anordning i form av ett "C", som används för lyft av ihåliga laster, tex. 

materialrullar (coil), rör 

• Lyftgafflar 

Anordning med två eller flera skänklar, fixerade mot en vertikal del med en övre 

balk, speciellt för lyft av pallgods eller liknande.  

• Lyftklämmor (lyftsaxar) 

Anordning som används för hantering av laster genom klämning om en speciell del 

av lasten 

 

5.3.2 Livscykelanalys 

För att säkerställa att lyftredskapet är säkert i alla livssteg använd en livscykelanalys där 

lyftredskapet utvärderas steg för steg genom redskapets olika livssteg. Dessa finns nedan 

tillsammans med punkter att tänka på. 

Transporter/Förvaring 

• Hur transporteras lyftredskapet? 

• Hur förvaras lyftredskapet när detta inte används? 

Montering/Tillverkning: 

• Hur sker monteringen av lyftredskapet? 

• Hur sker tillverkningen av komponenter till lyftredskapet? 

• Behöver justering av eventuella komponenter ske? 

Installation 

• Hur kopplas redskapet till travers/lyftande anordning? 

• Kan denna koppling lossna på något sätt oavsiktligt? 

• Vad gör operatören vid installation? 

• Hur kopplas redskapet loss från lyftande maskin? 

• Om sling används, finns det risk att lasten börjar krypa eller lossnar? 

Drift: 

• Vad sker när redskapet används? 

• Var är operatören? 

• Vad gör operatören? 

• Finns det moment som operatören kan göra fel? 

• Hur sker kopplingen till lasten? 

• Hur sker frånkopplingen av lasten? 

• Hur fungerar redskapet med/utan last? 

Underhåll: 

• Vilka delar behöver underhåll? 

• Sker det någon demontering av redskapet under underhållet? 
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• Vad görs under underhållet? 

Nedmontering: 

• Hur monteras lyftredskapet ner? 

5.4 Konstruktion 

5.4.1 Funktionskrav 

De funktionskrav som har specificerats i kravspecifikationen ska beaktas i konstruktionen  

Gå sedan igenom punkterna i SS-EN 13155. För den typ av lyftredskap enligt 

klassificeringen. 

5.4.2 Dimensionering 

Dimensionera efter SS-EN 13155, bestäm högsta tillåtna spänning i materialet genom det 

minsta värdet av sträckgränsen/2 eller brottgränsen/3. Rikta kraften 6 grader snett för att 

verifiera att redskapet inte haverera vid lutning.  

För att kontrollera utmattningen så görs beräkningar enligt uttmattningsdokumentet på servern 

och dimensionera upp vid behov för att möta livslängden i kravspecifikationen.   

5.4.3 Märkning  

Följande punkter ska finnas synligt och beständigt på redskapet: 

• CE-Märket 

• Fullständigt namn och adress på tillverkaren 

• Maskinens beteckning 

• Vikten av lyftredskapet(taravikt) om det över stiger 5% av maxlast eller 50kg. 

• Tillverkningsår 

• Maxlast anges i kg <1000kg och i ton >1000kg 

Dessa punkter ska anges om de är relevanta för lyftredskapet: 

• Om det finns en minimumlast ska den anges.  

• Om lastens tyngdpunkt är viktig för att lyftredskapet ska fungera ska det framgå hur 

och var tyngdpunkten får befinna sig.  

• Om det finns en max- och minimumstorlek som kan lyftas ska dessa anges. 

• Serienummer 

Förslag på CE-skylt se nedan. 

 

Figur 1 CE-skylt 
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5.4.4 Verifiering av konstruktion 

För att verifiera att konstruktionen uppfyller SS-EN 13155 ska en genomgång av punkterna i 

Tabell 2 Kontrollmetoder. Eftersom ELE gör enstycks serier skall både typkontrollen och den 

individuella kontrollen göras. Tabellen är ett exempel på vad som gäller för lyftok enligt SS-

EN 13155. För tabeller på de andra klassificeringarna se ovannämnda standard. 

• A.1 är en matematisk verifiering  

• A.2 är ett förstörande statiskt test med testfaktor 3 

• A.3 är ett oförstörande statiskt test med testfaktor 2 

• A.4 är en okulär kontroll 

Vid valet mellan A.1 och A.3 välj A.1 för att inte riskera att redskapet går sönder vid 

provning. Använd sedan maskindirektivets testfaktor 1.5 vid det statiska testet.  

• E.1 är ett statiskt test av lutningen som tillägg till A.3 

• E.2 är ett beräkningar med lutningen som tillägg till A.1  

Använd E.2 för att undvika komplicerade test. 

 

Tabell 2 Kontrollmetoder 

 

För test A.1 gäller: 

Kraften X =  taravikten +  2 ∗ maxlast. 

Kontrollera att spänningen ligger under materialets sträckgräns samt att skjuvspänningen 

ligger under gränsen enligt Tabell 3 Sträckgränser vid denna beräkning. 

Om det finns kombinerade spänningsfall verifiera formeln A.1: 
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Formel 1 Verifiering av spänning 

Där σ och τ är spänning i respektive riktning samt skjuvspänningen och fy är materialets 

sträckgräns. 

Kontrollera att spänningen i svetsar ligger under α*fy/γ samt att skjuvspänningen ligger under 

αs*fy/γ. 

Om det finns kombinerade spänningsfall verifiera enligt A.2: 

 

Formel 2 Verifiering av svetsstyrka 

Där γ=1.1 och fy  fårs genom Tabell 3 Sträckgränser samt α och αs finns i Tabell 4 Svetsklass. 

 

Tabell 3 Sträckgränser 

Om redskapet ska användas utomhus kontrollera sprödheten enligt SS-EN 13155. 

5.5 Tillverkning 

5.5.1 Svets kvalitéer 

För att följa SS-EN 13155 så ska kvaliteten på svetsar följa Tabell 4 Svetsklass, använd klass 

B. 
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Tabell 4 Svetsklass 

Kvalitetsklasserna återfinns beskrivna i SS-EN ISO 5817:2004. 

Samt ska svetsaren vara certifierad enligt EN 287-1.  

5.5.2 Tillverkande företag 

I Tabell 5 Urval av verkstäder med beskrivning så finns företag som kan tillverka åt ELE.  

Hämta in offerter från minst två och välj sedan efter offererat pris, samt kommentarerna 

nedan. 

Tillverkande företag 

Företag Pris Kvalité Leveranstid Kommentar 

A Bra Bra  
Bra att göra 

med, seriösa 

B Billiga 

Osäker om 

de följer 

standarder 

 

Inga stora 

grejer, dålig 

kvalitetskontroll 

C 

Bra, men 

Svårt att få 

offert 

Bra kvalité 

gör helst 

större grejer 

Lång 

Svåra att 

samarbeta med 

Konkurrenter 

D Dyra Utmärkt Bra 
Bra att ta jobb 

med kort varsel 

E 
Dyra 

transporter 
bra  

Tar mycket 

jobb från kund 

så kan 

samordna 

transporter för 

att minska 
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priset 

F  Bra  

Tar gärna små 

jobb, 

specialjobb, tar 

mycket jobb 

från kund 

G Dyra Utmärkt Bra  

H Dyra Bra Bra 

Seriösa men vill 

endast göra 

stora projekt 

Tabell 5 Urval av verkstäder med beskrivning 

5.6 Statiskt test 

Efter tillverkningen skall redskapet genomgå ett statiskt test där den mekaniska hållfastheten 

verifieras. Använd testfaktor 1.5 enligt maskindirektivet. Fyll i Testprotokollet och genomför 

testet. Mindre lyftredskap kan provlyftas i egen regi hos tillverkare eller hos kund. När detta 

inte är möjligt använd en extern firma, t.ex. Quant. 

5.7 Bruksanvisning 

En mall till bruksanvisning finns enligt Appendix C Mall Bruksanvisning i original 

Lyftredskap ELE. 

1. Börja med att ändra alla delar i produktspecifikationen i kapitel 7. Se till att all text som skrivs 

kommer i en ruta så uppdateras dokumentet direkt.  

2. Gå igenom hela dokumentet och ändra den röda texten.  

5.8 Dokumentation 

Den tekniska tillverkningsdokumentationen ska hållas tillgänglig i 10 år. Följande punkter ska 

finnas med i den tekniska dokumentationen. Gör en mapp där följande punkter finns med. 

• Allmän beskrivning av maskinen. 

• Helhetsritning av lyftredskapet samt förklaringar så redskapets funktion kan förstås. 

• Sådana fullständiga beräkningar och ritningar som krävs för att kontrollera att 

lyftredskapet uppfyller de grundläggande hälso- och säkerhetskraven. 

• Rapporter och provningsresultat. 

• Dokumentation kring riskbedömning.  

o Vilka grundläggande hälso- och säkerhetskrav som är tillämpliga på 

lyftredskapet. 

o Beskrivning av de skyddsåtgärder som gjorts för att eliminera risker samt vilka 

risker som finns kvar. 

• Ett exempel av instruktionsboken. 

• En kopia av en underskriven EG-försäkran. 

Den dokumentation som ska följa med till kund: 

• Bruksanvisning 

• Underskriven EG-försäkran 
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5.9 CE-märkning 

De steg som beskrevs i 3.3 har analyserats och varje punkt har behandlats. De direktiv som 

gäller är maskindirektivet. Under dessa finns den harmoniserade C-standarden SS-EN 13155 

och A-standarden ISO 12100 som är tillämpbara på lyftredskap.  

Genom att göra riskanalyserna och åtgärda riskerna så har konstruktören kontrollerat att 

lyftredskapet följer maskindirektivet. Detta är den viktigaste delen i CE-märkningen för att 

vara säker på att konstruktionen har skett på rätt sätt.  

Lyftredskap finns inte specificerat som ett utav maskinerna som ska kontrolleras av ett anmält 

organ enligt maskindirektivet. Så den punkten kan förkastas. 

Testningen görs enligt maskindirektivet genom ett provlyft med en testfaktor. Detta testet är 

till för att verifiera att konstruktionen klara den specificerade maxlast.  

Den tekniska dokumentationen som krävs har kontrollerats och beskrivits så en konstruktör 

enkelt kan samla ihop de filer som fodras för att dokumentationen ska vara komplett.  

En ny CE-skylt har designats för att täcka detta krav för en godkänd CE-märkning.  

Genom att alla dessa punkter är behandlade kan ELE vara säkra på att ett lyftredskap CE-

märks på rätt sätt och uppfyller alla gällande krav.  

5.10 Diskussion om resultatet 

Det resultat som har arbetats fram är i dagsläget giltigt eftersom de standarder och direktiv 

som har använts gäller. Det kan komma en tid när det finns nya direktiv och andra standarder 

som gäller och då gäller det att arbeta igenom dessa och se vad som behöver ändras i 

metoden.  

Själva metoden är mycket anpassad efter de arbetet ELE följer idag och det kan ha gjort så att 

metoden inte är den absolut mest optimala. Det är bättre att ha en tydlig metod som är enkel 

att implementera och korrekt än att ha den mest optimala som ingen på ELE följer.  
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6 Slutsats 
Problemet som skulle lösas med det här arbetet var att förtydliga vilka krav som ställs på ett 

lyftredskap för att detta ska få säljas inom EES och EFTA, genom att skapa en handbok 

innehållandes följande punkter. 

• Konstruktionskrav 

• Dimensioneringskrav 

• Krav på tillverkning 

• Spårbarhet 

• Krav på dokumentation 

• Arbetsmetod 

När det kommer till konstruktionskraven visar analysen att det är lämpligt att följa SS-EN 

13155 eftersom det är gällande C-standard och med hjälp av den då säkerställa att 

lyftredskapet uppfyller säkerhetskraven enligt maskindirektivet. 

De dimensioneringskrav som har framkommit och specificeras i 5.4.2 Dimensionering är de 

som gäller för att dimensionera ett lyftredskap för 20 000 lastcykler. I ELE:s fall är det ingen 

som vet hur länge dessa 20 000 lastcykler räcker, därför är det viktigaste steget att börja skaffa 

information om hur redskapets tänkta användningsområde ser ut. För att då få en uppfattning 

om antalet lastcykler är tillräckligt eller om beräkningar på utmattning bör göras för att möta 

kundens krav. 

Kraven som ställs på tillverkaren är enligt SS-EN 13155 de som ställs på svetsaren. Där 

analysen visar att svetsaren ska vara klassificerad enligt EN 287-1 samt att en kvalitetsnivå 

ska väljas. I diskussion med min handledare har nivå C valts eftersom detta ger redskapet 

högre beständighet mot utmattning.  

När det kommer till analysen om dokumentation visar denna att det finns mycket information, 

se 4.11 Teknisk dokumentation, som ska finnas i dokumentationen samt att kraven på 

spårbarhet är att den tekniska dokumentationen ska finnas tillgänglig i 10 år. Analysen visar 

även vilken dokumentation som ska skickas med lyftredskapet till kund. Där 

bruksanvisningen är det ända som ska skickas med.  

Arbetsmetoden som har framkommit i analysen har förbättrats från den som används i 

nuläget. Genom att skapa en metod som är specificerad och enkel att följa kommer 

konstruktörens arbete bli enklare och effektivare. De stora skillnaderna som gjort är att 

riskanalysen nu är tidigt i processen för att kunna utnyttja denna på bästa sätt. Även har en 

mall för kravspecifikationen gjorts för att enklare kunna arbeta mot ett tydligt mål. Även för 

att hjälpa konstruktören att börja tänka på hur länge lyftredskapet ska vara i arbete. ELE 

kommer i fortsättningen ha ansvaret för de statiska test som ska göras på lyftredskap. Därför 

har en metod tagits fram för att säkerställa att testet görs på samma sätt för varje lyftredskap. 

När det kommer till testen har det framkommit i analysen att testföretag ibland kan ha svårt att 

fästa lyftredskapet därför har delen konceptgodkännande utökats med en punkt om testning 

där det verifieras hur testet kommer gå till.  

6.1 Förslag till fortsatt arbete 

Det som finns kvar att studera är om 20 000 lastcykler verkligen räcker för ELE:s kunder. 

Detta sker lättast genom att arbeta genom den beskrivna metoden och sedan utvärdera i vilken 

omfattning som en ny dimensionering krävs för att täcka kundens behov.  
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Appendix A Riskanalys Excel-mall 
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Appendix B Provbelastningsrapport 
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Appendix C Mall Bruksanvisning i original Lyftredskap ELE 
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