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EXAMENSARBETE 
 
 

CE-certifiering av egentillverkad robotcell 
Tillvägagångssätt och exempel 

 
 

Sammanfattning 

Inom industrin jobbas det idag för att automatisera så mycket som möjligt. Detta leder 
till att robotar och maskinlinjer har fått stor betydelse för utvecklingen. Genom inträdet i 
EU kom det nya regler för vad som gäller när produkter ska tas i bruk eller säljas. En av 
dessa var att alla produkter ska CE-märkas. CE-märket och dess betydelse är för många 
än idag ganska svårtolkat.  

Målsättningen med detta examensarbete är att utreda en del begrepp och sammanfatta 
all information om CE-märkning av maskinlinjer, och då framförallt av robotceller. 
Syftet är att detta ska användas som en handledning vid CE-certifiering. Rapporten är 
baserad på en CE-certifiering av en robotcell som Emballator Mellerud Plast har byggt 
för eget bruk.  

I rapporten finns tips och förklaringar till utförandet av riskanalyser, bruksanvisningar, 
teknisk dokumentation, försäkran om överensstämmelse, m.m. 

 

Nyckelord:  CE, CE-märkning, CE-certifiering, maskindirektiv, maskinlinje, 
robotcell, bruksanvisning, riskanalys, teknisk dokumentation  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utgivare:  Högskolan Trollhättan/Uddevalla, institutionen för teknik 
Box 957, 461 29 Trollhättan 
Tel: 0520-47 50 00  Fax: 0520-47 50 99  E-post: teknik@htu.se 

Författare: Angelica Wingfors 
Examinator : Oskar Jellbo 
Handledare: Patrik Lundgren, Emballator Mellerud Plast 

Poäng: 10 Nivå: C 
Huvudämne: Maskinteknik  Inriktning: Produktionsteknik 

Språk : Svenska Nummer: 2003:M044 Datum: 2003-05-27 



 

 ii 

 

DISSERTATION 
 
 

CE-certification of a robotarea 
Procedure and example 

 
 

Summary 

Today every industry tries to automate their production as much as possible. Industrial 
robots and machine- lines are therefor an important factor for the development. Today 
all products, which are going to be used in a production or are for sale have to be CE-
marked. The CE-marking and it´s meaning is difficult to interpret for many people.  

The objective for this degree-project is to investigate some expressions and summarise 
all information about CE-marking of machine- lines. The purpose of this is to help out as 
a tutorial when a CE-certification is to be made. This piece of work is based on a CE-
certification of a robot-area, that is build by Emballator Mellerud Plast. 

In this report there are tip and explanations for the performance of risk-analysis,  
directions, technical documantations, etc. 
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Förord 
Detta examensarbete är den avslutande delen av min utbildning till maskiningenjör med 
inriktning på produktion, vid Högskolan Trollhättan/Uddevalla. Arbetet är utfört på 
Emballator Mellerud Plast, som bygger en egen robotcell för löslastning av dunkar. Min 
uppgift i projektet har varit att sköta säkerheten och därigenom CE-märkningen. Genom 
att jag över huvudtaget inte visste någonting om CE-märkning när jag började krävdes 
det massor med inläsning av fakta. Jag insåg snart att det var svårt att få fram enkla 
instruktioner om hur en CE-certifiering genomförs. Idén om att skapa en manual för 
framtida projekt föddes. 

Jag vill tacka Östen Brandt på Åmålshälsan som tålmodigt har svarat på mina frågor 
samt att han har hjälpt mig att ta fram en hel del material. Naturligtvis vill jag också 
tacka alla inblandade på Emballator Mellerud Plast för ett trevligt bemötande och för 
allt stöd. 

 

 

Mellerud  i maj 2003-05-27 

 

 

Angelica Wingfors 
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Symbolförteckning 
Miljöåtervinning – Innebär att plasten kan återvinnas på t.ex. en sopstation. 

Materialåtervinning – Materialet mals ner och återanvänds på företaget. 

Direktiv – Nationella krav för produkter som ska CE-märkas. 

Standarder – Preciserar exempel på tekniska lösningar till direktivens krav. 
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1 Inledning 
I dagens samhälle koncentreras utvecklingen i företagen allt mer på automatisering. 
Detta leder till att det tillverkas mycket maskiner, robotar och maskinlinjer runt om i 
världen. Dessa ska enligt lag vara CE-märkta innan de tas i bruk eller säljs vidare. 

1.1 Bakgrund 

Grunden till rapporten är ett projekt på Emballator Mellerud Plast. Deras största kund, 
Aspen Petroleum, tillverkar miljöbensin och säljer i 5 och 25- liters dunkar. Nu ska 
Aspens fyllningslina automatiseras och detta kräver att de får dunkarna lösstaplade på 
pall, alltså inte i plastpaket som tidigare. Eftersom manuell stapling var uteslutet fick 
Emballator titta på möjligheten att antingen köpa in eller bygga en utrustning i form av 
en automatiserad dunkstaplare. Efter en förstudie beslutades att företaget själva skulle 
konstruera en robotcell som staplar dunkar med mellanläggskivor samt hanterar 
tompallar. Robotcellen döptes till Karl 5-25, som står för Komplett Automatiserad 
Robot för Löslastning av 5- och 25- litersdunkar. Enligt lag måste en robotcell som 
byggs om eller tillverkas, CE-märkas av tillverkaren. Detta kräver omfattande 
riskanalyser och dokumentation.  

I rapporten används utförandet av CE-certifieringen av denna portalrobotcell som 
exempel. 

1.2 Syfte och mål 

Rapportens syfte är att vägleda CE-certifieringen av egentillverkade robotceller vid 
framtida projekt. Målet är att rapporten ska vara så pass utförlig och enkel att den ger 
den information som behövs för en CE-certifiering av en robotcell. Rapporten ska 
fungera som en manual och checklista över hela proceduren. 

1.3 Avgränsningar 

Den robotcell som ligger till grund för rapporten är endast tänkt för bruk på företaget, 
den ska alltså inte serietillverkas eller säljas vidare. På grund av detta görs ingen 
riskanalys över montering och demontering, och det finns inte några anvisningar i 
bruksanvisningen för hur den ska installeras. Skulle det mot förmodan behövas i 
framtiden tillsätts en projektgrupp som kan utreda dessa bitar.  

När man gör en CE-certifiering kan man följa antingen harmoniserade standarder eller 
de aktuella direktiven direkt. I detta fall har jag använt mig av direktiven eftersom jag 
anser att det är lättast. Därför behandlas inte standarder djupgående i rapporten. 
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1.4 Källhänvisning 

Som tidigare nämnt är rapporten en sammanfattning på all information som hittats på 
nätet. På grund av detta har inga källhänvisningar tagits med inne i rapporten, då jag 
ansåg att det blir väldigt svårläst. Jag rekommenderar däremot i första hand 
Maskinprovningsverkets hemsida www.smp.nu och EuroInfo´s hemsida 
www.euroinfo.se . De sidor som är med i källförteckningen ger inte alltid den rätta 
sidan direkt utan kan vidarelänka till flera sidor om CE-märkning som jag har använt 
som källor. På www.av.se finns de olika direktiven att ladda hem i Pdf-format (se länk i 
källförteckning). 

2 Företagspresentation 
Emballator är en koncern som utvecklar, marknadsför och tillverkar emballage i plåt 
och plast. Emballator är ledande i Norden vad det gäller förpackningar för läkemedel, 
livsmedel, kroppsvårdsprodukter och kemtekniska produkter. Koncernen består av sex 
företag som har var sin huvudinr iktning. Emballator Mellerud Plast är en av dessa.  

2.1 Emballator Mellerud Plast 

Emballator Mellerud Plast tillverkar flaskor och dunkar i storlekarna 25 ml-25 liter 
genom formblåsning. Emballaget är av polyeten som kan material- och miljöåtervinnas. 
På företaget finns ett s.k. renrum som används vid tillverkandet av förpackningar med 
höga hygienkrav. Emballator Plast är också kvalificerade till att tillverka emballage som 
är typgodkänt för farligt gods. På företaget finns ett tryckeri som ger möjlighet för 
kunderna att få dekor på sina förpackningar. 

2.2 Historik 

Företaget grundades 1961 och var då det första företaget i Sverige med formblåsning. 
1989 blev Emballator Plast en del av Packgruppen då Herenco gick in som nya ägare. 
Emballator Plast certifierades 1997 enligt ISO 9001 och Packgruppen bytte namn till 
Emballator. Under 1999/2000 koncentrerades all formblåsning till Mellerud eftersom 
Emballator Plast tog över den aktiviteten från systerbolaget Lagan Plast. Under åren har 
företaget gjort stora investeringar och 2001 har Emballator Plast blivit en modern 
anläggning med den senaste utrustningen inom formblåsning och screentryck. De har ett 
av marknadens största sortiment av dunkar och flaskor. De certifierades även för ISO 
14001 under 2001. Idag omsätter företaget ca 100 miljoner SEK och har ca 65 anställda.  

3 Fakta om CE-certifiering 
CE står för Conformité Européenne som är franska för europeisk överensstämmelse. 
Det fungerar som ett ”pass” som tillåter tillverkare att fritt sälja sina CE-märkta 
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produkter inom EU. Många tror att CE-märket indikerar att produkten håller en viss 
kvalitet men så är det inte. Det visar endast att produkten är tillverkad i 
överensstämmelse med direktiven. CE-märket är alltså ej till för konsumenterna utan för 
tull och kontrollmyndigheter. En CE-certifiering innehåller teknisk dokumentation, 
bruksanvisning, riskanalys samt försäkran om överensstämmelse.  

3.1 Direktiv 

Den 1/1 1995 gick Sverige med i EU, vilket även innebar att man gick med i EU:s inre 
fria marknad. Den fria marknaden innebär fri rörlighet för varor, tjänster, personer och 
kapital. För att detta skulle fungera för produkter behövdes gemensamma regler istället 
för gränskontroller, nationella regler och skatter. För detta skapades EU-direktivet. Det 
var nu upp till varje lands ansvar att omforma den nationella lagstiftningen till EU-
direktiven. Här skapades en grundregel för den inre marknaden; ”En produkt som 
lagligen säljs inom ett EU-land ska fritt kunna säljas i de övriga”. De utmärkande 
delarna för direktiven blev; 

§ Övergripande hälso- och säkerhetskrav. 

§ Direktiven tolkas i olika standarder och det är upp till varje tillverkare att tillämpa 
de standarder de vill. Alltså egna lösningar för att uppfylla direktivens 
säkerhetsnivåer. 

§ Tredjepartsorgan som utför föreskrivna prov och kontroller på vissa speciella 
produkter. 

§ Tillverkaren har ansvar med krav på CE-märkning, dokumentation och försäkran 
om överensstämmelse. 

Myndigheter i det egna landet följer upp att direktiven efterföljs. Exempel på 
myndigheter i Sverige är; Arbetarskyddsstyrelsen, Elsäkerhetsverket m.fl.  

Det finns totalt 21 olika direktiv för olika produkter. Antingen benämns de för det som 
det gäller t.ex. maskindirektivet eller med en kod t.ex. AFS 1994:48.  De som används i 
denna rapport är maskin-, lågspänning- samt EMC-direktivet. 

3.2 Standarder 

Standarder preciserar exempel på tekniska lösningar till direktivens krav. Till varje 
direktiv finns det ett antal rekommenderade standarder, dessa kallas harmoniserade 
standarder. Att följa standarder är inte tvingande utan endast rådgivande. Att följa 
direktivet är däremot tvingande. Uppfylls standarderna har automatiskt direktivet 
uppfyllts. I denna rapport är har inga standarder tagits med. För att läsa mer om 
standarder gå in på http://www.newapproach.org/home.asp . 
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3.3 Tredjepartscertifiering 

Vissa maskintyper och säkerhetskomponenter kräver att ett oberoende organ s.k. 
tredjepartsorgan medverkar i certifieringsproceduren. Det oberoende organet ska vara 
under kontroll av SWEDAC och vara ackrediterat för produktområdet. Detta gäller 
oftast maskiner med speciellt farliga moment eller med manuella funktioner kombinerat 
med maskinella funktioner. Mer exakt vilka maskiner och säkerhetskomponenter som 
omfattas av detta krav finns att läsa i bilaga 4 i Maskindirektivet. Detta gäller inte den 
maskin som ska användas som exempel i rapporten. 

3.4 CE-märket 

CE-märket måste vara minst 5 mm högt och ska vara beständigt, en klisterlapp är därför 
inte att rekommendera. Färg och material på skylten är valfri, men den ska följa den 
layout som finns (se bild 3.1) och vara väl synlig och läsbar. CE-märket ska placeras på 
produkten och i bruksanvisningen tillsammans med övrig data. Om det på grund av 
platsbrist eller annan orsak inte går att fästa CE-märket på produkten ska det finnas på 
förpackningen eller i garantibeviset. 

 

                                 Bild 3.1 Layout på CE-märket 

4 Funktion och uppbyggnad av Karl 5-25 
Robotcellen består av ett antal olika avsnitt som har olika funktion. Dessa styrs av ett 
PLC-program. Förklaringen utgår från 5- liters dunkar som kommer att vara den dunken 
som körs mest. Robotcellen kan även hantera 25- liters men då med ett annat antal 
dunkar per pallager. 

4.1 Flex-Link 

Från formblåsningsmaskinen kommer dunkarna åkande på en bana, en s.k. Flex-Link 
(se bild 4.1). Operatören har gett systemet information om vilka dunkar som ska in till 
robotcellen, och banan släpper då in 36 dunkar i taget till rangerbordet. Banan har 
styrning för att ställa om från 5- liters till 25- liters samt att den känner av när en rad är 
fylld och kan då stoppa resten i väntan på att ny plats finns. 
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                                 Bild 4.1 Flex-Link 

4.2 Rangerbord 

Rangerbordet (bild 4.2) är ett plant bord med styrkanter. Denna konstruktion har till 
uppgift att rada upp dunkarna till ett pallager. På bordet sitter en pneumatisk styrd 
pusher som skjuter en rad dunkar från Flex-Linken ut på bordet. Motsatt mot pushern 
sitter ett mothåll som håller dunkarna på plats. När pushern är ”färdig” låser mothållet 
och pushern går automatiskt tillbaka. En ny rad med dunkar skickas in och processen 
upprepas tills bordet är fyllt (6x6 dunkar). 

 

 

Bild 4.2 Rangerbord. Till vänster i bild syns Flex-
Linken som går in mot bordet.  
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4.3 Portalrobot 

Portalroboten är uppbyggd av aluminiumprofiler med åkvagnar innehållande löprullar 
och kuggremsdrift. Roboten är en tvåaxlig portalrobot med frekvensstyrda 
bromsmotorer (asynkronmotorer). För positionering både i x- led (vågrätt) och z- led 
(lodrätt) finns det pulsgivare. I alla ändlägen finns gränslägesbrytare samt mekaniska 
stopp. På denna konstruktion sitter gripdonet fastmonterat (se bild 4.3). 

4.4 Gripdon 

Gripdonet är i form av en klämanordning (se bild 4.3), två vinklar klämmer om ett helt 
pallager med dunkar. Detta är fastsatt på en aluminiumprofil med en på vardera sidan 
liggande åkvagn kopplade med kuggrem för synkron drivning med pneumatisk cylinder 
(med kolvlåsning för bästa säkerhet). Det finns möjlighet till 2 st. olika klämkrafter, en 
för 5-liters och en för 25-liters genom dubbla tryckregulatorer och strypbackventiler för 
hastighetsreglering. I konstruktionen finns även vakuumejektorer och sugkoppar för 
hämtning av mellanlägg. I nederkant sitter fyra krokar för att gripdonet ska kunna lyfta 
en tom pall.  

4.5 Pallplatser 

I robotcellen finns det 6 st. pallplatser, fyra lämnstationer, samt en station för tomma 
pallar och en för mellanläggen. De för tompallar och mellanlägg består av var sitt 
pallbord för att gripdonet ska kunna gå ända ner och hämta de sista 
pallarna/mellanläggen. De fyra lämnstationerna har pallstyrning i golvet. Portalroboten 
hämtar först ett mellanlägg, transporterar det till stapeln med tompallar och släpper 
mellanlägget, går upp i läge och griper pallen. Pallen placeras sedan på lämplig tom 
lämnstation. Detta har en första prioritet för att en pallplats aldrig ska vara tom. 

Bild 4.3 Portalroboten. Den inringade delen är 
gripdonet. 
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4.6 Dunkstapling 

Portalroboten hämtar ett mellanlägg och väntar på signal att rangerbordet är fyllt. Den 
går ner och griper tag i pallagret och lyfter det. Pallagret med dunkar förflyttas sedan till 
rätt lämnstation och placeras på pallen. 

4.7 Manöverpanel 

Utanför området finns en manöverpanel (se bild 4.5) som är inköpt hos en auktoriserad 
leverantör. Den är enkelt utförd med få knappar för att minska risken för felkörning. Här 
kan en halvautomatisk körning utföras samt att vissa inställningar kan göras. På 
manöverpanelen sitter också start- och stoppknapp för produktionsstopp samt en 
nödstoppsknapp. 

Bild 4.4 De fyra lämnstationerna och längst till höger syns pallbordet för tompallar. 
Utanför bild till vänster finns pallbordet för mellanläggen. 
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4.8 Operatörens uppgift  

Operatören har två uppgifter vid normal körning; fylla på tompallar och mellanlägg 
samt plocka ut färdigstaplade pallar. När en pall är färdigstaplad blinkar en blå lampa 
över den aktuella lämnstationen, operatören trycker då på produktionsstopp, väntar på 
grön signal och går in i området och kör ut den färdigstaplade pallen. Väl utanför 
området startas maskinen med en startknapp. 

När tompallar eller mellanlägg börjar ta slut blinkar en orange lampa och på 
operatörspanelen står det vad fyllas på. Proceduren är den samma som när en 
färdigstaplad pall ska ut, med skillnad att här ska en ny stapel köras in när den tomma 
pallen är bortforslad. 

5 Instruktion och innehåll 

5.1 Teknisk dokumentation 

I den tekniska dokumentationen ska all information om maskinens ingående delar finnas 
med. Detta behöver inte vara tillgängligt vid maskinen, men ska finnas att tillgå för 
behöriga nationella myndigheter på företaget i minst tio år efter maskinens 
tillverkningsdatum. Först när den tekniska dokumentationen är färdig och försäkran om 
överensstämmelse är underskriven får CE-märket fästas på maskinen. 

 

Bild 4.5 Manöverpanelen 

Instruktion 

Ha en pärm eller ett fack där all teknisk dokumentation kan samlas under tiden som 
uppbyggnaden pågår. Räkna med att det tar mycket tid att sortera upp och samla 
ihop den tekniska dokumentationen, avsätt tid till detta när så gott som allt med 
robotcellen är färdigt. 
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Sammanställningsritning 

En ritning över hela robotcellen (fö r exempel se bilaga A). 

Detaljritningar 

Endast de detaljritningar som har ett syfte för de grundläggande säkerhets- och 
hälsokraven behöver vara med i den tekniska dokumentationen. För exempel på hur en 
detaljritning kan se ut se bilaga B. 

El-, hydraul- och pneumatikschema 

För alla installationer av el och automatiserade delar skrivs scheman. Dessa är viktiga 
om fel uppstår eller något ska programmeras om.  

Bruksanvisning 

I den tekniska dokumentationen ska en kopia av bruksanvisningen finnas. Ev. 
bruksanvisningar till andra ingående komponenter ska också finnas med. Instruktion på 
hur bruksanvisningen ska skrivas finns i kap 5.2. 

 

Instruktion 

Det är att föredra att ha med för mycket än för lite ritningar. Se till att ha en logisk 
uppdelning av varje ritning. Ta ut flera stora delar ur varje ritning för att sedan i 
nedgående led dela upp de till mindre och mindre beståndsdelar. Till dessa ritningar 
är det bra att lägga in den tekniska datan för de komponenter som har det. Ett tips är 
att hänvisa till olika produktkataloger där komponenten och dess data finns och ha 
med katalogen som en bilaga i den tekniska dokumentationen. 

Instruktion 

Informera de elektriker och programmerare som utför dessa jobb att de ska 
dokumentera program och scheman ordentligt. Vänta sedan tills provkörningar och 
omprogrammeringar är gjorda innan detta sätts in i dokumentationen. 
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Beräkningar 

Alla mekaniska beräkningar som gjorts av konstruktör eller underleverantör ska finnas 
med för att visa att maskinen är byggd för de påfrestningar den kommer att utsättas för.  

Rapporter från utförda mätningar 

Vid alla maskinbyggen ska mätningar av buller göras. Annat exempel på mätning som 
kan behövas är vibrationsmätning.  

Riskanalys 

Riskanalysen består av utförlig dokumentation över hur de olika riskerna uppstår och 
vilka åtgärder som tagits (se kap 5.3). 

Intyg från tillverkare/underleverantörer 

En egentillverkad maskin består av ett stort antal inköpta komponenter som i sig kanske 
är CE-märkta. Leverantören av dessa komponenter ska skicka med en försäkran om 
överensstämmelse eller liknande intyg. Dessa ska vara med i den tekniska 
dokumentationen.  

Instruktion 

Dessa är bara att kopiera och sätta in i den tekniska dokumentationen. 

Instruktion 

Rapporten över mätningen behöver inte vara omfattande. Det räcker att en behörig 
person gör en bullermätning och skriver en försäkran att det gjorts och vilka värden 
som uppmättes. 

Instruktion 

Titta på sista sidan i leverantörens produktkatalog eller i produktens bruksanvisning, 
där brukar det detta stå. Kopiera och sätt in. 
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Försäkran om överensstämmelse (exempel se bilaga C) 

Det här ska vara med; 

• Namn och adress på tillverkare. 

• Produktinformation (namn, modell, serienummer o.s.v.). 

• Vilka direktiv och ev. standarder som följts. 

• Underskrift av den som representerar tillverkaren. Exempelvis VD på det 
tillverkande företaget. 

5.2 Bruksanvisning  

Bruksanvisningen ska finnas tillgänglig vid maskinen och ska vara skriven för de som 
arbetar med den, både operatörer och underhållsarbetare. Den ska vara skriven på 
språket som brukas i landet där maskinen används. I den tekniska dokumentationen ska 
en kopia av bruksanvisningen finnas. Produktinformationen som beskriver maskinens 
säkerhetsaspekter får inte motsäga bruksanvisningen.  

En bruksanvisning kan se ut på många olika sätt men det finns riktlinjer för vad den ska 
innehålla; 

Säkerhetsanvisningar 

För att minska alla risker som en maskin medför ska det stå vilka säkerhetsåtgärder som 
ska tas i samband med idrifttagande, användning, underhåll och inställningar. 

Instruktion 

Försäkran om överensstämmelse finns som färdiga blanketter att ladda hem på bland 
annat www.sis.se . Detta är det sista som görs innan märket ska fästats på maskinen. 

Instruktion 

Använd riskanalysen för att få med alla säkerhetsföreskrifter som behövs. 

Instruktion 

När en bruksanvisning formuleras är det viktigt att ta hänsyn till den allmänna 
utbildningsnivån på de operatörer som ska använda den. En bruksanvisning ska vara 
lättförstådd. Låt gärna någon som ska använda maskinen vara med och utforma den. 
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Produktinformation 

I bruksanvisningen ska de uppgifter som maskinen är märkt med upprepas, samt att det 
ska stå adresser och telefonnummer till relevanta leverantörer och ansvariga personer. 

Användning 

Detta är huvuddelen av bruksanvisningen.  

Ritningar 

Om det finns ritningar eller annan information från den tekniska dokumentationen som 
behövs för ett säkert användande av maskinen ska detta finnas med. 

Utbildning 

Om det krävs en speciell introduktion eller utbildning för att få köra maskinen ska det 
stå i bruksanvisningen vilka krav som gäller. 

5.3 Riskanalys  

5.3.1 Innehåll  

Riskanalysen är den delen av certifieringen som tar mest tid och är grunden till varför 
man CE-märker, säkerheten. I första hand ska högsta personsäkerhet uppnås genom 
robotcellens konstruktion, i andra hand genom säkerhetssystem och skydd och i sista 
hand genom skyltning och varningar. För att på ett lätt sätt kunna konstruera bort risker 
ska en första riskanalys göras redan i konstruktionsstadiet och sedan fortgå under hela 
projektet. 

Det finns en massor av olika metoder för att göra en analys över riskerna, men i grund 
och botten går det ut på samma sak; att hitta alla kryphål som utgör en risk för 

Instruktion 

Skriv så utförligt som möjligt hur alla de olika arbetsstationerna ska hanteras och hur 
felsökning går till, samt vem eller vilka som ska kontaktas om problem uppstår. I 
vissa fall kan det vara av vikt att skriva hur maskinen inte får användas. 

Instruktion 

Dessa är bara att kopiera och sätta in i den tekniska dokumentationen. 
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personsäkerheten. Om en personskada uppstår vid hantering av maskinen kan 
tillverkaren få stå till svars för detta och då är det av vikt att den risk som orsakat skadan 
finns med i riskanalysen. 

Maskiner med vissa funktioner kräver separata riskanalyser. Exempel på sådana är 
såg/skärfunktioner, personhissar, lyftredskap m.m. KARL 5-25 har ett s.k. gripdon som 
fungerar som ett lyftdon. Detta krävde en separat riskanalys enligt Maskindirektivet, 
bilaga 1, kap 4. För att se den separata riskanalysen av gripdonet se bilaga E. 

5.3.2 Instruktion  

Genom att i maskindirektivet (bilaga F) gå igenom vilka punkter som gäller den 
robotcell som ska tillverkas kan man förhållandevis enkelt analysera de risker som 
finns. Tolka varje punkt efter den specifika robotcellen som byggs och formulera om 
den till en eller om så behövs flera frågor. Gör frågan så kort som möjligt, och ge hellre 
en förklaring på vad som menas med risken. Tänk på att de olika riskerna kommer att 
behandlas av olika personer i projektet, till exempel att programmeringsriskerna är 
programmerarens ansvar. Exempel: 

I Maskindirektivets Bilaga 1 står det: 

 ” 1.2 Manöverdon 

 1.2.1 Styrsystemens säkerhet och tillförlitlighet 

Styrsystemen skall vara konstruerade och tillverkade på så sätt att de är säkra 
och tillförlitliga, så att farliga situationer inte uppstår. Framförallt skall de vara 
konstruerade och tillverkade så att 

- de kan tåla de påfrestningar som härrör från normal användning och yttre 
faktorer, och…. ” 

Frågan här blir: ”Tål manöverdonen de yttre påfrestningar som finns?” I nästa steg ger 
man en förklaring till frågan: ”Manöverdonet ska klara ganska tuffa tag, så som stötar, 
hårda knapptryckningar o.s.v. Det får inte finnas risk för att knappar eller styrspakar 
fastnar i ett körläge.” Sedan läggs en prioritet på hur viktigt det är att åtgärda, 
exempelvis fyra olika nivåer, mycket hög, hög, låg och mycket låg/onödig. Det kanske 
låter konstigt att ha en prioritet som är mycket låg/onödig, men om det som prioriterats 
lågt skulle inträffa, så finnas det dokumenterat att risken har analyserats och inte blivit 
förbisedd. I exemplet ovan blir prioriteten ”mycket hög”. Ha sedan med vilka åtgärder 
som tagits eller varför det inte behövs någon åtgärd. I exemplet blir svaret; ”Ja, 
manöverdonen är godkända av leverantören och är till för användning i verkstadsmiljö.” 
Sist kan det finnas utrymme för den person som är ansvarig för punkten att skriva sin 
signatur när en sista kontroll görs. 

Gå igenom riskanalysen flera gånger under projektets gång och pricka av riskerna allt 
eftersom de åtgärdas. När hela bygget är klart ska alla punkter ses över en sista gång 
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med alla inblandade närvarande. För att se hela riskanalysen för KARL 5-25 se bilaga 
D. 

6 Exempel på säkerhetsåtgärder 
Här följer några av de säkerhetsåtgärder som gjordes under uppbyggandet av KARL 5-
25. 

6.1 Skyddstaket 

Runt robotcellen är ett skyddstaket uppbyggt. Detta är köpt hos en försäljare av 
säkerhetsprodukter. På baksidan finns det dörrar för att underhåll ska komma åt roboten 
från alla håll. En nyckelbrytare på varje dörr säkerställer att strömmen till robotcellen 
bryts om någon dörr öppnas. På framsidan ska det vara lätt att ta ut och in pallar men 
säkerheten måste likväl vara hög. En ljusbom har löst detta problem. Den går lätt att 
avaktivera så att roboten stannar och operatören kan gå in i området utan att behöva 
öppna några grindar eller dylikt. Väl utanför är det bara att aktivera ljusbommen och 
roboten går igång igen. Om något passerar den aktiva ljusbommen bryts strömmen i 
robotcellen som vid en nödstoppstryckning. Genom att hela riskområdet är inhägnat 
med ett ”aktivt” fält har många risker eliminerats. Det betyder däremot inte att hela 
säkerhetsjobbet är färdigt. 

6.2 Nödstopp 

Att ha nödstoppsknappar är en självklarhet, men det krävs lite tanke bakom placeringen 
av nödstoppar. Vid alla riskfyllda platser ska det finnas en nödstopp som är lätt att nå, 
men det får inte finnas risk att den aktiveras av misstag. Nödstopparna ska finnas både 
inne i och utanför området. 

6.3 Signaler 

Ljud- och ljussignaler är nödvändigt i en robotcell. Viktigt är däremot att det inte blir 
överarbetat. Ljud och ljus som ständigt larmar resulterar ofta i att utsatta personer till 
slut totalt nonchalerar det. KARL 5-25 är utrustat med totalt 3 stora saftblandare och 6 
små lampor med fast sken. De tre stora är en röd för larm vid t.ex. nödstopp, en orange 
för varning när maskinen startar eller när mellanlägg/tompallar är slut samt en grön som 
visar att det är klart att gå in i området. De små består av två orange lampor placerade 
över tompallar respektive mellanlägg för att markera var det behöver fyllas på. De 
resterande fyra är blå och sitter över var och en av lämnstationerna för att påvisa vilken 
plats som behöver tömmas. 

När roboten ska startas efter ett produktionsstopp ljuder en signal och den orange 
saftblandaren signalerar under ca 10 s innan roboten går igång. Detta för att säkerställa 
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att eventuella personer i området ska hinna ut. Samma ljudsignal hörs om ett larm vid 
nödstopp går, men då med den röda saftblandaren aktiverad. 

6.4 Skyltning 

Skyltning behövs för att påvisa var riskerna som inte går att eliminera finns. Exempel 
kan vara vid klämrisk eller för att tala om vad maxvikten för en lyftanordning är. Runt 
om KARL 5-25 finns det skyltar som talar om att det är ett riskområde och att öppnande 
av dörrar orsakar driftstopp, samt information att det finns en ljusbom. På bild 4.4 kan 
man se golvmarkeringen som påvisar att det finns en ljusbom och på bild 4.5 ser man en 
av ljusbomsskyltarna. Även en skylt som talar om att manöverpanelen endast får 
manövreras av behörig personal finns uppsatt (bild 4.5). 

7 Resultat 
Den största delen av tiden med detta arbete har gått åt till att hitta fakta och sortera ut 
det som är väsentligt. Rapporten blev mindre än jag hade räknat med, men detta ser jag 
som något positivt. Målet med rapporten var ju att få den så enkel men ändå så utförlig 
som möjligt.  

Sammanfattat kan man säga att mycket av den information som finns om CE-märkning 
är onödig. Exempelvis så finns det massor av olika varianter för att ut föra en riskanalys, 
där man ska ta reda på frekvenser, konsekvenser och risklistor. Dessa ska sedan göras 
om till tabeller och diagram. Jag har genom att studera riskanalyser förstått att inget av 
detta är nödvändigt. Följer man denna rapport och använder sunt förnuft så går det 
förhållandevis lätt med riskanalysen. Tänk på att det finns massor av olika benämningar 
på riskanalys; riskbedömning, riskvärdering, riskuppskattning för att nämna några. De 
har ungefär samma betydelse och det ska inte läggas någon energi på att reda ut dessa 
begrepp. 

Den tyngsta biten i en CE-märkning är helt klart att få ihop allt material till den tekniska 
dokumentationen. Till en början ville jag göra en väl designad dokumentation med ett 
löpande utseende på alla dokument. Detta visade sig vara omöjligt. Det måste bli 
kopior, lösa häften och andra olika dokument. 

Tyvärr hann inte CE-märkningen av KARL 5-25 bli färdig i tid, vilket gör att denna 
rapport inte har med alla de bilagor som jag hade önskat. Jag har därför inte slutfört 
bruksanvisningen och den tekniska dokumentationen, vilket kan resultera i att jag inte 
får med alla råd och förklaringar på dessa bitar. Riskanalysen är i stort sett färdig men 
de sista kontrollerna är kvar, så bilaga 3 och 4 med riskanalyserna är bara halvfärdiga. 

Hösten 2003 ska KARL 5-25 vara färdig att köra i produktion och de som är 
intresserade av att se den färdiga dokumentationen kan då höra av sig till Emballator 
Mellerud Plast. 
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