NB: BST modtager meget gerne en
kopi af udfyldte tjekskemaer.

Arbejdsmiljøvurdering
før anskaffelse af
håndmaskiner
Eksempelvis save, boremaskiner, skruemaskiner, hugge- og
skæremaskiner, hækkeklippere
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Anskaffelse af håndværktøj

Rekvirer brugsanvisning og læs den.
Det er lovpligtigt, at der skal foreligge en brugsanvisning på dansk. I denne skal der bl.a. være oplysninger
om vedligeholdelse og om støj- og vibrationsbelastning. Er støjniveauet højere end 70 dB(A) skal niveauet
være angivet.
Desuden skal der være oplysninger om vibrationsbelastning af hånd og arm, hvis belastningen er højere end
2
2
2,5 m/s , og vibrationsbelastning af krop, hvis denne er højere end 0,5 m/s .
Jo flere timer maskinen er i brug pr arbejdsdag og arbejdsuge, des vigtigere er det at belastningerne er så
små som mulige.

Hvem har foretaget
vurderingen?

Navn

Stilling

Dato

Hvor er vurderingen
foretaget?

Under hvilke forhold?
(Vejr og omgivelser)

Generelle oplysninger

Maskinens navn og type:

______________________________________________________

Leverandør/importør:

______________________________________________________

Pris:

_______________________________

Arbejdsresultater
Opfylder maskinen jeres
specielle arbejdsmæssige behov: ______________________________________________________
Maskinens arbejdseffektivitet:

______________________________________________________

Kvaliteten af resultatet:

______________________________________________________

Forhør jer evt. om andres erfaringer med maskinen
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Støj

Hvor højt er støjniveauet
dB(A): _______
Hvis det er højere end 70 dB(A) skal niveauet være angivet i
brugsanvisningen.
Støjniveauet bør være under 80 dB(A). Er det højere bør der bruges
høreværn. Er støjniveauet over 85 dB(A) skal høreværn anvendes.

Vibrationer

Hvor stor er vibrationsbelastningen på hånden/armene
Disse oplysninger skal fremgå af brugsanvisningen, hvis
2
vibrationsbelastningen er større end eller lig med 2,5 m/s .
2
BST anbefaler vibrationsbelastning på mindre end 2,5 m/s .

m/s :_______

Vibrationsbelastningen på kroppen (ben eller sæde)
Disse oplysninger skal fremgå af brugsanvisningen, hvis
2
vibrationsbelastningen er større end eller lig med 0,5 m/s .
2
BST anbefaler en vibrationsbelastning på mindre end 0,5 m/s .

m/s :_______

Maskinen skal veje så lidt som muligt, idet belastning og vægt
hænger nøje sammen

Kg: ____________

Vægt

2
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Kommentarer/konklusioner vedrørende støj, vibrationer og vægt:
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Dårlig

Tilfredsstillende

God

Meget god

Irrelevant

Ergonomi

Meget dårlig
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Hvordan er balancen?
Det skal ikke være nødvendigt at bruge ekstra kræfter for
at holde maskinen i balance.

!

!

!

!

!

!

Hvordan er maskinen at starte?
Kan man f. eks. starte maskinen i en ordentlig
arbejdsstilling og kan maskinen startes uden brug af
megen kraft?

!

!

!

!

!

!

Hvordan er arbejdsstillingen, når der arbejdes med
maskinen?
Maskinen skal kunne betjenes uden belastende
arbejdsstillinger, som f. eks. vrid og foroverbøjninger i
ryggen, løftede skuldre mm.

!

!

!

!

!

!

Hvordan er håndgrebene at gribe om og holde på?
Grebene skal fylde godt i hånden, så det ikke belaster
hænder og fingre unødigt at holde maskinen. (vejledende
mål: 4 cm i diameter)
Der skal være plads til hele hånden.

!

!

!

!

!

!

Hvordan er betjeningsgrebene placeret?
Det skal være muligt at betjene maskinen uden knæk og
vrid i hænder og håndled.

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Kommentarer/konklusioner vedrørende ergonomi:

Lugt/støv

Hvordan er forholdene med hensyn til udsættelse for
udstødningsgas eller andre lugtgener?
Drives maskinen af en benzinmotor, bør den være
udstyret med en katalysator.

Hvordan er forholdene med hensyn til udsættelse for
støv?
Er der udsugning på maskinen? I givet fald er den så
designet, således at den ikke generer under arbejdet?

Kommentarer/konklusioner vedrørende lugt og støv:
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Meget god

Irrelevant

Ulykkesvurdering

Hvor sikker er maskinen i forhold til ulykker?
Er der relevante advarselstegn og er de synlige?
Er farlige maskindele (dele der bevæger sig, er varme
mm) tilstrækkelig afskærmet?

!

!

!

!

Service

Hvordan er maskinen indrettet med hensyn til
rengøring?

!

!

!

!

!

!

Hvordan er maskinen indrettet med hensyn til
løbende vedligeholdelse?
Hvor tit skal maskinen vedligeholdes og hvor
besværligt er det?

!

!

!

!

!

!

!

God

Tilfredsstillende

!

Meget dårlig

Dårlig
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Kommentarer/konklusioner vedrørende service:

Samlet vurdering:
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