
 
 

CHECKLISTA 
 

 För granskning av rutiner och anordningar för att åstadkomma ”Säkra stopp” vid arbete inne i 
automatiserade arbetsutrustningars riskområde 

 
EJA= Ej aktuellt 

EJA = Kan t.ex. innebära att sådan arbetsutrustning inte finns på arbetsplatsen eller att  
befintlig arbetsutrustning inte kräver, enligt tillverkaren, föreskrivna åtgärder 

 
 
  FRÅGA/SÄKRA STOPP 
 

 
JA 

 
NEJ

 
EJA

 
 HÄNVISNING 

 
NOTERINGAR OCH 
MOTIV FÖR ÅTGÄRDER 

 
1. Finns anordningar för säker från- 
  koppling av energi (elektrisk, pneu-  
       matisk, hydraulisk etc.)?                     

    
AFS 2006:4, 7 eller 
8 §§  
Fotnot 1  

 

 
2.    Finns rutiner för frånkoppling och 
       låsning av energier till auto-

matiserad arbetsutrustning? 
 

    
AFS 2001:1, 5 §  
(2:a och 3:e stycket) 

 

 
3.   Finns instruktioner för maskinopera- 
      törer som beskriver hur automati- 
      serad arbetsutrustning stoppas säkert 
      eller säkras på annat sätt vid till-         
      fälligt arbete i riskområden?            
                                                          

    
AFS 2006:4, 11 och 
14 §§ samt bil. B p 
B 2.3  
Fotnot 2

 

 
4.   Finns instruktioner för under- 
      hålls- och servicepersonal avseende 
      frånkoppling, låsning, skyltning     
      och återstart? 
  

    
AFS 2006:4, 11 och 
14 §§ samt bil. B p 
B 2.1 
Fotnot 2

 

 
5.   Finns instruktioner för hur säker- 
      heten upprätthålls vid felsökning 
      och programmering då energitill- 
      förseln måste hållas obruten? 
 

    
AFS 2006:4, 11 och 
14 §§ samt bil. B p 
B 2.4 

 

 
6.    Kan man åstadkomma ett säkert 

stopp utan att manuellt frånkoppla     
energierna till automatiserad 

        arbetsutrustning? 
 

    
AFS 2006:4, 3-6 och 
11 §§ samt bil. B p. 
B 2.3 

 

7.     Är skyddssystem, exempelvis för- 
        reglingar, inkopplade och i funk- 
        tion?        

   AFS 2006:4, 11, 17 
och 19 §§ samt bil. 
B p. B 2.4 

 

8.     Görs fortlöpande tillsyn och per- 
         iodiskt underhåll av nyckelbrytare 
         på förreglade grindar? 
           

   AFS 2006:4, 17, 19-
21 §§ 
 

 

9.     Kontrolleras efterlevnaden av     
        utfärdade instruktioner? 

   AFS 2006:4, 12 §       

 
Fotnot 1: Vid användning av icke CE-märkt arbetsutrustning, se AFS 2006:4, 8 § samt bil. A p 2.22.               
Vid användning av CE-märkta maskiner, se AFS 2006:4, 7 § tillsammans med AFS 1994:48, bil. 1, p 1.6.3.  
 
Fotnot 2: Vid användning av CE-märkta maskiner, se även AFS 2006:4, 7 § tillsammans med                        
AFS 1994:48, bil. 1, p 1.7.4. 
Om någon fråga markeras med ”NEJ” kan det indikera brister i rutiner eller anordningar. Att 
svaret på en fråga besvarats med ”NEJ” behöver dock inte betyda att utrustningen inte 
uppfyller Arbetsmiljöverkets bestämmelser.  
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