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Skador på arbetet utgör fortfarande ett stort problem trots lagar om 
arbetsmiljö och säkerhet. Det räcker inte med att lagstifta om säkrare 

arbetsplatser utan varje enskild arbetsgivare måste ta sitt ansvar. För att 
förenkla för dig har vi här satt ihop en checklista hur du kan göra din ar-

betsplats säkrare för dig och ditt team.

Så får du din arbetsplats säker 
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krävs för att skapa en säker och fungerande 
arbetsplats. Till grund för att utforma en säker 
arbetsplats hos er rekommenderar vi en ris-
kanalys. Detta kan Axelent hjälpa er med.

Finns nödhandtag installerade?
Nödutgångar ska vara lätt öppningsbara och 
samtidigt erbjuda säkerhet och ge möjlighet 
till snabb utrymning vid nödsituation. 

Finns det en stoppknapp till den automati-
serade arbetsutrustningen?
Stoppknappen ska vara väl markerad och 
placerad så att den snabbt kan ses och nås 
av operatören eller någon annan person. 
Om stoppknappen inte är väl markerad ska 
maskinen ha ett nödstopp som är lätt att 
komma åt från operatörens arbetsplats. 

Om skyddsutrustning så som hörsel-
skydd, skyddskläder, huvudskydd, stövlar 
och handskar behövs, är den lättillgänglig 
och i fullgott skick?
Arbetsgivaren ska se till att den personliga 
skyddsutrustningen underhålls, kontrolleras, 
repareras och förvaras så att dess skyddsef-
fekt bibehålls. 

Är riskzonerna   avgränsade   med skyddsan-
ordningar så att de anställda ej har 
möjlighet att komma i kontakt med dessa 
områden?
För att skydda de som arbetar ska riskkäl-
lor i maskinparker avgränsas med hjälp av 
skyddsanordningar. Axelent X-Guard består 
av nätväggssektioner i flera utföranden för 
att kunna anpassas efter de riskmoment som 
finns på just er arbetsplats.

Finns skydd över roterande eller rörliga 
delar?
Skydd eller skyddsanordningar som är 
avsedda att skydda personer mot riskkällor 
som orsakas av rörliga delar ska finnas. 

Är skydden för alla maskiner hela och rätt 
inställda?
Så länge en arbetsutrustning används ska 
de underhållas så att de uppfyller mgällande 
krav. 

Stoppas farliga funktioner automatiskt 
om anställd går in i riskområden?
Nödstopssanordningen ska vid behov utlösa 
eller möjliggöra utlösning av vissa rörelser 
av skyddskaraktär. Bör finnas nödstoppdon 
eller lina. För att veta vad som krävs just på 
er arbetsplats rekommenderar vi att en riska-
nalys utförs. Detta kan Axelent hjälpa er med. 

Är skyddssystem, exempelvis låsanord-
ningar, inkopplade och i funktion?
Att bygga ett skyddssystem som fungerar i 
praktiken och ger tillräckligt hög säkerhet 
kräver kunskap och planering. Axelent har ett 
stort produktutbud av olika anordningar som 
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Är viktig personlig skyddsutrustning 
typkontrollerad och CE-märkt?
Utrustningens dokumentation ska intyga att 
den personliga utrustningen överensstäm-
mer med CE-märkningens föreskrifter.  
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Är påkörningsbyglar och pollare utplace-
rade för att förebygga påkörningsolyckor?
Med påkörningsbyglar och pollare förebyg-
ger du påkörningsolyckor samtidigt som du 
säkrar inventarier. X-Tra Morion tillverkas i 
stål för att stå emot även kraftigare kollisio-
ner. Använd skyddsbyglar till att skilja trafik-
vägar åt (gaffeltruckar från gångtrafikanter) 
och glöm inte att placera ut byglar vid dörrar 
och lastramper.

Är observationsspeglar uppsatta vid hörn 
och skymda platser?
Säkerhetsspeglar för inomhusbruk och ut-
placerade i produktionshallar minskar faran 
i områden med begränsad sikt. Axelent har 
flera varianter av industrispeglar anpassade 
för produktions- och lagerlokaler.

Täcks sladdar och kablar av kabelbryg-
gor?
För att skydda kablar vid överkörning och för 
att undvika skador bör fritt liggande
kablar täckas av kabelbryggor. Axelents ka-
belbryggor (Morion) klarar trafik av såväl 
lastbilar som truckar.

Har stötskydd med signalfärg utplacerats 
för att säkra och varna vid farliga zoner?
För att undvika att anställda skadar sig på 
vinklar, kanter eller andra utstickande delar 
i lager och produktionsverkstäder ska dessa 
markeras. Med Axelents stötskydd (Morion) 
markerar du riskzonerna samtidigt som du 
eliminerar risken för skador med PU-skum.

Är trådstege (kabelstege) installerad för 
hängande kablar?
Axelents trådstegar för kabelhantering 
(X-Tray)är anpassade för många olika an-
vändningsområden och de är testade och 
certifierade för att garantera bästa kvalitet. I 
samband med användning av Axelents ma-
skinskydd X-Guard finns ett särskilt sortiment 
av X-Trayprodukter som garanterar perfekt 
passform tillsammans med maskinskyddet. 
X-Tray för X-Guard tillverkas i samma svarta 
utförande som själva maskinskyddet.  

Har åtgärder vidtagits för att begränsa 
bullret så långt det är praktiskt möjligt?
Om bullerexponeringen överstiger gränsvär-
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det för buller avseende hörselskaderisk ska 
orsaken utredas och åtgärder vidtas för att 
minska exponeringen. Exempel på åtgärder 
är bullerdämpande kåpor, skärmar eller ab-
sorbenter i tak och väggar. 

Har det gjorts någon bedömning av de 
olycksfallsrisker och akuta sjukdomar    
som kan inträffa och som det behövs 
beredskap för?
Första hjälpen och krisstöd ska planeras, 
ordnas och följas upp med utgångspunkt 
från en bedömning av riskerna för ohälsa och 
olycksfall i arbetet. 

Finns rutiner för första hjälpen som är 
kända av de anställda?
På varje arbetsställe ska det finnas beredskap 
och rutiner för första hjälpen och krisstöd i 
den utsträckning de behövs, med hänsyn till 
verksamhetens art, omfattning och särskilda 
risker. 

Finns rätt utrustning för den första hjälpen 
som behövs, t.ex. rätt typ av  förbandsut-
rustning och ev. hjärtstartare?
Vid alla arbetsställen ska det finnas tillräckligt 
med utrustning för första hjälpen. Utrustning-
en skall vara anpassad efter riskerna i den 
aktuella verksamheten. 

Är brandskyddsutrustning tillgänglig och i 
fullgott skick?
Statens Räddningsverks allmänna råd och 
kommentarer om systematiskt brandskydds-
arbete skall efterlevas. 

Är utrymningsvägarna märkta, markerade 
och ej blockerade?
Skyltar och andra vägledande markering-
ar för utrymning skall finnas, om det inte är 
uppenbart att de inte behövs. Om det behövs 
ska markeringarna vara belysta och genom-
lysta.

Är transportvägar markerade vid behov?
För att skydda dem som arbetar ska trans-
portvägarna vara tydligt markerade där det 
behövs. Kan med fördel göras med golvmar-
keringsband. Axelents PROline-serie är gjord 
i tunt stål för att tåla att köras över av truckar 
och maskiner.


