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Förord
Detta dokument (EN ISO 12100:2010) har utarbetats av ISO/TC 199, Safety of machinery, i samarbete med
CEN/TC 114, Safety of Machinery. Båda sekretariaten hålls av DIN.
Denna Europastandard skall ges status av nationell standard, antingen genom publicering av en identisk text
eller genom ikraftsättning senast november 2013, och motstridande nationella standarder ska upphävas
senast november 2013.
Det bör uppmärksammas att vissa delar i detta dokument kan vara föremål för patenträttigheter. CEN
[och/eller CENELEC] ska inte hållas ansvarig för att identifiera något eller samtliga sådana patenträttigheter.
Detta dokument upphäver och ersätter ISO 12100-1:2003, ISO 12100-1:2003/Amd. 1:2009, ISO 12100-2:2003,
ISO 12100-2:2003/Amd. 1:2009 och ISO 14121-1:2007, för vilka det utgör en konsolidering utan tekniska förändringar. Dokumentation (t.ex. riskbedömning, C-standarder) baserad på dessa ersatta dokument behöver
inte uppdateras eller revideras.
Detta dokument har utarbetats under mandat till CEN av Europeiska kommissionen och EFTA, och stöder
grundläggande krav i EU-direktiv.
Sambandet med EU-direktiv beskrivs i bilaga ZA, som ingår som en informativ del i denna standard.
Enligt CEN/CENELECs interna bestämmelser ska följande länder fastställa denna Europastandard: Belgien,
Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland,
Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien,
Schweiz, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Ungern, Tyskland och Österrike.
Ikraftsättningsnotering
Texten i ISO 12100:2010 har godkänts av CEN som EN ISO 12100:2010 utan några ändringar.
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Orientering
Den primära målsättningen med EN ISO 12100 är att förse konstruktörer med allmänna riktlinjer och vägledning för att de ska kunna konstruera maskiner som är säkra vid avsedd användning. Den innehåller dessutom
en strategi för utarbetande av B- och C-standarder.
Begreppet maskinsäkerhet omfattar en maskins förmåga att utföra avsedd(a) funktion(er) under dess livstid,
varvid riskerna på ett tillfredställande sätt har reducerats.
Denna standard är grundläggande för en serie standarder med följande struktur:
— A-standarder (grundläggande säkerhetsstandarder) som ger grundläggande begrepp, konstruktionsprinciper och allmänna aspekter som kan tillämpas på alla maskiner;
— B-standarder (gruppstandarder för säkerhet) som behandlar en säkerhetsaspekt eller en typ av säkerhetsrelaterad anordning som kan användas för en mängd maskiner:
— B1-standarder för särskilda säkerhetsaspekter (t.ex. skyddsavstånd, yttemperatur, buller);
— B2-standarder för skyddsanordningar (t.ex. tvåhandsmanöveranordningar, förreglingsanordningar,
tryckkännande anordningar, skydd);
— C-standarder (säkerhetsstandarder för maskintyper) som ger detaljerade säkerhetskrav för en särskild
maskin eller grupp av maskiner.
Denna internationella standard är en A-standard.
När en C-standard skiljer sig från ett eller flera tekniska krav som behandlas i denna internationella standard
eller i en B-standard, har C-standarden företräde.
Det rekommenderas att denna internationella standard ingår i utbildningar och handböcker för att förmedla
grundläggande terminologi och allmänna konstruktionsprinciper till konstruktörer.
ISO/IEC Guide 51 har beaktats i möjligaste mån vid utarbetandet av denna internationella standard.
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Maskinsäkerhet — Allmänna konstruktionsprinciper —
Riskbedömning och riskreducering
1

Omfattning

Denna internationella standard anger grundläggande terminologi, principer och en metodik för att uppnå
säker konstruktion av maskiner. Den anger principer för riskbedömning och riskreducering som hjälp för
konstruktörer att uppnå detta mål. Dessa principer grundar sig på kunskaper om och erfarenhet av konstruktion, användning, incidenter, olyckor och risker som förknippas med maskiner. Metoder beskrivs för att identifiera riskkällor samt uppskatta och utvärdera risker under olika faser i en maskins livscykel, samt för eliminering av riskkällor eller åtgärder för tillräcklig riskreducering. Dessutom ges vägledning om dokumentationen
och verifiering av riskbedömningen och riskreduceringsprocessen.
Denna internationella standard är även avsedd att användas som bas för utarbetandet av B- och Cstandarder.
Den behandlar inte risker och/eller skador som husdjur, egendom eller miljön utsätts för.
ANM. 1
Bilaga B ger, i separata tabeller, exempel på riskkällor, riskfyllda situationer och riskfyllda händelser, för att
klargöra dessa begrepp och vara till hjälp för konstruktören i samband med riskidentifiering.
ANM. 2

2

Den praktiska nyttan av ett antal metoder för varje steg i riskbedömningen beskrivs i ISO/TR 14121-2.

Normativa hänvisningar

Detta dokument hänvisar till följande dokument som är absolut nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges. För odaterade hänvisningar gäller
senaste utgåvan av dokumentet (inklusive alla tillägg).
IEC 60204-1:2005, Safety of machinery — Electrical equipment of machines — Part 1: General requirements

3

Termer och definitioner

För tillämpning av detta dokument gäller följande termer och definitioner.
3.1
maskin
sammansatt enhet som är utrustad med eller avsedd att utrustas med ett drivsystem som består av förbundna
delar eller komponenter, varav minst en är rörlig, och som sammansatts för ett speciellt ändamål
ANM. 1
Termen ”maskin” används också för en sammansatt maskin, där flera maskiner för ett gemensamt syfte
ställs upp och styrs så att de fungerar som en enhet.
ANM. 2

Bilaga A visar en allmän, schematisk framställning av en maskin.

3.2
tillförlitlighet
förmåga hos en maskin eller dess komponenter eller utrustning, att utan fel fullgöra avsedd funktion vid
angivna betingelser under en given tidsperiod
3.3
underhållsmöjlighet
möjlighet att genom underhåll enligt specificerade metoder och med angivna hjälpmedel kunna hålla eller
återföra en maskin i sådant skick att den under avsedda användningsbetingelser kan fylla sin funktion
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