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»  Kursansvarig

Larry Falk
Larry har 30 års industriell erfarenhet inom konstruktion 
och utveckling, marknad och riskanalyser. Sedan 1994 
har han varit anlitad som sakkunnig projektledare av  
flera nationella och internationella storföretag vid CE-
märkning av stora komplexa maskin- och processsys-
tem. Han har även sedan 1997 varit kursansvarig för en 
maskinsäkerhetskurs vid Malmö Högskola och har dess-
utom sedan 2009 hunnit hålla ett 50-tal företagsanpas-
sade kurser. Han är landets första certifierade maskin-
säkerhetsspecialist och medverkar i det internationella 
standard iseringsarbetet i kommittén för TK/282.

KURSPROGRAM
MASKINSÄKERHET

K U R S I N F O R M A T I O N

Våra kurser vänder sig till:
»  Produktionschefer 
»  Marknadsförare
»  Konstruktionschefer 
»  Importörer
»  Konstruktörer 
»  Distributörer
»  Säkerhetsingenjörer 
»  Återförsäljare
»  Service- och underhållspersonal 
»  Teknikinformatörer
»  Skyddsombud 
»  Inköpare

Våra kurser kan genomföras i hela Sverige och anpassas efter 
era önskemål gällande innehåll, nivå och längd.

Vi kan erbjuda kostnadse�ektiva kurser tack vare:
»  Minskade distanskostnader – Kursledaren håller kursen i era 

lokaler eller på närmaste
»  Kundanpassningar – Kursen anpassas till ert specifika behov 

vilket kan innebära färre kursdagar.
»  Kundrelaterade övningar – Vi kan tillsammans med er utföra 

felsökningsövningar på era maskiner/anläggningar.

Kontaktuppgifter
Maskinsäkerhet & 
Design

larry.falk@prekam.se
Mobil: +46 705 93 89 98

NP Sköldsväg 5
238 41 Oxie

ort.

PREKAM

“Vi erbjuder kundanpassningar för att 
anpassa kursen till ert specifika behov,
vilket kan innebära färre kursdagar.”

Halvdagsutbildning: För chefer i ledande befattning
Kursinnehåll:
»   Produktansvarslagen 
»  Produktsäkerhetslagen
»  De�nitioner i Maskindirektivet AFS 2008:3
»  Presumptionsprincipen enl § 9, AFS 2008:3
»  AFS 2006:4 Äldre arbetsutrustning
»  Delegation enligt SAM (AFS 2001:1) bla 

vem får skriva på deklarationen

»   Skyddsklausulen i Maskindirektivet
»  21 § bestämmelser om stra� i 

Maskindirektivet
»   The New and Global Approach
»  Nya sanktionsavgifter enligt Maskin- 

direktivet AFS 2008:3
»   Utbildningsmaterial ingår



 

Dag 1: CE-märkning enligt Maskindirektivet, grundkurs
AFS 2008:3 (2006/42/EC)

Riskanalys av äldre maskiner enligt AFS 2006:4 
(användning av arbetsutrustning) 

Kursinnehåll:    Vad du lär dig:
»   Direktivens syfte och mål »   Skillnaden mellan nya och gamla maskiner
»  Riskanalyser och tekniska krav   »  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)
»  Delegation och arbetsmiljöansvar »  MTO perspektiv (Människa Teknik Organisation)
»  Systematiskt arbetsmiljöarbete
»  Praktiska exempel
»  Praktiska gruppövningar

Heldagsseminarie: Manualers och bruksanvisningars ABC
Kursinnehåll:
»   Allmänt om utformning, formuleringar, innehåll, produktansvar och produktsäkerhetslagen
»   På vem ligger ansvaret? – Definition av begreppen importör, tillverkare och distributör 
»  Vilka är språkkraven? – Vad menas med ”bruksanvisning i original”? Vem ansvarar för översättningar?
»  Nödvändiga deklarationer – bullerdeklaration och försäkran om överensstämmelse 
»   Information för alla faser av maskinens liv 
»  Genomgång av ”Principerna för integration av säkerheten” enligt SS EN ISO 11161
»   Speciella krav för viss typ av utrustning  
»   Viktiga standarder att känna till såsom SS EN ISO 12100, SS EN 82079-1 m �

Dag 2: Fortsättningskurs i CE-märkning (praktisk tillämpning) 
Kursinnehåll mekanik:
»  Repetition av MD, PED, LVD och 

EMC-direktiven
»   Harmoniserade standarder (fördjupning)
»   Maskinsystem och processanläggning
»  Projektledning
»  Nulägesanalys
»  Ansvar och befogenheter
» Praktiska råd och tips inför riskanalysprojekt
» Praktiska gruppövningar

Kursinnehåll el och automation:
»  Maskindirektivet: 1.2 styrsystem, enligt  

AFS 2008:3, SS-EN ISO 13849-1
»  Workshop där vi går igenom följande:
- Specifikation av skyddsfunktioner: Ex. hålldonsfunk-

tion, förreglat skydd, start, normalt stopp och nödstopp
-  Prestandanivå: S1-S2, F1-F2, P1-P2, PL a-e
- Utvärdering av prestandanivå: Kategori;  

B - 4  •  Medeltid till farlig felfunktion  •   MTTFD = Mean 
Time To dangerous Failure    Feldetekteringsförmåga •
DC = Diagnostic Coverage  •  Fel av samma orsak  •  
CCF = Common Cause Failure

U T B I L D N I N G A R

Vad du lär dig:
»  Maskindirektivet, fördjupning
»  Skillnaden mellan maskin och delvis  

fullbordad maskin 
»  Definitioner: Tillverkare, tillverkarens representant 

och distributör
»  Krav i direktiv och föreskrifter för nya och  

begagnade maskiner
»   Säkerhet och systemtänkande 

Kursinnehåll:
»   Maskindirektivet (MD) 
»  Produktansvarslagen
»  Tryckkärlsdirektivet (PED) 
»  Harmoniserade standarder:   

SS-EN ISO 12100:2010, SS-EN ISO 13849-1,  
SS-EN ISO 13850, SS-EN ISO 13857,  
SS-EN ISO 13855, SS-EN 60204-1 m fl 

»   Direktiv och analysmetoder  
»   Lågspänningsdirektivet (LVD)
»   Praktiska exempel från industrin

•
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