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Förord 
Detta är den tredje och sista redovisningen av projektet Säkerhetsblad för bygg- och 
anläggningsmaskiner som har initierades av maskinuthyrarna inom Swedish Rental Service AB 
(SRA). Resultat har getts namnet PSI-Guiden med webbadressen PSI-Guiden.se. 

Projektledare och ordförande i styrgruppen har varit Johan Svedlund, Skanska Maskin. 

Leena Haabma Hintze, Swedish Rental Service AB (SRA) har fungerat som projektkoordinator 
och huvudförfattare. 

SBUF referensgrupp har bestått1) av: Eva Bernmark, Arbetsmiljöverket; Tomas Kullberg, 
Byggnads; Malin Berengren/Anders Barchéus, NCC; Birgitta Gaude, Peab; Henrik 
Cederlöf/Petra Flyborg, Sverige Byggindustrier och Håkan Skotte, Skanska. 
 
Styrgruppens ledamöter1) har varit Tommy Åkesson, Cramo; Måns Hermelin, Hitachi 
Powertools; Hans Lück, Husqvarna; Per Wulfner, Lambertsson Sverige; Mathias Petersson, 
Stavdal; Kurt Andersson, Ramirent, samt två externa konsulter Nikita Hedberg (tidigare HMS 
ansvarig Nordic Crane Sverige) och Lars Sörensson (tidigare maskinansvarig Skanska Maskin 
Malmö).  

Ett stort antal maskinuthyrare och leverantörer har medverkat på arbetsmöten och seminarier. 
 
Från projektets ledning vill återigen betona den goda branschsamverkan som varit ett signum för 
arbetet, med engagerade arbetsgrupper och god sakkunskap hos anlitade HMS- och 
maskinexperter. Dessa personer har kunnat medverka tack vare stöd från SBUF, SRA:s 
medlemmar och partners samt närliggande organisationer. Den sista etappen har slutförts enligt 
plan, men vi beklagar samtidigt att själva slutredovisningen till SBUF försenats, främst beroende 
på att projektets under 2015 gått från utveckling till ett fortvarighetstillstånd vilket krävt sina 
resurser. Under 2015 lämnades dock en rapport till SBUFs årsredovisning och till en artikel. 
 
Än en gång - stort tack till alla deltagare för att ha delat med sig av sina erfarenheter och ett stort 
personligt engagemang i att förbättra arbetsmiljön och att effektivisera byggindustrin.  
Nu är det viktigt att samtliga intressenter fortsatt bidrar i en bred kommunikation om PSI-
informationen i hela byggindustrin. Detta för att nå ut och göra verklig skillnad som stöd i 
arbetsberedning, praktiska tips och för riskhantering ute på arbetsplatser och i byggskolor, samt 
som kunskapskälla för arbetsmiljöansvariga i byggindustrin.  
 
Vi hoppas och räknar med fortsatt samverkan och stöd från branschens parter, 
branschorganisationer, byggutbildare och arbetsmiljöintressenter. 
 
 
1) Följande personer har medverkar under tidigare etapper och representerade då följande företag eller 
organisationer:  
Kjell Andersson, Hitachi Powertools; Robert Bennerheim, NCC; Björn Samuelsson, Sveriges Byggindustrier,  
Lars Ekström, Arbetsmiljöverket. 
Ett stort tack även till er! 
 
 
 
Stockholm 2016-02-01 
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Sammanfattning 
Olyckor med maskiner, är efter fallolyckor de vanligaste i byggindustrin. Informationsbrist om 
nya maskiner och lämpligt metodval, en stor rörlighet på arbetsmarknaden, brister i 
säkerhetskultur och språksvårigheter är exempel på bidragande riskfaktorer. Maskinens 
bruksanvisning och Arbetsmiljöverkets föreskrifter ska innehålla all nödvändig information men 
blir ofta för omfattande i den dagliga hanteringen. Maskinuthyrarnas kunder, entreprenörerna har 
därför efterfrågat ett bygg anpassat säkerhetsblad som fungerar som ett praktiskt verktyg för att 
minska olycksrisken och ger maskinspecifik introduktion för arbete med byggmaskiner. 

Projektets syfte är att förse maskinanvändare och byggarbetsplatsen med kvalitetssäkrad, 
relevant och tydlig information för maskinval, arbetsberedning eller maskinintroduktion, och ge 
byggskolor ett modernt utbildningsunderlag. Det övergripande målet har varit att förebygga och 
förhindra olyckor och tillbud med byggmaskiner och att rentalföretagen på ett effektivt sätt kan 
bidra med sitt kunnande för ett mer rationellt byggande. 

Projektets har fokuserat på handhållna och handförda byggmaskiner, med betoning på de som 
erfarenhetsmässigt har en förhöjds säkerhetsrisk. Metoden är att strukturerat, med utgångspunkt i 
Swedish Rentals klassificeringssystem för bygg-och anläggningsmaskiner SRA-kod, hämta 
underlag från bruksanvisningar och föreskrifter. Informationen grupperas på maskintyper med 
hjälp av mallar, och publiceras i produktspecifika säkerhetsblad. Dessa kan användas vid 
arbetsberedning, som maskinintroduktion eller vid undervisning. 

Målgruppen var inledningsvis utbildade yrkesmän i byggindustrin, arbetsberedare och 
produktionsansvariga. Under sista etappen tillkom nya, viktig målgrupper. Elever och lärare på 
gymnasiets Bygglinje, lärlingar och HMS ansvariga på byggföretag, samt byggindustrins 
specialföretag med egna maskiner. Ett nytt gränssnitt har utvecklats för dessa nya användare med 
en enkel sökning i databasen efter PSI-blad och på teknisk data som vibrationer och buller. 
Säkerheten i databasen och flexibiliteten i användarhanteringen har ökats för att förenkla 
företagens administration och för att underlätta uppdatering.  

Projektet har uppnått önskat resultat och mer därtill. I princip samtliga vanligt förekommande 
maskinmodeller på den svenska hyresmarknaden, som bedöms ha en ökad risk, åtföljs av en 
specifik PSI, en bygganpassad Personlig Säkerhetsintroduktion med fakta om skydd och säkert 
arbete, hälsa och ergonomi samt praktiska tips för användning och skötsel. Formatet är valfritt - 
ett utskrivet A4-blad, en QR-kod på maskinen för digital avläsning, ett webbgränssnitt för 
desktop och ’smartphone’ eller direktlänk till företagets affärssystem.  

Med hjälp av PSI kan byggindustrin förebygga maskinrelaterade olyckor på arbetsplatser inom 
byggbranschen. PSI ger en introduktion till varje enskild produkt och minskar riskerna vid 
användningen av maskiner. Den digitala QR-koden öppnar produktöversikten på webben för mer 
information, PSI-Guiden.se är alltid uppdaterad och framtidssäkrad för ytterligare information 
som exempelvis instruktionsfilmer. Idag finns ca 1550 unika produkter med PSI, 450 av dessa 
har fördjupad information PSI+ och ytterligare 650 produkter har generell information PSI-G. 
Totalt omfattas över 2000 maskiner inom byggindustrin. 
 
Våra skandinaviska grannländer har haft liknande projekt men diskuterar nu en anslutning till 
PSI. ERA European Rental Association följer arbetet vid sidan om närliggande frågor.
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REDOVISNING 
1. Bakgrund 
Olyckor med maskiner, är efter fallolyckor de vanligaste inom byggindustrin. För 
byggnadsarbetarna är bristen på information samt språksvårigheter stora riskfaktorer medan 
företagen ofta saknar adekvat stöd för att ge en bra utbildning i maskin- och metodval. 

Paradoxalt finns också en risk i att användningen av många nya, olika produkter och 
maskintyper, i en miljö med stor flexibilitet och rörlighet på arbetsmarknaden, som kan bidra 
till olyckor. 

Det är ytterst arbetsgivarens ansvar att arbetagaren har tillräckligt kunskap för att utföra sin 
arbetsuppgift. Uthyrningsbranschen med sin organisation Swedish Rental, har daglig närhet 
till produktionen och specialkunskap om maskiner, och är då ett värdefullt stöd vid val av 
relevant utrustning och vid förmedling av viktig användarinformation. 

2. Syfte 
Genom att produktionsanpassa bygg- och anläggningsmaskiners bruksanvisningar, 
sammanställa arbetsmiljöinformation och -föreskrifter och därefter presentera dessa i 
lättillgänglig form, finns stor potential att med förebyggande information och utbildning 
minska riskerna vid arbete med byggmaskiner.  

Projektet har strukturerat information ur bruksanvisningar till maskinspecifika säkerhetsblad 
och vid behov kompletterat med viktiga delar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. 
Informationen ska vara enkelt tillgänglig, löpande uppdateras, ge konkret nytta till 
maskinanvändaren och fungera även som ett underlag vid arbetsberedning. Målet är att 
minska risken för olyckor och incidenter med maskiner, att ta fram underlag för tydligare 
instruktioner och att bidra till ett mer rationellt byggande. 

3. Genomförande 
3.1 Etappindelning och deltagare 

Detta är en slutredovisning av hela projektet samt en delredovisning av projektets tredje och 
sista etapp, 2B enligt SBUF:s anvisningar.  

Projektet har genomförts i en nära samverkan mellan byggare, maskinuthyrare, leverantörer 
och övriga intressenter. Det har varit, och kommer fortsatt vara en process som kräver 
betydande samverkan från deltagarna och intressenter inom byggindustrin, för att uppnå ett 
betydande genomslag hos slutanvändarna, och därmed målet att öka säkerheten vid 
användning av maskiner i byggindustrin. 

Det branschövergripande projektet har organiserats i ett antal arbetsgrupper med 
projektledare, projektkoordinator, styrgrupp, referensgrupp, mall- och it-grupp, 
maskingrupper, HMS- och maskinexperter. Skanska Maskin har varit projektledare och 
Swedish Rental Service har fungerat som projektkoordinator.  

Deltagande företag: 
 maskinuthyrare: Cramo, Lambertsson, Ramirent, Skanska Maskin och Stavdal med 

stöd av andra medlemmar i Swedish Rental 
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 leverantörer: Bosch, Hilti, Hitachi, Husqvarna, Swepac samt andra partners i Swedish 
Rental 

 byggare: NCC, Skanska, Peab  

 övriga intressenter: Arbetsmiljöverket, Byggnads och Sveriges Byggindustrier. 

I styrgruppen fanns uthyrare, leverantörer och HMS-experter. Maskingruppen omfattade 
totalt ett 50-tal personer från uthyrare och maskinleverantörer. SBUF referensgrupp bestod 
av byggare och partsrepresentanter. Projektet har även haft ett flertal kontakter kontakt med 
produktionspersonal på arbetsplatser och Arbetsmiljöverket.  

Nikita Hedberg med bred kunskap om HMS-arbete inom byggindustrin och Lars Sörensson 
med lång erfarenhet från maskinuthyrning, anlitades som experter att utföra mallarbetet och 
kvalitetsgranskningen av inlagd data. 

 
3.2 Avgränsning och prioritering 

Urvalet av maskiner (produkter) har i stort följt den fastställda prioriteringen från etapp ett. 
Datainsamlingen avseende äldre maskiner har avslutats. Från år 2015 samlas information 
från upp till fem år gamla maskinmodeller. Maskinutvecklingen är allt snabbare och det 
ligger i projektets målbild att bidra till en ökad användning av nyare och säkrare maskiner. 
Samtliga mallar färdigställdes inom etapp två vid halvårsskiftet 2013.  

Under den andra etappen färdigställdes en slutlig layout för PSI-bladet liksom en webblayout 
för produktöversikten. Rutiner och systemering för dataöverföring till uthyrarnas system har 
tagits fram och förfinats i flera omgångar.  

I etapp tre har ett nytt webb-gränssnitt PSI-Guiden.se, utvecklats som möjliggöra nya 
sökningar i databasen anpassade efter nya användarkategoriers behov. Den utökade 
sökfunktion direkt mot webbdatabasen blir ett viktigt stöd vid arbetsberedning för val av rätt 
maskin till aktuell arbetsuppgift. Produktöversikten på webben är färdigutveckla och nås med 
en html-länk från ett internt system eller med en QR-kod. QR-länk och webb är anpassat till 
smartphones. Samtliga PSI-blad har översatta till engelska. 

Databasen och gränssnittet för dataregistrering har utvecklats och ligger nu distribuerad på 
internet i en s.k. ’moln-lösning’. Databasens användarhantering har fått en högre säkerhet och 
stöd för olika abonnemangsformer med en epost-server för lösenords- och 
meddelandehantering.  

3.3 Kostnader och finansiering 

Samtliga projektdeltagare har ställt upp med resurser och finansiering enligt plan. Swedish 
Rentals medlemmar gick in med utökad finansiering under etapp två för att bygga ett 
effektivare datastöd för kommande underhåll och för att klara den utökade 
granskningskostnaden föranlett av att en stor andel av bruksanvisningarna inte följer 
lagstadgade maskindirektiv och AFS föreskrifter. 

4. Resultat 
4.1 Mallar, text/dataregistrering och granskning 

Arbetet med att ta fram de planerade mallarna har i stort följt projektplanen. Viktiga 
milstolpar inför dataregistrering på bred front, var diskussionerna på Rentaldagen i 
Stockholm i november 2012, den publika lanseringen på Byggmaskiner i mars 2013 i 
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samarbete med 13 utställande leverantörer och på Nordbygg 2014 där tio utställande 
leverantörer visade hur tillgänglig maskinens PSI blad är, ett blad som fysiskt bifogats 
maskinen eller alltid uppdaterad genom en smartphone och QR-kod. En informationsfolder 
togs fram inför mässorna.  

Antalet mallar för lika maskintyper har kunnat minskas från 200 till 125 stycken, genom att 
systematiskt samordna dessa för olika produkter med ett likartad användning. Det innebar att 
fler maskintyper nu omfattas av PSI-mallar. Färre mallar underlättar även kommande 
underhåll. Istället för kopplingen en mall - en maskintyp kan vi nu använda en mall – fler 
(likartade) maskintyper, vilket blir mer logiskt och ger en tydligare systematik. Tack vare 
mallstrukturen med koppling till klassificeringen i SRA-kod finns ett verktyg för att med 
några knapptryckningar komplettera eller ändra generell information om hundratals 
maskiner/produkter när nya uppgifter kommer om ergonomi, skador eller regelverk.  

Granskningsprocessen syfte är att säkerställa en enhetlighet vid leverantörens registrering av 
text och data och göra en rimlighetskontroll av inmatad text och data. Under hösten 2013 
gjordes en utökad kvalitetskontroll av bruksanvisningar bl.a. efter att riksdagen beslutat om 
höga sanktionsavgifter för brott mot Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter. Kontrollen blev 
omfattande, ca 900 uppladdade bruksanvisningar granskades varav ca 40 % inte var i 
enlighet med gällande maskindirektiv. Maskindirektivet infördes då som en parameter vid 
registrering och i PSI som information till användaren. 

Anvisningar och villkor för användning och registrering har tagits fram. 

Under projektets gång har Swedish Rentals kodgrupp rensat ut många äldre maskinmodeller 
som saknade korrekt bruksanvisning enligt Maskindirektivet (AFS 2008:3). Idag finns ca 
1550 unika produkter med PSI, 450 av dessa har fördjupad information PSI+ och ytterligare 
ca 650 produkter har generell information PSI-G. Totalt omfattas över 2000 maskiner inom 
byggindustrin. Även om produktdata ännu inte har registrerats eller granskats, är den 
typspecifika mallen tillgänglig, PSI-G(enerell) för varje maskinmodell. På det sättet får 
användaren alltid tillgång till obligatorisk information om AFS, utbildningskrav och 
hantering, symboler för skydd och varsel, riskanalys och ergonomi.  

Under hela projektet har seminarier hållits med leverantörer och möten med 
Leverantörsorganisationen för handhållna maskiner, LEH med syfte att påskynda 
registreringsarbetet i maskingruppen. Swedish Rentals medlemmar engagerades i att söka 
intern information om befintliga produkter där leverantören saknade detta. Nya produkter 
läggs in löpande av SRA-kodgrupp, För att de nya maskinerna ska bli ’synliga’ för uthyrarna 
i SRA-kod måste leverantören mata in produktens PSI-data. Denna ordning har skapats för 
att stimulera leverantören att snabbt lägga in information om nya produkter.  

4.2 Sökning och information 

Det nya abonnentgränssnitt på webben, PSI-Guiden har tagits fram främst för elever, lärare, 
arbetsmiljöinspektörer, skyddsingenjörer, HMS-ansvariga och mindre specialiserade byggare 
med egen maskinpark. En användare med egna maskiner kan på PSI-Guiden.se  söka fram 
produktens PSI genom en sökning som är anpassad till byggarbetsplatsens behov. I PSI-
Guiden kan jämförelser göras mellan maskiners data liknande det som finns i ’Pricerunner’ 
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Vid uthyrning är det maskinuthyraren som tillhandahåller PSI information direkt till 
användaren, på papper eller digitalt med QR-kod. Den digitala länken kopplas direkt till 
aktuell PSI eller till en Produktöversikt med PSI (på flera språk), PSI+, bild, bruksanvisning 
och annan media.  

4.3 Distribution 

Swedish Rentals medlemmar har åtagit sig att införa PSI, de större företagen har alla gjort 
länkningar till sina interna system och distribuerar PSI, de mindre hanterar PSI manuell. 
Genom den nya webb-plattformen PSI-Guiden blir informationen allmänt tillgänglig, för 
skolor, arbetsmiljöansvariga och myndigheter blir abonnemanget kostnadsfritt. 

4.4 Information och marknadsföring 

SBUF:s referensgrupp har främst arbetat med prioritering av produkter/maskiner, 
mallinnehåll, PSI-layout och distribution/tillgänglighet. Från att under första etappen endast 
förordat distribution på papper ser man nu möjligheterna och tillgängligheten med digital 
tillgång genom QR-kod och smartphone.  

Utöver demonstrationer på mässor, tryckt folder och möten med byggare, uthyrare, 
leverantörer har vi visat och rapporterat om projektet vid ett flertal tillfällen för 
Arbetsmiljöverket centralt och för Stockholmsdistriktet, där även byggindustrins HMS 
ansvariga och Galaxen deltagit. Dessa diskussioner har även uppmärksammat oss själva på 
den totala avsaknaden av modern maskinutbildning på landets byggskolor och att PSI 
projektet har en viktig roll att spela där.  

I SBUFs Byggarbetsplatsens teknikhandbok finns fr.o.m. 2014 information om PSI. PSI 
omnämns som ett underlag i Arbetsmiljöverkets Förstudie om Handhållna Maskiner (2015): 
Studien är ett kunskapsunderlag för framtida projekt med syfte att minska skador med 
handhållna maskiner.  

Projektet fick Arbetsmiljöpriset under mässan Byggmaskiner 2013.  

5. Slutsatser och vidareutveckling 
Följande kriterier måste också finnas på plats för att PSI ska framgångsrikt utvecklas och 
etableras som ett viktigt hjälpmedel för att förbättra arbetsmiljön och minska skaderisken vid 
arbete med byggmaskiner. 

 Alla maskiner som bygg- och uthyrningsbranschen bedömer som riskfyllda ska 
löpande ges en PSI med enhetlig struktur 

 Mallarna ska samordnas och standardiseras så långt det är möjligt mellan likartade 
maskintyper för enhetlig information och förenklad löpande uppdatering 

 En kvalitetssäkrad PSI utgår från en SRA produktkod, en mall, en bruksanvisning 
enligt Maskindirektivet (AFS 2008:3) och en ansvarig leverantör 

 Maskiner med en specifik AFS föreskrift ges ett kompletterande PSI+ blad 

 För produkter inom en mall på srakod.se som ännu saknar modellspecifik data, visas 
en generell PSI-G  

 För Swedish Rentals partners krävs inmatning av PSI data och granskning innan en 
ny produkt blir tillgänglig för uthyrning i Swedish Rentals produktregister, srakod.se 
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 Leverantören måste vid inmatning av data säkerställa att bruksanvisningen är i 
enlighet med Maskindirektivet, vilket även följs upp vid granskningen  

 Medlemmar i Swedish Rental och uthyrare som tar del av PSI förbinder sig att 
distribuera PSI på papper eller digitalt 

 För en bred användning finns allmän tillgång för leverantörer och abonnenter på PSI-
Guiden.se. 

 Samtliga användare tillhandhåller PSI enligt avtal för ansvar och användningsvillkor, 
främst till professionella användare inom byggindustrin. 

 Alla användare, företag och abonnenter har ett ansvar att alltid tillhandahålla den 
senast tillgängliga PSI informationen till sina kunder och medarbetare. 

 

Swedish Rental tar nu ett fortsatt stort ansvar för att underhålla och utveckla PSI och PSI-
Guiden. Rentalbranschen tillhandahåller ett fantastiskt verktyg för en säkrare och effektivare 
användning av byggmaskiner. 

Nu är det upp till bevis för de som ställt kraven och efterfrågat informationen – främst 
byggentreprenörer och arbetsmiljö- och skyddsansvariga i många olika organisationer. 

Säkerhetskulturen måste påverkas om olyckorna ska minska, 
upptäck PSI-Guiden – ditt viktigaste underlag vid arbetsberedning och 
maskinintroduktion. 
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Bilagor 
Bil.1 PSI spikpistol Hilti Bil.2 PSI kapmaskin Husqvarna 
Bil.3 PSI+ högtryckstvätt Kärcher, utökad information Bil.4 PSI-G för en najmaskin Max, med text från typmall 
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Bil.5 Produktöversikt på web med  PSI, PSI+ , manual, bild 

 

 

Bil.6 Granskning av texthantering med exempel från rubrik Stopp/Nödstopp 
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Bil.7 Registrering av text och data med textväljaren öppnad för Stopp/Nödstopp 

 

 

Bil.8 Anvisning registrering text och data - snabbstart 
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Bil.9 Koppling PSI databas och företagssystem 

 

 

Bil.10 PSI i Skanskas interna system 
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Bil 10 PSI-Guiden Sök Hjälp 
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Bil. 11 PSI-Guiden Sökresultat list-vy sorterat på vibrations värde 
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Bil.12 PSI-Guiden Sökresultat produkt-vy 

 

 

Bil.13 PSI-Guiden Engelska start 
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Bil 14 PSI-Guiden Engelska Sök Hjälp 
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Bil 15 PSI-Guiden Engelska produkt-vy 
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Bil 16 PSI-Guiden Engelska PSI vibrator rammer Dynapac 

 


