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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0728/2012 af Rudi Clemens, tysk statsborger, om tekniske og 
ergonomiske standarder for jordbearbejdningsmaskiner

1. Sammendrag

Direktiv 2006/42/EF om maskiner foreskriver: "Ved tilsigtet anvendelse skal ubehag, træthed 
og fysisk og psykisk belastning hos operatøren begrænses i videst muligt omfang på grundlag 
af (…) ergonomiske principper". Ifølge andrageren er dette ikke tilfældet med adgangen til 
jordbearbejdningsmaskiner. I henhold til den gældende standard (DIN EN ISO 2867) er 
højden på det laveste adgangstrin på sådanne maskiner fastsat til 70 cm. Andrageren mener, at 
dette tal bør være 40 cm, da 70 cm ikke er ergonomisk forsvarligt og kan være 
sundhedsskadeligt for maskinoperatøren. Andrageren mener ligeledes, at fastsættelsen af 
denne standard er blevet påvirket af maskinproducenterne.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 4. oktober 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

”Andrageren kritiserer specifikationerne i den harmoniserede standard, som understøtter de 
grundlæggende sundheds- og sikkerhedskrav i direktivet om maskiner, for så vidt angår 
adgangssystemer for jordbearbejdningsmaskiner. Han mener især, at en højde på 700 mm for 
det første trins højde over jorden i sådanne adgangssystemer ikke er i overensstemmelse med 
kravene i direktivet vedrørende ergonomiske principper og kan medføre ulykker.
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Specifikationerne i relevante europæiske standarder

Kommissionens tjenestegrene har undersøgt specifikationerne i de forskellige normative 
dokumenter om adgangssystemerne på mobile maskiner og jordbearbejdningsmaskiner:

* EN ISO 2867:2006 – Jordbearbejdningsmaskiner – Adgangssystemer.
Den harmoniserede standard, der indeholder generelle specifikationer for 
jordbearbejdningsmaskiner, er EN 474-1:2006+A1:2009 – Jordbearbejdningsmaskiner –
Sikkerhed – del 1: Generelle krav. I paragraf 5.2.1 i den gældende version af den generelle 
harmoniserede standard EN 474-1 vedrørende adgangssystemer henvises der til den 
harmoniserede standard EN ISO 2867:2006 – Jordbearbejdningsmaskiner –
Adgangssystemer, som er udarbejdet på grundlag af CEN TC 151 – Byggemateriel.
Med hensyn til det første trins højde over jorden fastlægges der i tabel 1 i EN ISO 2867:2006 
en ”grundlæggende højde” på 400 mm og en maksimal højde på 700 mm, og tabellen 
indeholder desuden en fodnote, der anbefaler, at ”når det er praktisk muligt, bør højden ikke 
overstige 600 mm.”
I paragraf 3.2 i standarden defineres en “grundlæggende højde” som ”en højdeværdi, der 
tager hensyn til ergonomiske kriterier på grundlag af komfort”, og den indeholder en note 
om, at ”acceptable værdier er med den specificerede afstand (fra minimum til maksimum)”.
Standarden indeholder desuden bestemmelser, der skal tage hensyn til behovet for luftafstand 
mellem adgangssystemet og hindringer på jorden. I paragraf 3.9.1 defineres et "fleksibelt trin" 
som et "trin, der er udstyret med et materiale, som bevæger sig, når det kommer i kontakt med 
en forhindring, og vender tilbage til den oprindelige placering (med henblik på at minimere 
beskadigelser af trinnet)”. I paragraf 6.4 anføres det, at “fleksibelt monterede trin (eller serier 
af trin) bør undgås, medmindre der er risiko for, at trinnet kan beskadiges under betjeningen 
af maskinen”. Paragraf 4.2 indeholder endvidere specifikationer for bevægelige primære 
adgangssystemer, men indeholder ikke kriterier for monteringen af sådanne systemer.

* EN ISO 2867:2011.
Versionen af EN ISO 2867 fra 2006 er blevet erstattet med en revideret version: EN ISO 
2867:2011. 
I den reviderede version er termen ”grundlæggende højde” blevet erstattet med termen 
”tilstræbt højde”, men den nye term er imidlertid defineret på samme måde (paragraf 3.1.1).
Specifikationerne for standarden vedrørende trapper og stiger er blevet adskilt.
I tabel 4 i den reviderede standard vedrørende trapper fastlægges en tilstræbt højde på 400 
mm og en maksimal højde på 600 mm for det første trins højde over jorden. 
I tabel 6 vedrørende stiger og enkelte eller flere trin fastlægges en tilstræbt højde på 400 mm 
og en maksimal højde på 600 mm for det første trins højde over jorden, medens det fremgår af 
en fodnote, at: 

”Det første trins højde hos minilæssere med store skovle eller stort ekstraudstyr kan 
være op til 700 mm. Dette gælder desuden for kompaktgravere, bulldozere, 
kompaktorer og afledte maskiner med stålhjul og valser.”

I sammenligning med standardens version fra 2006 er den maksimale højde på 700 mm 
sammen med en anbefaling om ikke at overstige 600 mm blevet erstattet med en maksimal 
højde på 600 mm for de fleste maskiner, dog med en undtagelse på op til 700 mm for visse 
maskinkategorier.
Selv om de er formuleret forskelligt, er specifikationerne for versionen af EN 2867 fra 2011 
vedrørende det første trins højde således grundlæggende uændrede i sammenligning med 
versionen fra 2006. Skønt der i begge versioner fastlægges en ”grundlæggende” eller en 
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”tilstræbt” højde på 400 mm, er det ifølge versionerne acceptabelt, hvis det første trin har en 
højde på 600 eller 700 mm fra jorden.
Den reviderede standard indeholder ligeledes nye specifikationer for et ”bevægeligt 
adgangssystem”, der er defineret som et ”adgangssystem med en del, der bevæger sig (f.eks. 
roterer, omdannes, trækker sig sammen og foldes ud og leddeles) med eller uden en 
strømforsyningskilde og fra en lagret position før anvendelse” (paragraf 3.2.1.2) og et 
"eldrevet bevægeligt system", der er defineret som et ”adgangssystem, som er bevægeligt på 
grund af en strømkilde i maskinen” (paragraf 3.2.1.3). I paragraf 4.2 i den reviderede standard 
fastlægges specifikationer for manuelle og eldrevne bevægelige adgangssystemer, medens der 
i bilag B fastlægges yderligere specifikationer for eldrevne bevægelige adgangssystemer, som 
transporterer en person. Standarden indeholder imidlertid ikke kriterier for monteringen af 
sådanne bevægelige adgangssystemer.

* EN ISO 14122-4 – Maskinsikkerhed – Permanente adgangsveje til maskiner – del 4: 
Faste stiger.

Serie EN ISO 14122 af harmoniserede standarder, som behandler permanent adgang til 
maskiner, blev udarbejdet på grundlag af CEN TC 114 – Maskinsikkerhed. 
Del 3 i EN ISO 14122 vedrørende trapper og trappestiger indeholder ikke specifikationer for 
det første trins højde over jorden.
Del 4 af EN ISO 14122 indeholder specifikationer for faste stiger.
Det fremgår af indledningen i EN ISO 14122-4, at de anførte højder er i overensstemmelse 
med fastlagte ergonomiske data i EN 574-3 – Maskinsikkerhed – Menneskekroppens 
dimensioner – del 3: Antropometriske data.
Det fremgår af paragraf 1 – Anvendelsesområde – at "standarden gælder for alle maskiner 
(stationære og mobile), hvor faste adgangsveje er nødvendige", medens det i note 2 anføres, 
at ”for mobile maskiner kan der gælde alternative krav på grund af deres dimensioner og 
særlige anvendelsesbetingelser”. 
Det fastlægges i paragraf 4.4.1.1, at afstanden mellem sammenhængende stigetrin skal være 
uforandret og på mellem 225 mm og 300 mm. Det fastlægges i paragraf 4.4.1.2, at afstanden 
mellem gangarealet i afgangsområdet og det første stigetrin ikke må overstige afstanden 
mellem to sammenhængende stigetrin, og det anføres ligeledes i en note, at afstanden mellem 
gangarealet i afgangsområder og det første trappetrin skal være på højst 400 mm, såfremt der
skal anvendes mobile maskiner på ujævnt terræn.
For EN ISO 14122-4 varierer de acceptable værdier for det første stigetrins højde over jorden 
med henblik på adgang til terrængående mobile maskiner fra et minimum på 225 mm til et 
maksimum på 400 mm.

* CEN/TR 614-3:2010 – Maskinsikkerhed – del 3: Ergonomiske principper for 
konstruktion af mobile maskiner.

Den tekniske CEN-rapport 614-3:2012 blev udarbejdet på grundlag af CEN TC 122 –
Ergonomi.
Paragraf 4.5 i den tekniske rapport behandler konstruktion af adgangssystemer og henviser 
generelt til EN ISO 14122 (se ovenfor).
Det anføres i paragraf 4.5.2 i den tekniske rapport vedrørende trapper og stiger, at:

“Højden fra jordoverfladen til det første trin bør fortrinsvis være på 300 mm eller 400 
mm for alle terrængående maskiner. EN ISO 2867 indeholder en vejledning til 
konstruktionen af trapper og stiger for jordbearbejdningsmaskiner, og det fremgår 
ligeledes heri, at ”hvor det er praktisk muligt, bør højden ikke overstige 600 mm”. Denne 
sidstnævnte højde er rent faktisk med urette anvendt på mange typer 
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jordbearbejdningsmaskiner, der anvendes udenfor, og er mangelfuld for især den 5. 
percentil af befolkningen og for ældre.  I dette tilfælde er det nødvendigt at udarbejde 
hensigtsmæssige anordninger med følgende egenskaber:

 stigens hældning, jf. EN ISO 2867:2006
 trappens hældning, jf. EN ISO 14122-1:2001
 forlængelse ved at dreje det første (laveste) trin
 trapper og trappestiger skal opstilles, således at de kan have en hældning som 

anbefalet i EN ISO 14122-3.
NOTE: I EN ISO 2867:2006 fastlægges et maksimum på 700 mm for 
jordbearbejdningsmaskiner, hvilket ikke er i overensstemmelse med mindre eller ældre 
operatørers kapacitet og skaber en betydelig risiko for uheld for alle operatører. Den 
anbefalede højde fra 300 mm til 400 mm bør overholdes, selv på terrængående mobile 
maskiner, eksempelvis ved hjælp af systemer, som giver mulighed for, at det første trin kan 
hæves, vippes opad eller bevæges i tilfælde af forhindringer (jf. EN ISO 2867/2006 for 
fleksibelt monterede løsninger).”

Kommissionens bemærkninger 

Det bør først bemærkes, at harmoniserede standarder for specifikke maskinkategorier (C-
standarder), såsom EN 474-1 og EN ISO 2867, kan indeholde specifikationer, der afviger fra 
specifikationerne i en generel standard om maskinsikkerhedsaspekter (B-standard), såsom EN 
ISO 14122-4, og at kravene i C-standarden i sådanne tilfælde har forrang. Det bør ligeledes 
bemærkes, at den tekniske CEN-rapport 614-3 ikke er en standard og derfor har en rent 
informativ status.
Kommissionen bemærker dog, at den maksimale højde på 600-700 mm, som anses for at være 
acceptabel af EN 474-1 og EN ISO 2867 for det første trins højde over jorden i et 
adgangssystem for jordbearbejdningsmaskiner, er betydeligt større end den maksimale værdi, 
der er fastlagt i B-standarden for terrængående mobile maskiner. Værdien på 600-700 mm er 
endvidere kritiseret udtrykkeligt i den tekniske rapport, som er offentliggjort af den tekniske 
komité for ergonomi under CEN, for at være en kilde til uheld.
Kommissionen bemærker desuden, at kritikken af det første trins alt for store højde over 
jorden i adgangssystemer for mobile maskiner deles af repræsentanterne for brugere af 
maskinerne, og dette gælder både arbejdsgivere og arbejdstagere.
Projektet ”Safer by Design”, som blev gennemført af European Aggregates Association 
(UEPG) på grundlag af feedback fra medlemsvirksomheder, anbefaler følgende som 
”kernemål”:

 “3. Det første trin skal ikke være mere end 300 mm over jorden.
 4. De trin, der efter al sandsynlighed vil blive beskadiget (i forbindelse med maskinens 

tilsigtede anvendelse), skal være bevægelige.”
Der blev draget lignende konklusioner af et projekt, som blev udviklet af 
Arbejdsmiljøtjenesten i Det Europæiske Fagforeningsinstitut på grundlag af en systematisk 
indsamling af feedback fra maskinoperatører i seks af EU's medlemsstater vedrørende 
anvendelsen af forskellige gaffeltrucks, herunder terrængående maskiner. For så vidt angår 
adgangssystemer blev det i projektet anbefalet:

”Det første trin skal ikke være mere end 350 mm over jorden. Trinene kan være 
bevægelige, helst drevet maskinelt, for at forhindre skader ved kørsel på ujævnt 
terræn."
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I lyset af ovenstående vil Kommissionen anmode CEN om at genoverveje specifikationerne i 
de harmoniserede standarder EN 474-1 og EN ISO 2867 med henblik på at sikre, at det første 
trins højde i adgangssystemer på jordbearbejdningsmaskiner fastlægges i overensstemmelse 
med ergonomiske principper, og at der kræves montering af bevægelige adgangssystemer, når 
der er behov for en større luftafstand for at undgå forhindringer på jorden.”


