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Af ing. Thomas Krebs

CE-MÆRKNING - At udvikle, 
konstruere og bygge en ma-
skine, kræver at der er klar-
hed omkring sikkerhed ved 
brugen af en maskine. Der-
for har EU i 2006 vedtaget et 
direktiv (2006/42/EF), der 
også kaldes for Maskindi-
rektivet. I Danmark har di-
rektivet også Lovnummer 
L157.

Grundlaget i dette direktiv 
er brugerens sikkerhed, alt-
så den person, der anvender 
maskinen i det daglige. Der-
med ønskede man at ar-
bejdsuheld ved brug af ma-
skiner skal reduceres.

Før en maskine kan CE-
mærkes, skal væsentlige for-
hold overholdes i forhold 
med sikkerhed og sundhed. 
Producenten skal tage højde 
for, at en maskine skal kun-
ne anvendes af personer 

uden professionel bag-
grund. Det betyder, at pro-
ducenten af en maskine skal 

kunne forudse, hvilke ulyk-
ker der kan indtræffe. 

I lovteksten står der: 

”Maskinfabrikanten eller 
dennes repræsentant skal 
sørge for, at der bliver fore-
taget en risikovurdering 
med henblik på at fastlægge 
de sikkerheds- og sundheds-
krav, der knytter sig til den 
pågældende maskine.” 

Maskinen skal derefter 
konstrueres og fremstilles 
under hensyntagen til resul-
taterne af denne analyse.

Producenten er ansvarlig
Ansvaret for at mærke en 
maskine med CE og dennes 
overholdelse af kravene på-
hviler alene maskinens pro-
ducent. Når der opbygges en 
maskine på et køretøj af en 
køretøjsopbygger, er det 
derfor denne, der har dette 
ansvar. 

Direktivet omfatter ikke 
selve motorkøretøjet eller 
påhængskøretøjet, men kun 
maskiner, der er monteret 
på disse. Det betyder at en 

opbygger, der monterer en 
maskine på et køretøj, er for-
pligtet til at udstede en CE-
mærkning og alle dermed 
krævede dokumenter, for at 
maskinen på køretøjet kan 
blive lovlig. 

I Danmark er det Arbejds-
tilsynet der varetager over-
holdelse af Maskindirekti-
vet.

Definition af en maskine
En maskine defineres som 
en samling af indbyrdes for-
bundne dele og komponen-
ter, hvoraf mindst en er be-
vægelig, og energien leveres 
enten af maskinen selv eller 
af en udefra kommende 
energikilde, dog ikke men-
neskelig eller animalsk ener-
gi.

I opbygger-sammenhæng 
defineres en maskine som 
en samling af maskiner eller 
delmaskiner, som først er 
funktionsklare, efter at disse 

er monteret og forbundet 
med hinanden på et trans-
portmiddel.

For delmaskiner gælder, at 
producenten skal udforme 
en brugervejledning og en 
inkorporeringserklæring. 
Disse dokumenter skal her-
efter indgå i dokumentatio-
nen af den færdige maskine. 
Brugeren skal have adgang 
til disse dokumenter, som 
skal medleveres med maski-
nen, sammen med en CE-
deklaration.

CE-mærkning - betydning og lov
Før en maskine eller en opbygning kan CE-mærkes, skal den opfylde Maskindirektivet.

Af Jesper B. Nielsen

INFRASTRUKTUR - Trængs-
len på vejene stiger, tog og 
busser fungerer ikke opti-
malt. Derfor er der brug for 
at fremskynde de store vej-, 
jernbane- og broprojekter – 
ikke at forsinke dem yderli-
gere.

Det mener Dansk Byggeri, 
som reagerer på transport-
minister Benny Engel-
brechts udmelding om, at 
alle projekter om ny infra-
struktur skal regnes igen-
nem igen for konsekvenser 
for klimaet. Derfor vil det 
tage længere tid at udarbej-
de en ny investeringsplan 
for infrastrukturen frem 
mod 2030.

- Det er den forkerte vej at 
gå, siger Henrik Friis, der er 
branchedirektør i Dansk 
Byggeri.

- Et smidigt arbejdsmar-
ked fungerer kun, hvis virk-

somhederne har mulighed 
for at tiltrække de rette med-
arbejdere, som kan pendle 
mellem hjem og arbejde. 
Trængsel sætter en effektiv 
stopper for mobiliteten i 
samfundet og dermed mu-
ligheder for at få ledige stil-
linger besat, mener han.

- Det betyder også, at 
transport bliver dyrere 
transport og logistik bliver 
dårligere for virksomheder-
ne. 

- I sidste ende går det ud 
over vækst og beskæftigel-
se, hvis vi ikke får udbygget 
og vedligeholdt infrastruk-

turen bedre og hurtigere, si-
ger Henrik Friis.

Trængsel koster milliarder
Vejdirektoratet kortlagde i 
foråret den samlede træng-
sel på vejene og dokumente-
rede, at danskerne spilder, 
hvad der svarer til 60.000 
fuldtidsstillinger, fordi det 
er langsommeligt og be-
sværligt at komme frem. Det 
koster samfundet 24 milliar-
der kroner om året - og situ-
ationen bliver værre og vær-
re. Trængslen på vejene sti-
ger fire-fem procent hvert 
år. 

Forsinkelser i togtrafikken 
koster samfundet 2,4 milli-
arder kroner om året.

Alt er allerede analyseret
- Jo længere vi venter, jo 
større bliver regningen, si-
ger Henrik Friis.

- Alle projekter – uanset 
om det er veje, jernbaner, 
broer, tunneller, nye statio-

ner, cykelstier eller initiati-
ver til bedre trafiksikkerhed 
og støjbekæmpelse - er alle-
rede gennemregnet og ana-
lyseret på kryds og tværs. 

Friis mener ikke, at der er 
modsætninger mellem en 
moderne og velbygget infra-
struktur og klimaet. Tværti-
mod kan en effektiv infra-
struktur med den nødvendi-
ge kapacitet sikre de bedste 
transportsystemer, der 
mindsker CO2-udlednin-
gen.

- Omstillingen af trans-
portsystemerne kræver 
blandt andet udfasning af 
dieselkøretøjer og ikke 
mindst omstilling af jernba-
nen, så den bliver mere at-
traktiv for passagererne. 
Det er langt vigtigere end at 
udskyde den helt nødvendi-
ge udbygning af infrastruk-
turen, som i sidste ende 
kommer til at koste os vækst 
og velstand, slutter bran-
chedirektøren.  

Vejprojekter bør fremskyndes
Udskydelse af plan for infrastrukturen gør os fattigere.

Af Jørgen K. Jensen

DEBAT - De nye miljøzone-
regler, der træder i kraft den 
1. julik 2020, er fuldstændig 
ude af proportioner. Hvorfor 
skal en forudseende vogn-
mand straffes for at have 
købt en lastbil, der lever op 
til EU’s udledningsnorm Eu-
ro-5 den 28. september 
2009 - eller for den sags 
skyld før – men efter de nye 
regler skal han nu investere i 
et partikelfilter, som kan ko-
ste op til 80.000 kroner. El-
lers kan han ikke forsætte 
med at kunne køre i miljøzo-
nerne. 

Hvis han havde ventet 
med at få lastbilen indregi-

streret tre dage senere, den 
1. oktober 2009, vil han ef-
ter de nye regler ikke være 
nødt til at bekoste et parti-
kelfilter. 

I mine øjne er det forkaste-
ligt at det skal være en dato 
der skal bestemme det og ik-
ke lastbilens udlednings-
norm. Det må alt andet lige 
være normen, der er det vig-
tigste. 

Når myndigheder påstår, 
at det er nemmere at kon-
trollere en dato frem for en 
euronorm, vil jeg spagfær-
digt gøre opmærksom på, at 
med al den IT-teknik og an-
dre elektroniske midler, vi er 
i besiddelse af i dag, burde 
det være muligt at gøre den-
ne kontrol lige så nem som 
at kontrollere en dato. 

Da mange af Vogn-
mandslaugets medlemmer 
og medlemmer af Nordre 
Birk Vognmandsforening vil 
blive ramt af disse nye reg-
ler, skal der kunne gives di-
spensation for disse Euro 5 
lastbiler uanset dato.

 
Med venlig hilsen
Jørgen Kjeld Jensen
Oldermand
Vognmandslauget

Euro-5 skal have 
dispensation
Et berettiget surt opstød om de nye mil-
jøregler, der diskriminerer Euro-5 vogn-
mænd.

Henrik Friis, branchedirektør i 
Dansk Byggeri.

CE mærket står for Conformité 
Europeenne og betyder euro-
pæisk konformitet eller ens-
stemmighed. (illustration: 
Matthias DD / Wikipedia)
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