
FAQ - Krav på skyddsglasögon och handskar
Fråga Svar
Jag har glasögon sedan tidigare. Hur ska jag 
göra?

Ta kontakt med din närmaste chef om du behöver 
skyddsglasögon med optisk styrka. AF har inköpsavtal för 
skyddsglasögon med optisk styrka.
För arbete av tillfällig, ej stadigvarande och kortvarig 
karaktär, samt vid besök eller inspektion, är särskilda 
skyddsglasögon för glasögonbärare ett bra alternativ. 

Ska arbetsgivaren stå för skyddsglasögon med 
optisk styrka?

Ja, för anställda som är beroende av glasögon i sitt dag-
liga arbete, står arbetsgivaren för kostnaden för skydds-
glasögon med optisk styrka.

Vilka krav ställs på glasens hårdhet i skydds-
glasögon med optisk styrka?

AF kräver hög hårdhetsgrad på glas (1F, polykarbonat-
glas), som skyddar mot höghastighetspartiklar. Skydds-
glasögonen tål att bli beskjutna med 6 mm stålkula i 45 
m/.
Utöver detta rekommenderas klart glas med UV-filter, be-
handling som motverkar reflexer, smuts och imma samt 
härdad yta (hög reptålighet).

Är ett hjälmmonterat visir tillräckligt som 
skyddsglasögon?

Hjälmmonterat visir enligt EN 166 är godkänt som 
skyddsglasögon. AF rekommenderar ändå användning 
av vanliga skyddsglasögon (EN 166) eftersom vår erfa-
renhet visar att visir lätt kan användas på fel sätt vilket 
tidigare har orsakat ögonskador. Hjälmmonterat visir kan 
inte ersätta korgglasögon (tättsittande skyddsglasögon).

Vilken typ av godkännande krävs för  
skyddsglasögon?

Skyddsglasögon ska vara EN-godkända. Alla skydds-
glasögon i AFs produktkatalog är godkända i överens-
stämmelse med EN 166.

Kan vanliga glasögon ersätta skyddsglasögon? Nej, vanliga glasögon kan inte ersätta skyddsglasögon.
Ta kontakt med din närmaste chef om du behöver 
skyddsglasögon med optisk styrka. AF har inköpsavtal för 
skyddsglasögon med optisk styrka.
För arbete av tillfällig, ej stadigvarande och kortvarig 
karaktär, samt vid besök eller inspektion, är särskilda 
skyddsglasögon för glasögonbärare ett bra alternativ. 

Hur länge ska skyddsglasögon hålla? Skyddsglasögonen i AFs produktkatalog är generellt av 
hög kvalitet, men hur längde de håller beror på hur väl 
du tar hand om dem.



Fråga Svar
Måste jag byta skyddsglasögon mot 
korgglasögon (tättsittande skyddsglasögon) 
om arbetsmomentet kräver det?

Ja, vid många moment ska du använda korgglasögon 
(tättsittande skyddsglasögon), till exempel vid kapning, 
slipning, borrning och skärarbeten som avger partiklar, 
samt vid arbete med kemikalier och färsk betong.
Det finns ett stort antal typer av ögonskydd, och därför 
är det viktig att välja en typ som är anpassad till arbets-
momentet. Ett flertal ögonskador i AF beror på felaktig 
användning av ögonskydd.

Vad ska jag göra om särskilda väder- 
förhållanden eller annat ger dålig sikt genom 
skyddsglasögonen?

Skyddsglasögonen bör tas av tills sikten åter är god, 
och det återigen är rätt och ändamålsenligt att använda 
skyddsglasögon. Detta gäller dock inte för arbetsmo-
ment som kräver korgglasögon (tättsittande skydds-
glasögon). Om väderförhållandena utgör en fara, bör 
arbetsmomentet avbrytas.

Kan bruk av skyddsglasögon skada ögonen på 
sikt?

Nej, inte om du använder EN-godkända skyddsglasögon 
i optisk klass 1F. Alla skyddsglasögon i AFs produktkata-
log har optisk klass 1F.

Skyddar skyddsglasögon mot UV-strålning? Ja, skyddsglasögonen i AFs produktkatalog skyddar mot 
UV-strålning. Dessa glasögon har polykarbonatglass som 
naturligt blockerar UV-ljus. Detta gäller också skydds-
glasögon med klart glas

Vilken typ av skyddshandskar krävs? För skyddshandskar gäller minst EN 420, företrädesvis 
EN 388 vid mekanisk risk.

Vi ska som vanligt riskvärdera arbetsmomenten som 
utförs och arbetsmiljön – som medför olika risker och 
kräver olika EN-standarder

EN-standarder skyddshandskar:
EN 420 – Skyddshandskar generella krav (lägstakrav)
EN 388 – Mekanisk risk
EN 407 – Termisk risk
EN 12477 – Svetsning
EN 511 – Kyla
EN ISO 374 – Farliga kemikalier
’
En skyddshandske kan vara godkänd enligt flera stan-
darder, men minst EN 420. En skyddshandske som 
exempelvis ska skydda mot skärskador och värme/eld, är 
godkänd enligt EN 420, EN 388 och EN 407.
För generella arbeten där det finns viss risk för 
skärskador rekommenderar vi skyddshandskar enligt EN 
388 med minst index 3 för skärbeständighet (ev. katego-
ri B eller C enligt ny testmetod).
För att göra detta enklare har vi tagit fram ett Skyddsut-
rustningskort – handske.



Fråga Svar
Det finns exempel på vridningsskador och 
skärskador på händer, då handsken har fastnat 
i rörliga maskindelar. Vad gäller här?

AF rekommenderar handskar med låg rivhållfasthet 
(EN 388). Handsken ska lätt gå sönder om den fastnar. 
Rätt storlek på handsken är avgörande. Läs tillverkarens 
bruksanvisning för maskiner och verktyg.

Hur länge ska en skyddshandske hålla? Det avgörs av den valda kvaliteten, om du har valt rätt 
skyddshandske för det aktuella arbetsmomentet, och 
hur väl du tar hand om handsken. Skyddshandskarna 
i AFs produktkatalog är generellt av hög kvalitet. Kom 
ihåg att kemikaliehandskar är «engångshandskar» med 
en livslängd på upp till 8 timmar från första exponering.

Vad gör jag om jag ska utföra precisionsarbete 
med små komponenter?

Rätt storlek på handsken är avgörande. Välj en skydds-
handske med god fingerkänslighet, flexibilitet, grepp 
och slitstyrka. Utöver det måste du välja egenskaper 
utifrån arbetsmoment och risk.

Gäller kravet på skyddshandskar också dem 
som inte utför arbete ute på
 byggarbetsplatsen? Till exempel vid
 inspektion eller bruk av instrument och 
utrustning med pekskärm.

Ja, kravet gäller för alla som uppehåller sig på AFs 
projekt.
Om det är mest praktiskt att ta av sig skyddshandskarna 
en kort stund, för att använda instrument eller utrust-
ning med pekskärm är det självklart tillåtet. I AFs 
produktkatalog finner du också skyddshandskar som 
fungerar på pekskärm.

Vilken standard för personlig skyddsutrustning 
har AF i sina projekt?

AFs standardutrustning är hjälm, skyddsglasögon, 
skyddshandskar, skyddsskor och varselkläder. Som ar-
betskläder används minst t-tröja och långbyxor. Utöver 
detta finns projektspecifika krav på skyddsutrustning, 
som till exempel krav på höjd på skyddsskor och arbets-
klädernas synlighet (synlighetsklass 1, 2 och 3). Det krävs 
också skyddsutrustning som är anpassad till arbetsmo-
ment och exponering, till exempel krav på hörselskydd, 
friskluftmask, fallsäkringssele och flamsäkra arbetsklä-
der.

Vem ska använda personlig skyddsutrustning 
med AF-standard?

Alla som uppehåller sig på AFs byggarbetsplatser, an-
läggningar och verkstäder ska bära personlig skyddsut-
rustning enligt AFs standard. Detta gäller också anställda 
hos underentreprenörer, leverantörer och besökande.

Måste jag använda skyddsglasögon och 
skyddshandskar när jag kör maskin eller 
lastbil?

Nej, men du ska alltid ha skyddsglasögon och skydds-
handskar tillgängliga och skyddsutrustningen ska tas på 
när du lämnar maskinen eller lastbilen.

Gäller reglerna också pågående projekt?  Kraven gäller alla pågående och kommande projekt i AF.



Fråga Svar
Hur skaffar jag skyddsglasögon och skydds-
handskar?

Ta kontakt med din närmaste chef när du behöver ny 
skyddsutrustning. Skyddsglasögon och skyddshandskar 
kan beställas i webshopen hos vår leverantör av person-
lig skyddsutrustning, Ahlsell.

Vilka skyddshandskar och skyddsglasögon kan 
vi välja mellan?

Se AFs produktkatalog med rekommenderade produk-
ter. Kom ihåg att välja rätt skyddsutrustning för arbets-
momentet.

Har liknande entreprenörer i bygg- och 
anläggningsbranschen samma regler?

Skanska har haft motsvarande krav sedan 2011 och 
kan visa en minskning av antalet skador på händer och 
ögon. Det uppstår dock fortfarande skador, som oftast 
beror på felaktigt val av skyddsglasögon och skydds-
handske för arbetsmomentet. Enligt Skanska upplever 
deras medarbetare upplever att det är positivt att få 
tillgång till bra produkter.

Gäller kraven också till och från 
arbetsområdet?

Kravet på skyddshandskar och skyddsglasögon gäller på 
alla områden där AF har ansvaret för säkerheten. 

Vad gör jag om jag ser någon som inte 
använder skyddsglasögon och/eller 
skyddshandskar?

Ta kontakt med vederbörande och fråga varför han eller 
hon inte använder skyddshandskar och/eller skydds-
glasögon. Om vederbörande inte har ett sakligt och bra 
skäl till det ska arbetet stoppas tills nödvändig 
skyddsutrustning finns på plats.
För mer information om vad som gäller om HMS-regler-
na inte följs, se AFs HMS-handbok s. 19.


