Prop. 1979/80: 133
Regeringens proposition
1979/80: 133
med anledning av beslut fattade av internationella arhetskonfercnsen
år 1979 vid dess sextiofemte möte;
beslutad den 13 mars 1980.

Regeringen förelägger riksdagen vad som har upptagits i bifogade utdrag
av regeringsprotokoll för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden
har hemställt om.
På regeringens vägnar
THORBJÖRN FÄLLDIN
ROLFWIRTEN

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås att riksdagen godkänner den av internationella
arbetsorganisationen (ILOl antagna konventionen (nr 152) om arbetarskydd vid hamnarbete. Genom propositionen ges riksdagen även tillfälle
att yttra sig över den av ILO antagna rekommendationen (nr 160) i samma
ämne.
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Utdrag
ARHETSMARKNADSDEPARTEMENTET PROTOKOLL
vid regeringssammantriide
1980-03-13
Närvarande: statsministern Fälldin. ordförande. och statsråden Ullsten.
Mundebo. Wikström. Friggebo. Dahlgren. Åsling, Söder. Krönmark, Burenstam Linder. Johansson. Wirten, Holm, Andersson, Boo, Winberg,
Adelsohn, Danell. Petri
Föredragande: statsrådet Wirtcn
Proposition med anledning av beslut fattade av internationella arbetskonferensen år 1979 vid dess sextiofcmte möte

Genom sin anslutning till Nationernas förbund år 1920 intriidde Sverige
som medlem av internationella arbetsorganisationen <ILOJ.
ILO:s beslutande församling - internationella arbetskonferensen sammanträder i regel en gång per år. Ärenden på dagordningen kan enligt
artikel 19 i organisationens stadga föranleda beslut antingen om internationella konventioner, avsedda att ratificeras av organisationens medlemmar,
eller om rekommendationer, avsedda att övervägas vid lagstiftning eller på
annat sätt men utan den bindande karaktilr som tillkommer en ratificerad
konvention. Om beslutet är av mindre räckvidd eller huvudsakligen av
formell innebörd, t. ex. då det gäller en begäran om utredning, brukar det
ges formen av en resolution.
Varje medlem skall inom ett år (undant11gsvis arton månader) från avslutandet av ett konferenssammanträde förelägga antagna konventioner och
rekommendationer vederbörlig myndighet ti vårt land riksdagen) för lagstiftning eller andra åtgärder. Varje medlem har vidare skyldighet att
underrätta internationella arbetsbyråns generaldirektör om de åtgärder
som har vidtagits för att förelägga konventioner vederbörlig myndighet
samt om vilka åtgärder som i övrigt har vidtagits.
Internationella arhetsk011ferensens sexti<di·mte miite hölls i Geneve under tiden den 6- 27 juni 1979. l mötet deltog delegationer från 132 av lLO: s
139 medlemsstater samt representanter för många mellanstatliga och internationella icke statliga organisationer. Arbets- eller socialministrar från
flera i konferensen deltagande länder bevistade konferensen. Sverige del-
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tog i mötet på sedvanligt sätt med en fullständig delegation, dvs. två
regerings-, ett arbetsgivar- och ett arbetstagarombud samt ett antal experter. I
Konferensens dagordning upptog följande ämnen:
I. Generaldirektörens och styrelsens rapporter (stående punkt)
Il. Program- och budgetförslag (stående punkt)
111. Tillämpningen av konventioner och rekommendationer (slående
punkn
IV. Revision av 1932 i'trs konvention (nr 32) som skydd mot olycksfall
vid hamnarbete (andra behandling)
V. Arbets- och vilotider inom vägtransportnäringen (andra behandling)
Yl. Äldre arbetstagare: syselsättning och pensionering (första behandling)
VII. Uppföljning av världssysselsättningskonferensen: basbehov (allmän diskussion)
VIII. ILO:s organisationsstruktur
Arbetskonferensen fastställde organisationens budget för åren 19801981 till Z03 779 154 dollar. Sveriges bidrag uppgår år 1980 till 1670989
dollar. vilket motsvarar 1,23 o/r.. av budgeten.
Under en följd av år har förändringar i organisationens struktur diskuterats av såväl ILO:s styrelse som av arbetskonferensen. Debatten har
främst gällt kompetensfördelningen mellan styrelsen och konferensen. hu-

1
Genom beslut den 10 och den 17 maj 1979 utsåg regeringen följande personer all
delta i konferensen. nämligen
fiir ref.ieringen: som ombud departementsrådet i arbetsmarknadsdepartementet
Bert Isacsson och sakkunnig;1 i arbetsmarknadsdepartementet Ulla Fredriksson.
och som experter tillika ersättare för ombuden ministern vid Sveriges stiindiga
delegation hos de internationella organisationerna i Geneve Erik Cornell och departementssekreteraren i arbetsmarknadsdepartementet Kerstin Ödman. samt som
experter hovrättsassessorn Jan Lev in. kommunikationsdeparh:mentct. avdelningsdirektörerna Bengt Erik Stenmark, sjöfartsverkel. och Leif Lund-Jensen. arbetarskyddsstyrelsen. departementssekreteraren Björn Jonwn. arbetsmarknadsdepartementet. departementssekreterarna Dag Klackenberg och Rolf Lagell. båda i utrikesder,.Jrtcmentet. och kanslisekreteraren Yvonne Gustafsson. arbetsmarknadsdepartementet;
för arhetsf,lil'lirna: som ombud direktören i Svenska arhetsgivareföreningcn Gullmar Bergenström. och som experter direktörerna Johan von Holten, Hans-Göran
Myrdal. Stig Sandell och Inge Svensson samt internationelle sekreterarenjur. kand.
Björn Lilliehöök och fru Stina Dall. alla i Svenska arbetsgivarcföreningen. samt
verkställande direktören Per G. Holmquis!. Riltrafikens arbetsgivareförbund, och
direktören Claes Mangnäs. Sveriges stuvareförbund;
för arhe1sta11arna: som ombud internationelle sekreteraren i Landsorganisationen
i Sverige Thorbjörn Carlsson. och som expener ombudsmannen Håkan Walander
och utredningssekreteraren Anders Bäckström. båda i Landsorganisationen i Sverige. förbundsordföranden Hans Ericsson. ombudsmannen Urs Hauser och utredningschefen Hans Wahlström. alla i Svenska transportarbetareförbundet, ombudsmannen Henry Larsson, Svenska kommunalarbetarcförbundet, ombudsmannen
Sven Pettersson. Statsanställdas förbund, juristen Kerstin Gustafsson och ombudsmannen Nils Unga. båda i Tjänstemännens centralorganisation. samt juristen Ted
Wallin. Sveriges kommunaltjänstemannaförbund.
Förhinder att delta anmäldes av Klackenberg som ersattes av förste ambassadsekreteraren Lars Grundberg, delegationen i Geneve.
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ruvida ordningen med tio fasta regeringsplatser i styrelsen utöver valbara
skall behållas samt arbetsgivar- och arbetstagargruppernas sammansättning i styrelsen. Sedan är 1974 har mellan konferenserna en siirskild
trepartisk arbetsgrupp behandlat problemen utan att nå avgörande resultat. Inte heller 1979 års konferens lyckades s\utbehandla strukturfrågorna,
utan mandatet för den trcpartiska arbetsgruppen förlängdes.
Det av världssysselsättningskonfcrensen år 1976 antagna handlingsprogrammet om basbehov och sysselsiittning innehöll en uppmaning till arbetsbyrån att före decenniets utgång utarbeta en rapport i basbehovsfrågan
till en av de årliga arbetskonferenserna. En sådan rapport hade nu förelagts
konferensen, och den behandlades i en allmän diskussion. Resultatet av
konferensens arbete blev en resolution som bekräftar de slutsatser man
kom fram till år 1976. Resolutionen kommer att ligga till grund för ILO:s
fortsatta arbete i fråga om basbehov. Den skall även utgöra ett bidrag till
FN:s arbete med den tredje utvecklingsstrategin.
I de ämnen som behandlades under punkterna IV och V på dagordningen antog konferensen följande internationella instrument, som enligt artikel 19 i ILO:s stadga skall föreläggas riksdagen:
konvention (nr 152) om arbetarskydd vid hamnarbete,
rekommendation (nr 160) i samma ämne,
konvention (nr 153) om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet,
rekommendation (nr 161) i samma ämne.
Remissbehandlingen av de båda instrumenten om arbetstider och viloperioder inom vägtransportområdet har ännu inte avslutats. Efter samråd
med chefen för kommunikationsdepartementct anser jag det nödvändigt
att i detta fall utnyttja den möjlighet som ges i ILO:s stadga att undantagsvis anmäla nyantagna instrument inom arton månader från deras antagande. Chefen för kommunikationsdepartementet kommer inom nämnda tid
att anmäla ifrågavarande instrument.
Ti:xterna på engelska och svenska till de två instrumenten om arbetarskydd vid hamnarbete bör fogas som hilci!(or 1-2 till regeringsprotokollet i
detta ärende. Dessutom bör en förteckning över samtliga resolutioner som
antogs vid konferensen tas in som bi/a!(a 3.
Jag tar i fortsättningen upp till behandling de båda instrumenten om
arbetarskydd vid hamnarbete.

Konvention och rekommendation om arbetarskydd vid hamnarbete
Frågan om en revision av 1932 års reviderade konvention om skydd mot
olycksfall vid hamnarbete togs upp till en första diskussion vid arbetskonferensen år 1978. Behandlingen ledde efter ytterligare överväganden vid
1979 års konferens till att en konvention och rekommendation om arbetarskydd vid hamnarbete antogs. Konventionen antogs med 387 röster för,
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ingen emot och tre nedlagda. Rekommendationen antogs med 378 röster
för. ingen emot och fyra nedlagda. Samtliga svenska ombud röstade för de
båda instrumenten.
Som framgår av det ovan sagda reviderar konventionen 1932 t1Ts reviderade konvention om skydd mot olycksfall vid hamnarbctc fnr 32). Vid
revisionen har man tagit hänsyn till de förändringar som skett inom hamnarbctet sedan den förra konventionen antogs. Den nya konventionen har
också gjorts mer flexibel för att undvika att den snabbt föråldras och för all
så många medlemsländer som möjligt skall kunna ratificera den. Rekommendationen tar upp skyddsåtgärder som kompletterar eller mera i detalj
anger tekniska åtgärder föreskrivna i konventionen.
Efter remiss har yttranden avgivits av sjöfartsverket. fiskeristyrelsen.
arbetarskyddsstyrelsen, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF). Sveriges
stuvareförbund, Sveriges redareförening, Landsorganisationen i Sverige
(LO). Svenska transportarbetareförbundet, Svenska hamnarbetarförbundet och ILO-kommitten.
SamtliKa rt'missinstanser utom Svenska lzamnarhetarfiJrbundet tillstyrker ratifikation eller har inte något att erinra mot en sådan. Hamnarbetarförbundet uttalar inte någon åsikt i ratifikationsfrågan.
I artikel 2 punkt I medger konventionen att medlemsstat gör vissa
undantag från tillämpningen av bestämmelserna i konventionen. Sådan
befrielse. fullständig eller partiell. kan på vissa villkor göras då det gäller
hamnarbete på en plats där trafiken är oregelbunden och begränsad till små
fartyg. Detsamma gäller i fråga om hamnarbete som avser fiskefartyg eller
vissa kategorier av fiskefartyg.
Ingen remissinstans har förespråkat befrielse i det första fallet.
Vad beträffar fiskefartyg anför fiskeristyre/sen att fiskeskepp och fiskefartyg inte bör omfattas av konventionen. Till detta anför /LO-kommitten
att konventionen i princip omfattar fiskefärtyg. Dessa kan alltså inte undantas från ratifikationen. De befrielser som medges skall liksom skälen
för dessa redovisas i rapporter om tillämpningen av konventionen enligt
artikel 22 i ILO:s stadga (art. 2 punkt 3). Det bör. enligt kommitten,
ankomma på vederbörande myndigheter att inför första rapporteringstillfälle specificera de undantag som anses påkallade.
Jag delar ILO-kommittens uppfattning. Om riksdagen godkänner konventionen avser jag ge vederbörande myndigheter i uppdrag att i samråd
med bl. a. berörda organisationer undersöka i vad mån en sådan partiell
befrielse från tillämpningen av konventionen behövs. och i så fall göra den
specifikation som är nödvändig inför det första rapporteringstillfället om
konventionens tillämpning.
Arhetarskyddsstyrelsen konstaterar att de bestämmelser i konventionen
som berör styrelsens kompetensområde motsvaras av gällande arbetsmiljöbestämmelser utom på en punkt. Enligt artikel 3 i konventionen omfattar
uttrycket lyftinrättning alla stationära eller mobila lasthanteringsinrätt-
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ningar som används i land eller omhord. Med denna definition skall även
lyftande truckar betraktas som lyftinrättning. I artiklarna 22 och 23 i
konventionen föreskrivs besiktning av lyftinrättning som således även
avser lyftande truckar. Några motsvarande besiktningsbestämmelser finns
ej i svenska arbetsmiljöbestämmelser, även om redan nu många truckägare
frivilligt låter besiktiga lyftdelen på sina truckar. Frågan om införandet av
en bestämmelse om besiktning av lyftande truckar i enlighet med konventionens bestämmelser kommer att övervägas vid en revision av styrelsens
truckanvisningar. Styrelsen bedömer inte nuvarande oöverensstämmelse
vara av en sådan storleksordning att den skulle utgöra ett ratifikationshinder. Jag ansluter mig till denna bedömning. Några ändringar i övrigt i
svensk lagstiftning eller praxis har inte ansetts påkallade. Det torde därför
inte finnas anledning att, i enlighet med artikel 42. genom lagstiftning
föreskriva tidsgränser inom vilka konventionens bestämmelser skall tilllämpas.
Inga invändningar har anförts mot tillämpning av rekommendationen.
Arhetarskyddsstyrelsen konstaterar att de flesta av de relevanta punkterna
i rekommendationen redan täcks av styrelsens hamnarbetsanvisningar.
Återstående punkter kommer att beaktas vid en revision av hamnarhctsanvisningarna.
För egen del tillstyrker jag svensk anslutning till konventionen nr 152.
Jag har i detta ärende samrått med chefen för kommunikationsdepartementet.

Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu anfört hemställer jag att regeringen
dels föreslår riksdagen att godkänna konventionen (nr 152) om
arbetarskydd vid hamnarbete.
dels lämnar riksdagen tillfälle att yttra sig över vad jag i övrigt anfört
om de vid internationella arbetskonferensens sextiofemte möte
antagna instrumenten.

Beslut
Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar
att genom proposition förelägga riksdagen vad föredraganden har anfört
för den åtgärd eller det ändamål som föredraganden har hemställt om.
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Convention (No. 152) Conccrning Ol'cupational Safety and Hcalth in Dock Work

Konvention (nr 152) om arhl'tarsk)·dd vid
hamnarhetc

The General Conference of the lnternational Labour Organisation.
Having been conveneu at Gcncva hy the
Governing Body of the lnternational Labour
Office. and having met in its Sixty-fifth Session on o June 1979. and
Noting the terms of existing international
labour Conventions and Recommendations
which arc relevant and. in particular. the
Marking of Weight ( Packages Transport ed hy
Vesselsl Convention. 1929. the Guarding of
Machinery Convention. 1963. anti the Working Environment (Air Pollution. Noisc and
Vibration) Convention. 1977. and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard lo thc revision or
thc Protcction against Accidents ( Dockcrs)
Convcntion (Rcviscd). 1932 <No. 32l. which
is the fourth itcm on the agenda of the session. and
Considcring that these proposals must take
the form of an international Convention.
adupts this twenty-fifth day of June of thc
ycar onc thousand nine hund red and seventynine thc following Convcntion. which may be
cited as the Occupational Safety and Hcalth
(Dock WorkJ Convcntion. 1979:

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens.
som har sammankallats till Genevc av styrelsen för internationella arbetsbyrån och
samlats där den 6 juni 1979 till sitt sextiofemte möte.
som beaktar bestiimmelserna i rclevant;i
I LO-konventioner och -rekommcmlat ioner
och siirskilt 19~9 t1rs konvention om miirkning av kollin vid fartygstransporter. 1%3 {1rs
konvention om maskinskydd och 1977 {irs
konvention om arbetsmiljön I luftföroreningar. buller och vibration).

Part I. Scope and Dl'.fi11itio11s

Del/. Tillii111{111i11g.w111rtlde och d1'.fi11iti1111cr

Article I
For thc purpose of this Convention. the
term '"dock work,. covers all and any part of
thc work of loading or unloading any ship as
wcll as any work incidental thereto; the definition of such work shall be established hy
national law or practice. The organisations of
employers and workers concerned shall be
consulted on or otherwise participatc in the
establishment and revision of this definition.

Artikel I

Article 2
I. A Mcmber may grant exemptions from

som beslutat anta vissa förslag avseende
revision av konventionen lnr 3~) ang;\endc
skydd mot olycksfall vid hamnarbetc ( reviderad är 1932). en fråga som utgör den ljiirue
punkten pii mötets dagordning.
och som anser att dessa förslag skall ta
formen av en internationell konvention.
antar denna den tjugofemtc dagen i juni
m{mad ftr nittonhundrasjuttionio följande
konvention. som kan kallas 1979 <°1rs konvention om arbetarskydd vid hamnarbctc:

I denna konvention avses med uttrycket
'"hamnarbete'" allt arbete och varje del av
arbete med lastning och lossning av var:ie fartyg liksom allt därmed sammanhiingande arbete; definitionen av sådant arbete skall fastställas genom nationell lagstiftning eller praxis. Berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer skall höras eller på annat sätt medverka vid fastställande och förändring av
denna definition.
Artikel 2
I. Varje medlemsstat får medge fullständig
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or permit ext:eptions to thc provisions of this
Convention in respet:t or dock work at any
placc where th..: traffic is irregular and conlined w small ships. as wcll as in respct:t of
dot:k work in relation to lishing vessds or
spct:ificd t:alcgories thereof. on condition
lhat111 i sate working 1.:onditions ar..: maintained: and
lh) the comp..:tcnt authority. after 1.:onsultation with the organisations of employers
and workers concerned. is satisfied that it is
reasonablc in all the 1.:i1n1mstanccs that therc
be such exemptions or cxceptions.
2. Particular requiremcnts of Part 111 of
this Convention may be varied if the competcnt aulhority is salisfied. after consultation
with lhe organisations of cmploycrs and
workers concerned. that tht: variations rrovidc 1.:orresponding advantagcs and that the
over-all rrotection affordt:d is not inferior lo
that whit:h would rcsult from tht: full arplication of the provisions of this Convention.
3. Any exemrtions or exceptions madc
under paragraph I of this Articlc and any
significant variations made under raragraph 2
of this Articlc. as well as the rea sons thcrefor. shall be indicated in thc reports on the
aprlication of the Convention submitted in
pursuancc of article 22 of the Constitution of
the lnternational Labour Organisation.

Article 3
For the purpose of this CunvcntionlaJ the term "worker .. means any person
engaged in dock work:
lh) the term "comretent person .. means a
person possessing thc knowledgc and cxperience required for the performance of a specific duty or duties and acceptablc as such to
the competent authority:
(c) the term "responsible person .. means a
person appointed by thc employer. the master of the ship or thc owner of the gear. as the
case may be. to be responsible for the perl"ormance of a spet:ilk duty or duties and who
has sufficient knowledge and experience and
the requisite authority for the proper performance of the duty or duties:
(di the term ··authorised person .. means a

eller rartiell ht:frielse friin besliimmdserna i
denna konvention dä det giiller hamnarhete
pi't plats diir trafiken :ir oregelbunden och beghinsad till smil fartyg. liksom d;i det giiller
hamnarbete som avser fiskefartyg eller vissa
kategorier av fiskcfartyg. under föruts:ittning
a) att arbetet utförs under siikra forh;illanden:
bl att vederböramle myndighet efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har övertygat sig om att det
med hänsyn till samtliga omsUindigheter är
rimligt att bevilja sådan fullstiindig eller rartidl befrielse.
2. Vissa särskilda krav i del 111 av denna
konvention kan ändras om vederbörande
myndighet efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer har
övertygat sig om att ändringarna garanterar
motsvarande fördelar och att det skydd som
sålunda liimnas i sin helhet inte är sämre iin
det skydd som skulle bli en följd av en fullständig tilliimpning av bestämmelserna i denna konvention.
3. Varje fullständig eller partiell befrielse
som medgivits i enlighet med punkt I ovan
samt varje viktig ändring som gjorts i enlight:t
med punkt 2. liksom skälen for dessa. skall
redovisas i de rapporter om tillämpningen av
konventionen som avges i enlighet med artikel .22 i internationella arbetsorganisationens
stadga.

Artikel 3
I denna konvention
a) avser uttrycket .. arbetstagare .. var_1e
med hamnarhete sysselsatt person:
bl avser uttrycket .. kompetent person .. en
person som har de kunskaper och den erfarenhet som erfordras för att utföra en eller
flera bestämda uppgifter och som sådan iir
godtagbar för vederbörande myndighet:
c) avser uttrycket .. ansvarig person .. en
person som. allt efter omstiindighcterna. utsetts av arbetsgivaren. av fartygets befolh<tvare eller av ägaren till utrustningen för att
ansvara för utförandet av en eller flera bestiimda uppgifter och som har tillriicklig kunskap och erl·arenhet och erl'orderlig auktoritet
for att pr1 rätt siitt utföra uppgiften eller urpgifterna:
d) avser uttrycket "behörig person·· en
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lhJ thc term "ship"" covers any kind of
ship. vessel. bargc. lighter or hovcrcraft. cxcluding ships of war.

person som av arbetsgivaren. av fartygets hcfalhavare eller av en ansvurig person auktoriserats att utföra en eller flera hestiimda uppgifter och som har erforderlig teknisk kunskap och erfarenhet:
e) omfattar uttrycket "'lyftinriittning"" alla
stationära eller mohila lasthantcringsinriillningar. inheriiknat landbaserade maskinellt
drivna ramper. som anviinds i land eller ombord för att hiinga upp. lyfta eller siinka laster
eller flytta dem frfm en plats till en annan
medan de är upphängda eller hurna:
omfattar uttrycket "'lyftredskap"" varje
redskap med vilket en last kan fästas vid en
lyftinrättning men som inte utgör en integrerande del av inrättningen eller lasten:
gl omfattar uttrycket ""tillträde"" förbindelser siiväl till som friln:
hl omfattar uttrycket ""fartyg"" varje slag
av fartyg. bilt. pråm. läktare eller svävare
med undantag för krigsfartyg.

1'11rt Il. Genl'ral l'rm·isions

/)e/ Il. Allmiimw hestiimmelser

Articll' 4
I. National laws or regulations shall prcscrihe that mcasurcs complying with Part lll
of this Convention he taken as rcgards dock
work with a vicw !(l1111 providing and maintaining workplaces.
equipment and methods of work that are sufe
and without risk of injury lo health:
lhJ providing and maintaining safc means
of access to any workplace:
le! providing the information. training and
supervision necessary to ensure the protection of workers against risks of accident or
injury to health arising out of or in the course
of their employment:
!di providing workers with any personal
protective equipment and protective clothing
and any life-saving appliances rcasonahly rcquired where adequate protection against
risks of accidcnt or injury to health cannot be
provided hy other means:
le) providing and maintaining suitahle and
adequate lirst-aid and rescue facilities:
~!) developing and estahlishing proper procedures to deal with any emcrgency situations which may arise.

Artikel 4
I . Genom nationell lagstiftning skall betriiffandc hamnarbete stadgas att åtgärder
skall vidtas i enlighet med bestämmelserna i
del lll av denna konvention för att
a) anordna och underhålla arbetsplatser.
utrustning och arbetsmetoder som är säkra
och inte medför hälsorisker:
bJ anordna och underhålla säkra tillträdesmedel till varje arbetsplats:
c) tillhandahålla den information. utbildning och tillsyn som erfordras för att säkerställa att arbetstagare skyddas mot risker för
olycksfall dler ohälsa som uppstår till följd
av arbetet eller under detta:
dJ åt arhetstagare tillhandahålla personlig
skyddsutrustning och skyddsklädcr samt sådan livräddningsutrustning som rimligen kan
erfordras då det inte är möjligt att pil annat
sätt ge lämpligt skydd mot risker för olycksfall eller ohälsa:
e) tillhandahålla och vidmakthålla lämpliga
och tillriickliga anordningar för forsla hjälp
och räddning:
!) utforma och införa lämpliga rutiner för
att möta alla uppkommande nödsituationer.

rerson authorised hy the employer. the master of thc ship or a responsihlc person to
undcrtakc a spccilic task lir tasks and possessing thc ncccssary tcchnical knowledge
and expnicncc:
le) thc term "lifting appliancc" covers all
stationary or mobile cargo-handling arpliances. including shorc-hascd powcr-operatcd
ramps. uscd on shore or on hoard ship for
suspending. raising or lowering loads or moving thcm from onc position to another whilc
suspended or supported:
1.f) thc term "loosc gcar"· covers any gcar
by means of which a load can he attached toa
lif\ing appliancc hut which does not form an
integral part of the appliancc or load:
fg) thc tcrm"access"'includes egrcss:

tl
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2. The measures lll he taken in pursuam:e
of this Convention shall cover1t1 I general rcquin:mcnts rclating to the
construction. equipping and maintenancc of
dock structures and other places al which
dock work is carried out:
(hl fire and explosion prevention and protedion:
{l'J safe mcans of access lo ships. holds.
staging. equipment and lifling appliances:
(di transport of workers:
Ic i opcning and closing of hatchcs. protection of halchways and work. in holds:
<.ti construction. maintenance and use of
lifting and other eargu-hamlling appliances:
I~ J construction. maintenance and use of
staging:
(hJ rigging and use of ship's derricks:

liJ testing. examination. inspection and
certification. as appropriate. of lifting appliances. of loose gear. including chains and
ropes. and of slings and other lifting deviccs
which form an integral part of the load:

(j) handling of different types of cargo:
lki stacking and storage of goods:
1/1 dangcruus substances and other hazards in the working environment:
(111) personal protcctive equipment and
protective clothing:
Ini sanitary and washing facilities and welfare amenities;
I11 J medical supervision:
!pi first-aid and rescue facilities:
lq) safcty and hcalth organisation:

( rJ training of workers:
Is.I notification and investigation of occu-

pational accidents and diseases.
3. The practical implementation of the requirements prescribed in pursuance of paragraph I of this Article shall be ensurcd or
assisted hy technical standards or codes of
practice approved by the competent authority. or by other appropriate mcthods consistent with national practicc and conditions.

Articlc5
I. National laws or rcgulations shall make
appropriate persons. whether employers.

10
2. De iitgiirder som skall vidtas i enlighet
med denna konvention skall omfatta
a) allmiinna krav bctrliffande konstruktion.
utrustning och umlerhi'tll av hamnanliiggningar och andra platser dlir hamnarhete utfiirs:

b) fiirehyggandt: av och skydd mot hrand
och explosion:
c) säkra tillträdesmcdel till fartyg. lastrum.
plattformar. utrustning och lyftinriittningar:
d) transport av arbetstagare:
t:) av- och päluckning. skydd vid lucköppningar och arbete i lastrum:
fl konstruktion. underhiill och anviindning
av lyftinriittningar och andra lasthanteringsinriitt ningar:
g) konstruktion. undcrhiill och anviimlning
av plattformar:
hl riggning och anviindning av fartygs lastbommar:
il i mån av behov provning. undersökning
och inspektion av samt utfärdande av intyg
för lyftinrättningar och lyftredskap. inklusive
kättingar och tiigvirke. samt sling och andra
lyftanordningar som utgör en integrerande
del av lasten:
.il hantering av olika slag av last:
kl stapling och lagring av gods:
Il farliga ämnen och andra risker i arbetsmiljön:
ml personlig skyddsutrustning och skyddskläder:
n) sanitiira anordningar. tvättmöjlighcter
och personalrum:
ol läkarkontroll;
p) anordningar för första hjiilp och räddning:
q) organisation av arbetarskydd:
rl utbildning av arbetstagare:
s) anmälning och undersökning av olycksfall i arbete och yrkessjukdomar.
3. Den praktiska tillämpningen av de hestämmelser som utfärdas i enlighet med
punkt I ovan skall säkerställas eller stödas
genom tekniska normer eller handledningar
som godbnts av vederbörande myndighet.
eller pil. annat lämpligt sätt som är förenligt
med nationell praxis och nationella förhållanden.
Artikel 5
I. Genom nationell lagstiftning skall lämpliga personer - allt efter omständigheterna
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owncrs. masters or other persons. as the casc
may be. responsible fur compliancc with thc
mcasures rderred to in Artick 4. paragraph
I. of this Cnnvention.
2. Whencver two or mon: employers un1.krtake activities simultaneously at one
workplace. they shall have thc duty lo collaborate in order lo comply with the prescrihed mcasures. without prejudicc t1.1 the
responsibility of cach employer ror the health
and safety of his employees. In appropriate
circumstances. the competent authority shall
prescribc general procedures for this collaboration.

arbctsgivare. iigan:. befalhavare eller andra
personer - göras ansvariga for genomförande av de iitgiinlcr som avses i artikel 4 punkt
I ovan.
2. När två eller tlera arhetsgivare samtidigt bedriver verksamhet pft samma arbelsstiille. skall de vara skyldiga att samarbeta för
att genomföra de föreskrivna ätgiirderna utan
inskriinkning i varje arbetsgivares ansvar för
sina anstiilldas säkerhet och hälsa. Då så är
liimpligt skall vederbörande myndighet föreskriva allmänna förfaranden för detta samarbete.

Artide 6
I. There shall be arrangements under
which workersra1 are required neither to intcrfere without due cause with the operation of. nor lo
misuse. any sak ty de vice or appliance provided for their own protection or the protcction of others;
lhJ take rcasonablc eare for their own safety and that of other persons who may be
affcctcd by their acts or omissions al work:
le) report forthwith lo their immediate supervisor any situation which they have reason to believe could present a risk and which
thcy cannot correct themselves. so that corrective measures can be taken.
2. Workers shall have a right at any workplace to participatc in cnsuring safc working
to thc cxtcnt of thcir conlrol over the cquipment and methods of work and to express
views on the working proeedures adoptcd as
they affect safety. In so far as appropriate
under national law and practice. where safety
and health eommittees have heen formell in
accordance with Artide 37 of this Convention, this right shall be exercised through
these committees.

Artikel 6
I. Det skall finnas bestämmelser enligt
vilka arbetstagarna
al i\läggs att inte utan giltig anledning störa
funktion av eller missbruka någon säkerhetsanordning eller annan anordning avsedd till
skydd för dem själva eller för andra:

Artide 7
I. In giving dfcct to the provisions of this
Convention hy national laws or regulations or
other appropriate methods consistent wilh
national practice and conditions. the competent authority shall act in consultation with
the organisations of employers and workers
coneerned.
2. Provision shall be made for close col-

Artikel 7
I. Då hestämmelserna i denna konvention
ges verkan genom nationell lagstiftning eller
andra lämpliga metoder som är anpassade till
nationell praxis och nationella förhållanden,
skall vederbörande myndighet handla i samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer.
2. Åtgärder skall vidtas för nära samarbete

hl i rimlig mån skall vårda sig om sin egen
säkerhet och säkerheten för andra personer
som kan påverkas av deras handlande eller
försumlighet i arbetet:
c) utan dröjsmm skall till sin närmaste förman anmäla vai:je situation. som de har skäl
att anta kan medföra en risk och som de inte
själva kan rätta till. sä att rättelse kan vidtas.
2. Arbetstagare skall ha rätt att på varje
arbetsplats medverka till att trygga säkerheten i arbetet inom griinscrna för deras innytandc över utrustning och arbetsmetoder och
uttrycka åsikter beträffande införda arbetsrutiner i den miin de berör säkerheten. I den
mån så iir lämplig! och förenligt med nationell
lagstiftning m:h praxis skall. d1i skyddskommittt!er har bildats i enlighe! med artikel 37 i
denna konvention. denna rättighet utövas genom dessa kommittecr.
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laboration hctween employers and workers
or their represcntatives in the application of
the measurcs refcrred to in Arliclc 4. paragraph I. of this Convcntion.

mellan arbetsgivare och arbetstagare eller
deras representanter vid genomförandet av
de f1tgiirdcr som avses i artikel 4 punkt I i
denna konvention.

/'urt Il I. Tcch11ic11/ M1·11s1m·s
Any lime that a workplace has hccome unsafc or thcre is a risk of injury tu hcalth.
cffective measures shall be taken (hy feneing.
tlagging or othcr suitablc means including.
whcn.: necc-;sary. ccssation of work > to protccl the workers until thc plan~ has heen
made sak again.

!>cl fil. Tekniska iitgiirda
Artikel 8
När en arbetsplats har hlivit osiikcr eller
hälsofarlig skall effektiva åtgärder vidtas (genom avspärrning, varningsmarkering eller pil
annat Himpligt sätt. inklusive avbrytande av
arbetet. då sft erfordras) för att skydda arbetstagarna till dess platsen äter har gjorts
säker.

Arricll' </

Artikel 9

Artic/1'8

I. All places wherc dock work is heing

carried out and any approachcs thereto shall
be suitahly and adequately lighted.
2. Any obstaclc liahle to hc dangcrous tu
thc movement of a lifting appliance. vehicle
or person shall. if it cannot be removcd for
practical reasons. be suitahly and conspicuously markt:d and. \\·herc necessary. adequately lightcd.

I. /\Ila platser där hamnarhetc utförs och
alla tillträdeslcder dit skall vara på liimpligt
sätt och tillräckligt helysta.
2. Varje hinder. som kan utgöra en fara för
en lyftinrättnings. ett fordons eller en persons
rörelse skall. om det av praktiska skäl ej kan
avlägsnas, vara markerat pf1 ett lämpligt och
iögonfallande sätt och då så erfordras vara
tillräckligt belyst.

I. All surfäces used for vchicle traffic or
for thc stacking of goods or materials shall be
suitahle for the purpose and properly maintained.
2. Where ~:.oods or materials arc stackcd.
stowed. unstacked or unstowed, thc work
shall he dont: in a safe and orderly manner
having regard to the nature of the goods or
materials and their packing.

Artikel JO
I. /\Ila ytor som används för fordonstralik
eller för stapling av gods eller material skall
vara lämpade för ändamålet och underhållas
väl.
2. Då gods eller material staplas, stuvas.
tas ned eller lossas. skall arbetet utföras mt:d
ordning och försiktighet under hänsynstagande till godsets eller materialets beskaffenhet
och emballage.

Articll:' 11

Artikel 11

I. Passageways of adequate width shall be
lcft to permit the safe usc of vehiclcs and
cargo-handling appliances.
2. Separatc passagcways for pcdcstrian
use shall be provided whcrc necessary and
practicahle: SLH:h passageways shall be of
adequate widlh and. as far as is praeticahle.
scparated from passageways used hy vehicles.

I. Tillräckligt breda passager skall hållas
öppna för att möjliggöra riskfri användning
av fordon och lasthanteringsinrättningar.
2. Särskilda gångvägar skall anordnas då
så är erforderligt och möjligt: sådana gångvägar skall vara tillräckligt breda och. såvitt det
är möjligt, skilda från körvägar som används
för fordon.

Article 12

Artikel 12

Suitahle and adequate means for lighting
lire shall be provided and kept available for
use where dock work is carried out.

Lämplig och tillräcklig utrustning för bekämpning av brand skall tillhandahållas och
hållas tillgänglig för användning där hamnarbete utförs.

Article 10
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Arricfr 13

Arti/..d 13

I. All dangerous parts of machinery shall
be effectively guarded. unless they arc in
such position or of such a construction as to
be as safe as they would he if effectivcly
guardcd.
2. Effective measures shall he providcd
for promptly cutting off the power to any
machinery in respect of which this is necessary. in an emergency.
J. When any clcaning. maintenance orrepair work that would expose any person lo
danger has to be undertaken on machinery.
the machinery shall he stopped before this
wurk is hegun and adequate mcasures shall
be taken lo ensure that the machincry cannot
he restarted until the work has been completed: Provided that a responsihlc person may
restarl the machinery for the purpose of any
testing or adjustment which cannot he carried
oul while thc machinery isat rest.
4. Only an authorised person shall be permitted to1a) remove any guard where this is necessary for the purpose ofthe work heing carried
out:
!hJ remove a safety device or make it inoperative for the purpose of cleaning. adjustment or repair.
.'i. lf any guard is removcd. adequate precautions shall be taken. and the guard shall
be replaced as soon as practicablc.
6. lf any safcty device is removed or made
inoperative. the device shall be replaced or
its operation restored as soon as practicable
and measures shall be taken to ensure that
the relevant equipment cannot be used ur
inadvertently started until the safety device
has been replaced or its operation restored.

I. Alla farliga delar av maskineri skall vara
effektivt fiirskvddade. s;ivida de inte pa
grund av sin placering eller konstruktion iir
lika säkra som om de hade varit effektivt
förskyddade.
2. Effektiva iitgiirder skall vidtas fiir att
drivkraften till maskineri omedelbart skall
kunna brytas. om s{i erfordras i en niidsituation.
J. Niir rengiirings-. underhiills- eller reparationsarbete. som kan medfor;1 fara för person. skall utföras pii maskirn:ri. skall maskineriet stoppas innan delta arbete pi1hö1jas
och bmpliga iltgiirder vidtas för all siikerstitlla att maskineriet inte kan startas p;i nytt
fiirriin arhetet har avslutats. dock skall .:n
ansvarig person kunna pii nytt starta maskineriet för s[idan provning eller justering som
inte kan göras dii maskineriet stiir stilla.
4. Endast behörig person skall tilliitas all
al avlägsna skydd dii det arhete som skall
utföras kräver detta:

7. For the purpose of this Article. the term
"machinery"' includes any lifting appliance.
mechanised hatch cover or power-driven
equipment.

h) avlägsna säkerhetsanordning eller siilla
den ur funktion för rengöring. justering elli:r
reparation .
5. Om skydd har avlägsnats. skall lämpliga
forsiktighetsmått vidtas och skyddet siittas
tillhaka så snart som möjligt.
6. Om säkerhetsanordning har avliigsnats
eller satts ur funktion. skall anordningen siittas tillbaka eller filer sättas i funktion sii snart
som möjligt. och iitgärder skall vidtas för att
säkerställa att berörd utrustning inte kan användas eller startas av misstag förrän siikcrhetsanordningen har satts tillhaka eller iller
satts i funktion.
7. I denna artikel omfattar uttrycket "maskineri" varje lyftinrättning. mekaniskt driven tiicklucka eller maskinellt driven utrustning.

Artide 14
All clectrical equipment and installations
shall he so constructed. installed. operated
and maintained as to prevent danger and shall
conform to such standards as have been recognised hy the competent authority.

Arti/..l'I l..f
All elektrisk materiel och alla elektriska
installationer skall konstrueras. installeras.
skötas och underhållas på sådant siilt all
faror förebyggs och uppfylla de normer som
godkänts av vederhörande myndighet.
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Articl<' 15

Artikel 15

When a ship is hcing l11a1.kd ur unloaded
alongside a quay or another ship. adeq11ate
and sa fe means of access to the ship. prnperly installed and secured. shall he provided
anu kept available.

Niir ett fartyg lastas eller lossas vid ka.i
eller intill annat fartyg skall det till fartyget
finnas liimpliga och siikra tilltriidesmedel.
som skall vara anbringade och fastsatta pii
riitt siitt.

Articll' In

Artikl'I In

I. When workers have to be lransportcd !li
or from a ship or olher place hy water. aclequate measurcs shall be taken lo cnsure lheir
s<1fc embarking. transport and disembarking:
thc cunuitions lo hc cumplied wilh by the
vessels uscd for this purposc shall he specilicu.
2. Whcn workcrs have to he lransported lo
or from a workplace on land. mcans of transport providcu hy the employcr shall be safc.

I. Dii arbetstagare miiste transporteras
sjliledes till eller friln ett fartyg eller annan
plats. skall liimpliga iitgiirder vidtas for att
trygga ueras siikra ombordstigning. transport
och landstigning: de villkor som skall uppl\:1las av de farktister som anviinds för uetta
iindamill. skall anges.
2. Di'! arhetstagare m;lste transpllrtcras till
eller fr{m arbetsplats pi·1 land. skall de transportmedel som tillhandah;"ills av arbetsgivaren vara siikra.

Arricll' 17

Artikel 17

I. Access lo a ship·s hold or cargo deck
shall be by means of1a J a lixed stairway or. where this is not
practicable. a tixed ladder or clcats or cups of
suitahle dimensions. of adequale slrength
and proper construction: or
<h> hy other means acccptahle to lhc compctcnt authority.
2. So far as is reasonably practicable. the
means of access specified in this Articlc shall
he scparatc from thc hatchway opening.
3. Workers shall not usc. or he rcquired to
use. any othcr means of access lo a ship·s
hold or cargo deck than thosc specifieu in this
Article.

I. Tilltriiue till ett fartygs lastrum eller
lastdiick skall ske genom
a) en fast trappa eller. dil detta inte iir rrn).iligt. en fast lcjdare eller stegpinnar eller fotsteg av liimpliga dimensioner. tillriicklig styrka och riktig konstruktion:
b) andra medel som iir godtagbara för vedcrböranue myndighet.
2. I den mån det är rimligt och möjligt skall
de tilltriidesmedel som anges i denna artikel
vara skilda frän lucköppningen.
3. Arhetstagare skall inte anviinda eller
iiliiggas att anviinda andra tilltriidesmedel till
fartygs lastrurn eller lastdiick iin de som
anges i uenna artikel.

Article 18

Artikel 18

I. No hatch cover or bcam shall hc used
unless it is of sound construction. of aclequate strength for the use to which it is to he
put and properly maintained.
2. Hatch covers handled with the aid of a
lifting appliance shall he fitted with readily
accessible and suitahle attachments for securing thc slings or other lifting gcar.

I. Ingen tiicklucka eller skiirstock fftr användas om den inte är av gou konstruktion
och tillräcklig styrka för avsett ändam<ll m:h
hållen i gott skick.
2. Täckluckor som hanteras med hjälp av
lyftinrättning skall vara försedda med liitt åtkomliga och lämpliga fästanordningar för siikcr fastsättning av sling eller andra lyftredskap.
3. Då täckluckor och skärstockar inte iir
uthytbara. skall de vara försedda med tydlig
markering som anger till vilken lucka de hör
samt deras plats i denna.
4. Endast behörig person tdii sä är möjligt
en medlem av fartygets besättning) skall till<°1-

3. Where hatch covers and bcams are not
interchangeablc. thcy shall be kept plainly
marked to indicate the hatch lo which they
belong and their position therein.
4. Only an authorised person twhenever
practicable a member of the ship's crew)
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shall be permitted tu open or close poweroperated hateh covers: the hateh covers shall
not be opened or closed whilc any person is
liablc to be injured by the operation of the
covers.
5. The provisions of paragraph 4 of this
Article shall apply. 11111/atis 111111a11dis. to
power-operatcd ship 's equipment such as a
door in the hull of a ship. a ramp. a rctractable car deck or sim ilar cquipmcnt.

tas öppna eller stiinga maskinellt drivna tiickluckor: luckorna skall inte öppnas eller stiingas d{1 hantering av luckorna medför fara fi.ir
nägon.

Article 19
I. Adcquate measures shall be taken to
protect any opening in or on a deck where
workers are required lll work. through which
opcning workers or vehicles an: liable to fall.

Artikl'i /9
I. Lämpliga åtgärder skall vidtas för att
skydda var:ie öppning i eller på ett däck diir
arbetstagare <Iläggs att arbeta och genom vilken arbetstagare eller fordon kan riskera att
falla.
2. Varje lucköppning som inte är försedd
med luckkarm av tillräcklig höjd och styrka
skall stängas eller dess skyddsriicke åter sättas på plats då lucköppningen inte längre används. utom under korta avbrott i arbetet.
och en ansvarig person skall åläggas att se till
att dessa åtgärder genomförs.

2. Every hatehway not litted with a cmuning of adcquate height and strcngth shall be
closed or its guard replaccd when the hatchway is no longer in use. except during shorl
interruptions of work. and a responsible person shall be charged with cnsuring that thcse
measures are carried out.
Artidc 20
I. All necessary measures shall be taken
to ensure the safety of workers required to be
in the hold oron a cargo deck of a ship when
power vchicles operate in that hold or loading
or unloading operations are taking place with
the aid of power-opcrated appliances.
2. Hatch covers and beams shall not be
removed or rcplaceJ while work is in progress in the hold under the hatchway. Hefore
loading or unloading takes place. any hatch
cover ur beam that is not adequately secured
against displacement shall be removed.
3. Adequate ventilation shall be provided
in the hold oron a cargo deck by the circulation of fresh air to prevent risks of injury to
health arising from the fumes emitted by interna! combustion engines or from other
sources.
4. Adequate arrangements. including sate
means of escape. shall be made for the safcty
of persons when dry bulk cargo is being loaded or unloaded in any hold or 'tween deck or
when a worker is required lo work in a bin or
hopper on board ship.

5. Hcstiimmelscma i punkt 4 ovan skall
giilla med vederhörliga iindringar för maskinellt driven fartygsutrustning. såsom port i
fartygsskrov. ramp. hiingdiick för hilar eller
liknande utrustning.

Artikel 20
I. Alla erforderliga åtgärder skall vidtas
för att trygga säkerheten för arbetstagare som
åliiggs att befinna sig i ett fartygs last rum eller
pii dess lastdäck när motordrivna fordon används där eller lastnings- och lossningsarbeten utförs med hjiilp av maskinellt drivna inrättningar.
2. Täckluckor och skärstockar skall inte
avlägsnas eller sättas på plats medan arbete
pågrtr i lastrummet under lucköppningen. Innan lastning eller lossning äger rum skall alla
täckluckor och skärstockar. som inte är tillräckligt säkrade. avlägsnas.
3. Tillräcklig ventilation skall anordnas i
lastrummet eller på lastdäck genom cirkulation av frisk luft i syfte att förebygga risker
för ohälsa på grund av rök och avgaser från
förbränningsmotorer eller andra källor.

4. Lämpliga anordningar. bland annat säkra utrymningsleder. skall finnas för att skydda personer då torr bulklast lastas eller lossas
i lastrum eller på mellandäck eller då en arbetstagare åläggs att arheta i en binge eller
behållare ombord.
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Article 21
Every lifting appliance. cvery itcm of loose
gcar and evcry sling or lifling device forming
an integral part of a load shall hefaJ of gom! design and construction. of
adequate strength for the purpose for which it
is used. maintained in good repair and working order and. in the case of a lifting appliance in respect of which this is nccessary.
properly installed:
!hi used in a safe and proper manner and.
in particular. shall not he loaded heyond its
safe working load or loads. except for testing
purposes as specified and under the direction
of a competent pers<m.

bl anviindas pil ett siikert och riktigt siitt
och siirskilt inte hclastas utöver den högsta
tillåtna helastningen. utom vid provning som
utförs enligt föreskrift och under ledning av
en kompetent person.

Article 22

Artikel 22

I. Every lifting appliance and every item
of loose gear shall be tested in accordance
with national laws or regulations hy a competent person hefore heing put into use for the
lirs! time and aftcr any substantial alteration
or repair to any part liable to affect ils safety.
2. Lifting appliances forming part of a
ship's equipment shall be retested at least
once in every live years.
~. Shore-hased lifting appliances shall be
retested al such limes as prescribed hy the
competent authority.
4. Upon the completion of every test of a
lifling appliancc or item of loose gear carried
out in accordance with this Article. the appliance or gear shall he thoroughly examined
and certified by the person carrying out the
test.

I. Varje lyftinrättning och varje lyftredskap skall provas i enlighet med nationell lagstiftning av kompetent person innan de första
gången tas i hruk och efter varje viisentlig
ändring eller reparation på någon del som kan
pilverka dess säkerhet.
2. Lyftinrättningar som utgör del av ett
fartygs utrustning skall provas på nytt minst
en gång vart femte år.
3. Landbaserade lyftinrättningar skall provas pä nytt vid tidpunkter som bestäms av
vederbörande myndighet.
4. Efter avslutandet av var:ie provning av
lyftinrättning eller lyftredskap som utförts i
enlighet med denna artikel skall den person
som utför provningen noggrant undersöka
lyftinrättningen eller lyftredskapet samt utfärda intyg.

Article 23
I. In addition to the requirements of Articlt: :!:!. every lifting appliance and every item
of loose gear shall he pcriodically thoroughly
cxamined and certil"ied by a competent person. Such examinations shall lake place al
le<ISI once in every 12 months.
2. For the purpose of paragraph 4 of Article 22 and of paragraph I of this Artick. a
thorough examination means a detailed visual examination by a competent person. supplemented if necessary by other suitable
mcans or measures in order to arrive at a
reliable conclusion as to the safety of the
appliance or item of loose gear examined.

Artikel 23

Arti/..cl 21
Varje lyftinriittning. va1je lyftredskap od1
varje sling eller lyftanordning som utgör en
integrerande del av en last skall
a) vara av god utformning m:h konstruktion m:h av tillriicklig styrka för det iindam[1l.
vartill de anviinds. samt hf1llas i gott skick
och. dil det giiller lyftinriittning. betriiffande
vilken det iir nödviimligt. vara riitt monterad:

I. Oavsett hestämmelserna i artikel 22
skall varje lyftinrättning och var:ie lyftredskap periodiskt undersökas noggrant av kompetent person och intyg utfärdas av denna
person. Sådana undersökningar skall äga rum
minst en gång var tolfte månad.
2. Då det gäller artikel 22 punkt 4 samt
punkt I ovan. avses med noggrann undersökning en ingående okulärundersökning utförd
av kompetent person och vid behov kompletterad med andra liimpliga medel eller åtgärder i syfte att komma till en tillförlitlig slutsats beträffande den undersökta inriittningcns respektive redskapets siikerhet.
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Artidc24
I. Every itcm of loose gcar shall be inspccted regularly before usc. Expcndahle or
disposuhlc slings shall not be reuscd. In thc
case of pre-slung cargoes. the slings shall be
inspcctcd as frequcntly as is rcasonably practicable.
2. For the rurposc of paragraph I of this
Artide. an in~pection means a visual inspection by a responsible person carried out lo
decide whcther. so far as can be ascertained
in such manner. the gear or sling is safe for
continued use.

Artikel 24
I. Varje lyftredskap skall inspekteras rcgelbumlet innan det anviinds. Skadade sling
och cngångssling skall inre åreranviindas. Di1
det gäller forslingat gods skall slingen inspektcn1s sä ofta som det iir rimligt och möjligt.

Articlc 25
I. Such duly authenticatcd records as will
provide prima facie evidence of thc safc condition of thc lifting appliances and items of
loosc gear concerned shall be kepl. on shorc
oron thc ship as thc casc may be: they shall
spccify thc safc working load and the datcs
and results of thc tt:sts. thorough examinations and inspections referred lo in Articles
22. 23 and 24 of this Convention: Providcd
that in thc case of inspections refcrred to in
paragraph I of Article 24 of this Convention.
a record need only be made wherc the inspection discloses a defcct.
2. A register of the lifting appliances and
items of loose gear shall be kept in a form
prescribed by the compctenl authority. account being taken of the model recommcnded
by the lnternational Labour Office.
3. The register shall comprise certificates
grantcd or recognised as valid by the competent authority, or certified true copies of the
said certificates. in a form prescribed by the
competenl authority. account being laken of
the models recommended by the lntcrnational Labour Officc in respecl of the testing.
lhorough examination and inspection. as the
case may he. of lifting appliances and items
of loose gear.

Artikel :!5
I. Sådan vederbörligen bestyrkt dokumentation att det på dess grund skiiligen kan antas att ifrågavarande lyftinrättningar och lyftredskap är i säkert skick, skall. allt efter omständigheterna, förvaras i land eller ombord:
den skall ange högsta till:'ilna belastning samt
datum for och resultaten av i artiklarna 22. 23
och 24 ovan avsedda prov. noggranna undersökningar och inspektioner. dock all d;I det
är fråga om sådana inspektioner som avses i
artikel 24 punkt I ovan. dokumentation endast behöver upprättas då inspektionen pilvisar en brist.
2. Ett register över lyftinrättningar och
lyftredskap skall föras på sätt som föreskrivs
av vederbörande myndighet. med hänsyn lagen till den modell som rekommenderas av
internationella arbetsbyrån.
3. Registret skall innehålla inlyg, som utfärdats eller godkänts som giltiga av vederbörande myndighet, eller bestyrkta riktiga kopior av dessa intyg. upprättade på sätt som
föreskrivs av vederbörande myndighet, med
hiinsyn tagen till de modeller som rekommenderas av internationella arbetsbyrån med av!;eende på, allt efter omständigheterna. provning. noggrann undersökning och inspektion
av lyftinrättningar och lyftredsk<tp.

Articlt' 26
I. With a view lo ensuring lhe mutual recognition of arrangements made by Members
which havc ratified this Convention for the
testing. thorough examination. inspection
and certification of lifting appliances and
items of loose gear forming part of a ship's
equipment and of the records relating thereto-

Artikel 26
I. I syfte att säkerställa ömsesidigt godkännande av åtgärder som vidtagits av medlcmsstaler. som ratificerat denna konvention.
med avseende på provning, noggrann undersökning. inspektion och utfärdande av intyg
för lyftinrättningar och lyftredskap, som utgör del av fartygs utrustning. samt därtill hörande dokumentation

2. Då det gäller punkt I ovan. avses med
inspektion en okulärgranskning utförd av ansvarig person i syfte att avgöra huruvida. i
den mån det kan utrönas rå detta säll. redskapet eller slinget alltjämt kan anviindas
utan risk.
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(Il) thc cornpctcnt authority of cach Mcmher which has ratified thc Convcntiun shall
appoint or otherwise rccognise competent
persons or national or international organisations lo carry out tests and/nr thorough examination-; and related functions. under conditions that ensure that the cuntinuance of
appointmcnt or recognition depends upon
satisfactory performance:

I hi Mcmbcrs which havc ratilied the Convcntion shall accept or recognise those appointcd or othcrwise recognised pursuant to
subparagraph r11) of this paragraph. or shall
enter intn reciprocal arrangemcnts with regard lo such acceptance or recognition: in
either case. acccptance or recognition shall
be under conditions that make their continuance depcndent upon satisfactory performance.
2. No lifting appliance. loosc gear or other
cargo-handling appliance shall be used if -
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a) skall vederbörande myndighet i varje
medlcmsstat. som ratificerat konventionen.
utse eller pä annat sätt erkänna kompetenta
personer eller nationella eller internationella
organisationer med uppgift att utföra provningar och/eller noggranna undersökningar
och diirmed sammanhängande uppgifter under förhållanden som säkerställer att dessa
personer eller organisationer i fortsiittningen
kommer att utses eller erkiinnas endast om de
utför sina uppgifter på ett tillfredsställande
siitt:
hl skall medlemsstater som har ratificerat
konventionen godta eller erkänna dem som
utsetts eller eljest erkänts i enlighet med stycke al ovan eller triiffa ömsesidiga överenskommelser beträffande sådant godtagande eller erkiinnande. i båda fallen på villkor att
vederbörande personer eller organisationer
skall fullgöra sina uppgifter på ett tillfredsstiillande sätt.

3. Paragraph 2 of this Article shall not hc
so appli1::d as tu cause dclay in loading or
unloading a ship whcre equipment satisf"actory to the competent authority in used.

2. Lyftinrättning. lyftredskap eller annan
lasthanteringsanordning skall inte användas
om
a) vederbörande myndighet inte har övi:rtygat sig om. på grundval av, allt efter omständigheterna, intyg över provning eller undersökning eller bestyrkt dokumentation, att
erforderlig provning. undersökning eller inspektion har utförts i enlighet med bestämmelserna i denna konvention:
bJ inrättningen eller redskapet enligt vederbörande myndighets uppfattning inte är
siikl!r <ttl använda.
3. Punkt 2 ovan skall inte tillämpas på sådant sätt att lastning eller lossning av ett fartyg fördröjs då utrustning används som är
godtagbar för vederbörande myndighet.

Artidc 27
I. Evcry lifting appliance (othcr than a
ship's dtrrick) having a single safe working
load and every item of loose gear shall he
clearly rnarked with ils safe working load by
stamping or. where this is impracticahle. hy
othcr suitable means.
2. Every lifting appliance tother than a
ship's derrickl having more than one safe
working load shall be litted with effective
means of enabling thc driver to determine the
safe working load under each condition of
use.

Artikel 27
I. Varje lyftinrättning tutom fartygs lastbommarl. som har en enda högsta tillf1tl!n
belastning. och varje lyftredskap skall vara
tydligt märkt med den högsta tillåtna belastningen genom instansning eller. då detta inte
är möjligt, på annat lämpligt sätt.
2. Varje lyftinrättning <utom fartygs lastbommar), som har mer än en högsta tillåten
belastning. skall vara försedd med effektiva
anordningar som gör det möjligt för föraren
att bestämma den högsta tillåtna belastningen
vid varje slag av användning.

la! the competent authority is not satisfied
by refen:nce tu a certificate of test or examination or lo an authenticatcd record. as thc·
case may be. that the nccessary test. examination or inspection has been carried out in
accordance with thc provisions of this Convcntion: or
lh! in the vicw ofthe competent authority.
the appliance or gear is not safc for use.

I'!
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3. Every ship's derrick (other than a Jcrrick crane l shall be ckarly marked with the
safe working loads applying when the derrick
is usedlaJ in single purchase:
(hJ with a lower cargo blm:k:
(c) in union purchase in all possihlc bll1ck
positions.

~- Varje lasthom (utom homkran l skall
vara tydligt miirkt med den högsta tilliitna
belastning som giiller dii lasthommen används som
al enkel bom med enkel part:
hl enkel bom med dubbel part:
c) kopplad bom med alla möjliga blockliigen.

Artide28
Evcry ship shall carry rigging plans and
any other relevant information ncccssary tu
pcrmit the safe rigging of its derricks and
accessory gear.

Artikel 28
Varje fartyg skall medföra riggplaner och
annan relevant information som erfordras flir
at! til1[1ta säker riggning av dess lasthommar
och tillhörande utrustning.

Article 29
Pallets and similar devices for containing
or supporting loads shall be of sound construction, of adequate strength and free from
visible defects liable to affect their safe use.

Artikel 21)
Lastpallar och liknande anordningar avsedda för at! innesluta eller uppbiira laster
skall vara av fullgod konstruktion. av tillriicklig styrka och friCJ fnfo uprenbara brister som
kan påverka deras siikra användning.

Art ide 30
Loads shall not be raised or lowercd unless
slungor otherwise attached to the lifting appliance in a safe manner.

Artikel 30
Laster skal! inte lyftas eller sänkas om de
inte är slingadc eller på annat sätt fästade vid
lyftinrättningen på ett säkert siitt.

Article JI
1. Every freight container terminal shall
be so laid out and opcrated as to ensure so far
as is reasonably practicable the safcty or the
workers.
2. In thc case of ships carrying containers.
means shall be provided for ensuring the
safety of workers lashing or unlashing the
containers.

Artikel J I

Articlc 32
1. Any dangerous cargo shall be packed.
markcd and labellcd. handled. stored and
stowed in accordancc with the relevant requiremen\s of international regulatiom; applying to the transpon of dangerous goods by
water and those dealing speciftcally with the
handling of dangerous goods in ports.
2. Dangerous substances shall not be handled. stored or stowed unless they are packed
and marked and labelled in compliance with
international regulations for the transport of
such substances.
3. lf receptacles or containers of dangerous substances are broken or damaged to a
dangerous extent, dock work. other !han !hat

I. Varje containerterminal skal! anläggas
och drivas så att arbetstagarnas säkerhet
tryggas så långt det är rimligt och möjlii;t.

2. Fartyg som medför container skall vara
utrustade med medel som gör det mt~jligt att
trygga säkerheten för arbetstagare som surrar
eller gör loss container.
Artikel 32

1. All farlig last skall förpackas. miirkas
och etiketteras. hanteras. lagras och stuvas i
enlighet med de relevanta krav i internationella bestämmeber som är tillämpliga vid
transport till sjöss av farligt gods och de som
särskilt gäller hantering av farligt gods i hamnar.
2. Farliga ämnen skall inte hanteras. lagras
eller stuvas såvida de inte är förrackade och
märkta och etiketterade i enlighet med internationella bestämmelser om transport av sådana ämnen.
3. Om behållare eller container. som innehåller farliga ämnen. går sönder eller skadas i
farlig omfattning, skall hamnarbetc. annat än
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nci.:cssary 10 elirninale dangcr. shall be
sloppcJ in lhc area i.:oni.:crncd and lhc workcrs removcd to a sak plai.:e until the danger
has hem dirninated.
4. Adequatc measures shall be taken to
prcvent thc exposure of workers lo toxii.: or
harmful substa111.:es lll. agents. or oxygen-dcficicnl or tlammablc atmospheres.
'i. Where workcrs are requircd to cnter
any confincJ spacc in which toxic or harmful
substances are liahlc to be pre.,ent or in
which thcrc is liahle to he an oxygen deficieney. adequate measures shall he taken to prevenl ai.:eidents or injury lo hcalth.

det som erfordras för all undanröja fara. avbrytas inom det berörda omrädet och arbetstagarna föras i siikcrhct tills faran har tmdanröjts.
4. Lämpliga iitgiirdcr skall vidtas for att
förhindra att arbetstagare utsiitts fi.lr giftiga
eller skadliga iimnen eller agenser eller oxygcnfattiga eller brandfarliga atmosfärer.
'i. Diir arbetstagare ttläggs att betriida slutet utrymme diir det kan finnas giftiga eller
skadliga iimnen eller där det kan riida oxygenbrist. skall lämpliga [1tgärder vidtas för att
förebygga olycksfall eller ohälsa.

Articfr 33
Suitable precautions shall he taken to protect workers against the harmful effects of
excessive noise at the workplace.

Artikel 33
Lämplig<.1 försiktighdsmiitt skall vidtas för
att skydda arbetstagare mot de skadliga verkningarna av alltför kraftigt huller på arbetsplatsen.

Artidi• 3-1
I. Wherc adequate protection against risks
of accident or injury to health cannot be ensured by other means. workers shall be provided with and shall be required to make
proper use of such personal protective equipment and protective clothing as is reasonably
required for the performance of their work.
2. Workers shall be required to lake eare
of that personal protectivt: equipment and
protedivc clothing.
3. Personal prntcctive equipment and protective clothing shall be propcrly maintained
hy the employer.

Artikl'/ 34
I. Där tillräckligt skydd mot oly1:ksfallseller hälsorisker inte kan siikerstiillas pi1 annat sätt. skall arbetstagarna förses med och
åläggas att pä rätt säll använda sädan personlig skyddsutrustning och sådana skyddskliider som skäligen kan erfordras för att de skall
kunna utföra sitt arbete.
2. Arbetstagarna skall åläggas att vårda
den personliga skyddsutrustningen och
skyddskläderna.
3. Personlig skyddsutrustning och skyddskläder skall underhållas av arbetsgivaren pil
lämpligt sätt.

Artid<' 35
In case of accidenl. adequate facilities. including trained personnel. shall be readily
availablc for the rescue of any person in danger. for the provision of first aid and for the
removal of injured persons in so far as is
reasonably practicablc without further endangering them.

Artikel 35
I händelse av olycksfall skall liimpliga medel. inklusive utbildad personal. vara lätt tillgängliga för att rädda person som befinner sig
i fara. för att ge första hjälp och för att föra
bort skadade personer utan att utsätta dem
för ytterligare fara i den mån det är rimligt
och möjligt.

Artidc 36
I. Each Member shall determine. by national laws or regulations or other appropriate methods consistent with national practice
and conditions. and after consultation with
the organisations of employers and workers
concernedla) for which risks inherent in the work
there is to be an initial medical examination

Artikel 36
I. Varje medlcmsstat skall genom nationell lagstiftning eller på annat lämpligt sätt
som är förenligt med nationell praxis och nationella förhållanden och efter samråd med
berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer. bestämma
a) för vilka med arbetet förenade risker en
första läkarundersökning och/eller iiterkom-

21

Prop. 1979/80: 133

ora periodical medical examination. llr both:
rh J with due rcgard to the naturc and degrce of the risks and I hc particular cin:umstarn.:cs. thc maximum intcrvals al which periodical mcdical examinations an.: lo be carried out:
(cJ in thc casc of worker~ exposcd lo special occupational health hazards. the rangc of
special investigations deemed necessary:

mande läkarundersökningar skall giiras:
h) de maximala tidsintervallen mellan ätcrkommande liikarundcrsiikningar. med hiinsyn tagen till riskernas beskaffenhet och stlirlek och de speciella fiirh{tllandena:

(di appropriate measures for thc provision
of occupational hcalth services for workcrs.
2. All mcdical examinations and investigations carried tllll in pursuam:e of paragraph I
of this Article shall be free of cost lo thc
\Hirker.
3. The records of the mcdical examinations and the investigations shall he contidential.

c I omfattningen av de speciella undersökningar som bedöms som nödviindiga för arbetstagare. som är utsatta för speciella hiilsorisker i arbetet;
dl liimpliga ätgärder för att tillhandahålla
företagshälsovård för arbetstagare.
2. Alla läkarundersöknin,!!ar och sreciella
undersökningar som utförs i enlighet med
punkt I ovan skall vara kostnadsfria för arhetstagaren.
3. Journalerna från liikarundersiikningarna
och de speciella undersökningarna skall vara
konfidentiella.

Artidc37
I. Safcty and health committees including
employers' and workers· representatives
shall be formed al every port where there is a
significant numher of workers. Such committees shall also be formed al other ports as
necessary.
2. The establishmenl. composition and
functions of such committees shall be determined by national faws or regulations or other appropriate methods consistent with national practice and conditions. after consultation with the organisations of employers and
workers concerned. and in the light of local
cireumstances.

Artikel 37
I. Skyddskommittecr i vilka ingår representanter för arbetsgivare och arbetstagare
skall bildas i varje hamn där det finns ett
betydande antal arbetstagare. Df1 sä erfordras
skall sådana kommitteer ocks~I bildas i andra
hamnar.
2. Inrättande och sammansättning av och
uppgifter för dessa kommitteer skall bestämmas genom nationell lagstiftning eller på annat lämplig sätt som är förenligt med nationell
praxis och nationella förhållanden. efter samråd med berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer och med hänsyn tagen till
lokala förhållanden.

Article 38
I. No worker shall be employed in dock
work unlcss he has been given adequate instruction or training as to the potential risks
attaching to his work and the main precautions lo be taken.

Artik.e/ 38
I. Ingen arbetstagare skall sysselsättas i
hamnarbete. om han inte har fått tillräcklig
instruktion eller utbildning om de möjliga
risker som är förenade med hans arbete och
de viktigaste forsiktighetsmått som skall vidtas.
2. En lyftinrättning eller annan lasthanteringsinrättning skall skötas endast av person
som är minst 18 år gammal och har erforderlig skicklighet och erfarenhet eller av person
under utbildning som ges lämplig ledning.

2. A lifting appliance or other cargo-handling appliance shall be operated only by a
person who is at least 18 years of age and
who possesses the necessary aptiii.ldes and
experience or a person under training who is
properly supervised.
Artide 39
To assist in the prevention of occupational
accidents and diseases. measures shall be

Artikel 39

l syfte att förebygga olycksfall i arbete och
yrkessjukdomar skall åtgärder vidtas för att

,,
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taken tu ensure that they an: reporkd to the
cornpetcnt authority amL where necessary.
investigakd.

siikerstiilla att de inrapporteras till vederbörande myndighet och. dii sii erfordras. undersöks.

Ariicle 40

Artikel 40

In aceordance with national laws or regulations or national practicc. a suflicient number
of adequak and suitable sanitary and washing facilitics shall be provided and properly
maintaincd al each dock. whcrevcr practicable within a reasonable distance of the workplace.

I enlighet med nationell lagstift nig eller nationell praxis skall ett tillriickligt antal liirnpliga sanitära anordningar och t viittmöjlighetcr
tillhandahilllas och hilllas i gott skick i varje
hamnavsnitl och inom rimlig! avstilnd friln
arbetsplatsen där iir sil möjligt.

Part IV I111ple111c11t11tio11

/Je/ IV. Ti/lii111p11i11i.:

Articll' 41

Artikd 41
Varje medlemsstal som ratificerar denna
konvention skall
a) ange åligganden med avseende på arbetarskydd för personer och organ som har att
göra med hamnarbete;
b) vidta erforderliga åtgärder. bland annat
fastställande av lämpliga påföljder. för att säkerställa tillämpningen av bestämmelserna i
denna konvention;
c) inrätta lämpliga inspektionsorgan för att
övervaka genomförandet av de åtgärder som
skall vidtas i enlighet med konventionen eller
försäkra sig om att lämplig inspektion utövas.

Each Mcmber which ratilies this Convention shall111! specify the duties in respcct ofoccupational safcty and health or persons and bodies
concerned with dock work:
I h) l<ike nccessary measures. including the
provision of appropriate penalties. to cnforcc
the provisions of the Convention:
fe) provide appropriate inspection services lo supervise the application of the measures lo be taken in pursuance ofthe Convention. or satisfy itself that appropriate inspection is carried out.

Articll' 42

Artikel 42

I. National laws or regulations shall prescribe the time-limits within which the provisions of this Convention shall apply in respect of111 J the construction or equipping of a ship:
(h! the construction or equipping of any
shore-based lifting appliancc or other cargohandling appliam:e:
I c) the construction of any item of loose
gear.
2. The time-limits prescribed pursuant to
paragrnph I of this Article shall not exceed
four years from the <late of ratilication of the
Convention.

I. Nationell lagstiftning skall föreskriva de
tidsgränser inom vilka konventionens bestämmelser skall tillämpas beträffande
konstruktion eller utrustning av fartyg:
hJ konstruktion eller utrustning av varje
landbaserad lyftinriittning eller annan lasthantcringsinrättning;
c) konstruktion av varje lyftredskap.
a)

2. De tidsgränser som föreskrivs i enlighet
med punkt I ovan skall inte överskrida fyra
år från dagen för konventionens ratificering.

Part V. Final prm·ision.1·

Del V. Sluthestiimmelser

Article 43

Artikel 43

This Convention revises the Protection
againsl Accidents I Dockersl Convention.
1929. and the Protection againsl Accidents

Denna konvention reviderar 1929 års konvention ang11ende skydd mot olycksfall vid
hamnarhete och 1932 års konvention an-
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(0ockers) Convention 1Revised). 1932.

g{iende skydd mol olycksfall vid hamnarbcte
(reviderad).

Article44
The formal ratifications of this Convention
shall be communicated lo the Director-General of the lnlernalional Labour Office for
registralion.

Artikel 44
De ofliciella ratifikationerna av denna konvention skall siindas till internationella arbctsbyr[ins generaldirektör t'iir registrering.

Artidc45
I. This Convention shall he hinding only
upon those Members of the lnternational Lahour Organisation whose ratifications have
been registercd wilh the Director-General.
2. Il shall come into force 12 monlhs after
the date on which the ratilications of two
Members havc heen registered with the Director-General.
3. Thereafter. this Convention shall come
into force for any Memher 12 months after
the date on which its ratilication has heen
registered.

Artikcl 45

Artide46
I. A Memher which has ratified this Convenlion may denounce it arter the expiration
of ten years from the dale on which lhe Convention lirs! comes into force. hy an act communicaled to the Director-Cicneral of the lnternational Labour Ollice for registration.
Such denunciation shall not take effect until
one year after the date on which it is registered.
2. Eaeh Memher which has ratilied this
Convention and which does not. within the
year following the expiration of the period of
ten years mentioned in the preceding paragraph. exercise the right of denunciation provided for in this Article. will be bound for
another period of ten years and. lhereafter.
may denounce this Convention al the expiration of each period of ten years under the
terms provided for in this Article.
Artide 47
I. The Direclor-Cieneral of the lnternalional Labour Office shall notify all Members
of the lnternational Labour Organisation of
the registration of all ratilications and denunciations communicated lo him hy the Members of the Organisation.
2. When notifying the Members of the Organisation of thc registration of thc second

I. Denna konvention iir bindande endast
för de medlemmar av internationella arhelsorganisationcn vilkas ratifikationer har registrerats hos generaldirektören.
2. Konventionen träder i kraft tolv milnader efter det att ratifikationer från tvä medlemmar har registrerats hos generaldirektören.
3. rnirefter tr~ider konventionen i kraft för
varje medlem tolv månader efter den dag dii
dess ratifikation har registrerats.
Artikel 46

I. Medlem som ratificerar denna konvention kan, sedan tio år förflutit från den dag då
konventionen först trädde i kraft, säga upp
den genom en skrivelse som sänds till internationella arbetsbyråns generaldirektör för
registrering. Uppsägningen får verkan först
ett år efter det all den har registrerats.

2. Varje medlem. som har ratificerat konventionen och inte inom ett iir efter utgången
av den tioårsperiod som avses i punkt I gör
bruk av sin urrsägningsräll enligt denna artikel. är bunden för en ny reriod av tio ftr och
kan därefter. pil de i denna artikel föreskrivna
villkoren. säga upp konventionen vid utgängcn av var:ie tioårsperiod.

Artikc/ 47

I. Internationella arhetshyriins generaldirektör skall underrätta samtliga medlemmar
av internationella arbetsorganisationen om
registreringen av alla ratifikationer och uppsägningar som han har tagit emot från organisationens medlemmar.
2. När generaldirektören underrättar organisationens medlemmar om registreringen av
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ratification communicatcd lo him. thc Dircclor-(icm:ral shall drmv thc allcntit•n of the
Memhcrs of thc Organisation lo the date
uron which thc Convention will come into

den andra ratifikation i ordningen som han
har tagit emot. skall han fästa medlemmarnas
uppmiirksamhet pä den dag di\ konventionen
triider i kraft.

forn~.

Artide 48
The Dircctor-Gcncral of thc lnternational
Lahour Oftice shall communicate lo the Sccretary-General of thc LI nited Nations for rcgistration in accordancc with Article I02 of the
Charter of thc United Nations full particulars
of all ratifications and acts of denunciation
registen:d hy him in accordance with the provisions of the rrcccding Articlcs.

Artikel 48
Internationella arbetsbyriins generaldirektör skall. for registrering enligt artikel 102 i
Förenta nationernas stadga. lämna Förenta
nationernas generalsekreterare fullständiga
upplysningar om varje ratifikation och uppsägning som har registrerats hos honom enligt hestiimmelserna i föregående artiklar.

Artidc 49
Al such limes as it may considcr necessary
thc Governing Body of the lnternational Labour Officc shall present to thc General Confcrcnce a rerort on thc working of this Convention and shall cxamine the desirability of
placing on the agenda of thc Confcrence the
question of its revision in wholc or in part.

Artikel 49

Artide 50
I. Should thc Conferencc adopt a new
Convention revising this Convention in
whole or in part. then. unless thc new Convcntion otherwise provides1a > the ratilication by a Member of the new
revising Convention shall ipso jure involve
the immediate denunciation of this Convention. notwithstanding the provisions of Article 46 ahove. if and when the new revising
Convention shall have come into force:
(hJ as from the date when the new n:vising
Convention comes into force this Convention
shall ccase to hc open lo ratification by the
Mcmhers.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content
for those Members which have ratified it but
have not ratified the rcvising Convention.

Artikel 50
I. Om konferensen antar en ny konvention. varigenom denna konvention helt eller
delvis revideras, och den nya konventionen
inte föreskriver annat.
a) skall. under förutsättning att den nya
konventionen har trätt i kraft. en medlems
ratifikation av den nya konventionen i sig
innefatta omedelbar uppsägning av denna
konvention, utan hinder av hestämmelserna i
artikel 46 ovan:
b) skall. frän den dag då den nya konventionen träder i kraft. denna konvention inte
längre kunna ratificeras av medlemmarna.

Article 51
The English and French versions of the
text of this Convention are equally authoritativc.

Artikel 51
De engelska och franska versionerna av
texten till denna konvention är lika giltiga.

När internationella arbetsbyråns styrelse
finner all det behövs. skall den lämna internationella arbetsorganisationens allmänna
konferens en redogörelse för denna konventions tillämpning och undersöka om det finns
skäl att på konferensens dagordning föra upp
frägan om all helt eller delvis revidera konventionen.

2. Denna konvention skall likväl förhli gällande till form och innehåll för de medlemmar
som har ratificerat den men inte har ratificerat den nya konvention varigenom den revideras.
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Bilaga 2
(Öl't'rsii Ilning)

Recommendation (No. 160) Conceming
Occupational Safety and Health in Dock
Work

Rekommendation (nr 160) om arbetar·
skydd vid hamnarbete

The General Confcrcncc of the lnternational Labour Organisation,
Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in ils Sixty-lifth Session on 6 June 1979, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to the revision of
the Protection against Accidents (Dockers)
Convention (Revisedl. 1932 (No. 32), which
is the fourth item on the agenda of the session. and
Having determined that these proposals
shall take the form of a Recommendation
supplementing the Occupational Safety and
Health (Dock Work) Convention, 1979.
adopts this twenty-fifth day of June of the
year one thousand nine hundred and seventynine the following Recommendation, which
may be cited as the Occupational Safety and
Health (Dock Work) Recommendation. 1979:

Internationella arbetsorganisationens allmänna konferens.
som har sammankallats till Gencve av styrelsen för internationella arbetsbyrån och
samlats där den 6 juni 1979 till sitt sextiofcmte möte.
som beslutat anta vissa förslag avseende
revision av konventionen (nr 32) angående
skydd mot olycksfall vid hamnarbete (reviderad år 1932), en fråga som utgör den tjärde
punkten på mötets dagordning,

I. Scope and Definition.i·
I. For the purpose of this Recommendation, the term "dock work"' covers all and
any part of the work of loading or unloading
any ship as well as any work incidental thereto; the definition of such work should be established by national law or practice. The
organisations of employers and workers concerned should be consulted on or otherwise
participate in the establishment and revision
of this definition.
2. For the purpose of this Recommendation(a) the term "worker" means any person
engaged in dock work;
(b! the term "competent person"' means a
person possessing the knowledge and experience required for the performance of a specific duty or duties and acceptable as such to
the competent authority;
(c) the term "responsible person·· means a
person appointed by the cmployer, the master of the ship or thc owner of the gear. as the

I. TilliimpninRsomräde och definitioner
I. I denna rekommendation avses med uttrycket "hamnarbcte" allt arbete och varje
del av arbete med lastning och lossning av
varje fartyg liksom allt därmed sammanhängande arbete; definitionen av sådant arbete
bör fastställas genom nationell lagstiftning eller praxis. Berörda arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer bör höras eller på annat
sätt medverka vid fastställande och förändring av denna definition.
2. I denna rekommendation

och som beslutat att dessa förslag skall ta
formen av en rekommendation som kompletterar 1979 års konvention om arbetarskydd
vid hamnarbete.
antar denna den tjugofcmte dagen i juni ·
månad år nittonhundrasjuttionio följande rekommendation. som kan kallas 1979 års rekommendation om arbetarskydd vid hamnarbete:

a) avser uttrycket "arbetstagare" varje
med hamnarbete sysselsatt person;
bl avser uttrycket "kompetent person" en
person som har de kunskaper och den erfarenhet som erfordras för att utföra en eller
flera bestämda uppgifter och som sådan är
godtagbar för vederbörande myndighet;
c) avser uttrycket "ansvarig person" en
person som. allt efter omständigheterna. utsetts av arbetsgivaren. av fartygets befälha-
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case may he. lo he responsihle for the perforrnanci.: of a specific duty or duties and who
has strfticient knowkdgc and expericnce and
the ri.:quisite authority for the proper pcrformance of thc duty or duties:
(di the term "authonsed person" means a
person authoriscd by the employer. the master of the ship or a responsiblc person to
undertake a specific task or !asks and posscssing thc ne<.:essary tcchnical knowledgc
and cxpcrience:
fel thc term "lifting applianee" covers all
stationary or mohile cargo-handling appliances. im:luding shore-hascd powcr-operatcd
ramps. used on shore or on board ship for
suspending. raising or lowcring loads or moving: thcrn from one position to anothcr whilc
suspended or supported:
<.fi the term "loose g:ear" covers any gear
hy rneans of which a load can be attached toa
lifting: appliance hut which does not form an
integral part of the appliance or load:
(gJ the term "access" ineludes egress:
fhi thc term ··ship" covers any kind of
ship. vcssel. barge. lighter or hovercraft. cxcluding ships of war.

Il. General Prol"i.1io11.1·
3. In giving effcct lo the Occupational
Safety and Hcalth !Dock Workl Convention.
1979. each Memher should lake into consideration(a) the provisions of the relevant conventions. regulations and rccommendations
adoptcd under the auspiccs of the lnter-Govcrnmental Maritime Consultative Organisation and. in particular. those of the lnternational Convention for Safc Containers. l 972.
as at any time rcvised:
(h i the relevant standards adopted by recogniscd international organisations dcaling
with matters of standardisation:
(c) the relevant provisions nf conventions.
regulations and rccommendations concerning
inland navigation adopted under the auspices
of international organisations.
4. In dcveloping measures under Article 4.
paragraph 1. of the Occupational Safety and
Health <Dock Workl Convention. 1979. each
Mcmber should take into consideration the
tcchnical suggestions in thc latest edition of

vare eller av iigaren till utrustningen för att
ansvara för utförandet av en eller 11cra hestiimda uppgil'ter m:h som har tillräcklig: kunskap och crfarcnhet och erforderlig auktoritet
för att pä rätt sätt utföra uppgiften eller uppgifterna:
d) avser uttrycket "'hchörig pcrson .. en
person som av arhetsgivaren. av fartygets hefalhavare eller av en ansvarig: person auktoriserats att utföra en eller flera hestämda uppgifter och som har erforderlig teknisk kunskap och erfarenhet:
c) omfattar uttrycket '"lyftinrättning·· alla
stationiira eller mobila lasthantcring:sinriittningar. inhcriiknat landhascrade maskinellt
drivna ramper. som används i land eller ornhord för att hänga upp. lyfta eller sänka laster
eller flytta dem frtm en plats till en annan
medan de är upphängda eller burna:
n omfattar uttrycket "lyftredskap" varje
redskap med vilket en last kan fästas vid en
lyftinrättning men som inte utgör en integrerande del av inrättningen eller lasten:
g) omfattar uttrycket '"tillträde" förbindclsn säväl till som frän:
hl omfattar uttrycket "fartyg·· var:je slag
av fartyg. hät. prilm. liiktare eller sviivare
med undantag för krigsfartyg.
Il. All111ii1111a hc.lfii111111dl'l'r
3. Vid tilliirnpning: av 1979 iirs konvention
om arbetarskydd vid hamnarhete bör varje
medlcmsstat beakta

al hestämmelserna i relevanta konventioner. regler och n:kornmendationcr som antagit5 under ledning av IMCO (mellanstatliga
rädgivande sji.ifartsorganisationenl och särskilt hestiimmelscrna i 1972 ärs internationella konvention om säkra containrar (CSCI.
och varje revision härav:
hl relevanta standarder som antagits av erkiinda internationella organisationer för standardisering:
cl relevanta hcstiimmclser i konventioner.
regler och rekommendationer angående inrikes sjöfart som antagits under ledning av
internationella organisationer.
4. Vid utformandet av ätgärder i enlighet
med artikel 4 punkt I i 1979 f1rs konvention
om arbetarskydd vid hamnarbcte bör var:je
mcdlcmsstat heakta de tekniska förslagen i
den senaste upplagan av de anvisningar om
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the Code of Practice on safety aml health in
docl;. work published by the lnternational Labour Office in so far as they appear lo he
appropriate and relevant in thc light of national circumstances and conditions:
5. In taking the measures referred to in
Article 4, paragraph I. of the Occupational
Safety and Health (Dock Workl Convention.
1979. each Memher should lake account of
the provisions of Part 111 of this Recommendation. which are supplementary to those set
out in Part 111 of that Convention.
o. With a view lo preventing occupational
accidents and diseases. workcrs should he
given adequate instruction or training in safc
working procedures. occupational hygiene
and, where necessary. lirst-aid prucedures
and the sate operation of cargo-handling appliances.

arbetarskydd vid hamnarbete som publicerats av internationella arhctshydn. i den män
de befinns vara liimplig<t och relevanta med
hiinsyn till nationella förhällanden och villkor.
5. Vid genomförandet av de åtgärder som
avses i artikel 4 punkt I i 1979 ärs konvention
om arbetarskydd vid hamnarbcte bör vai:je
medlemsstat ta hiinsyn till bestämmelserna i
del 111 nedan som kompletterar bestämmelserna i dt:I 111 av konventionen.

111. Technical Me11s111"es
7. (I) All passageways should be(a J plainly marked:
( b) so far as is reasonably practicahle. kept
free of any obstruction not related lo the
work in progress.
(2) Passageways used for vehicles should.
so far as is reasonahly practicable. be oncway in operation.
8. (I) Wherever reasonably practiahle,
means of access should be so placed that no
suspended loads pass over them.
C!) Wherever necessary, the means of access to a ship should be litted with a safety
net properly st:cured so as to prevcnt workers from falling into the watcr betwt:en the
ship · s si de and the adjacent quay.
9. Junction plates used with ramps on rollon/roll-off ships should be so designed and
used as to be safc.

/Il. Tekniska åtgärder
7. (I) Alla passager bör
al vara tydligt markerade:
b) såvitt det är rimligt och möjligt hållas
fria från varje hinder som inte har samband
med pågående arbete.
(2) Körvägar som används för fordon bör,
såvitt det är rimligt och möjligt, vara enkelriktade.
8. (I) Såvitt det är rimligt och möjligt. bör
tillträdesmedel vara så placerade att inga
h~ngande laster passerar över dem.
(2) Då så erfordras bör tillträdesmedel till
fartyg vara försett med skyddsnät som är säkert fastsatt för att förebygga att arbetstagare
faller ned i vattnet mellan fartygssidan och
intilliggande kaj.
9. De förbindelseplattor som används tillsammans med ramper på roll-on/roll-off-fartyg bör utformas och användas på sådant sätt
att säkerheten tryggas.
IO. (I) Varje lucköppning pii viidcrdikk
som inte är skyddad med en luckkarm av
tillrikklig höjd och styrka hör vara effektivt
förskyddad eller täckt.
(2) Varje lucköppning på mellandäck bör.
då den är öppen. vara effektivt förskyddad
till tillräcklig höjd.
(3) Skydd får tillfälligt avlägsnas på varje
sida av lucköppningen där så erfordras för
lastning eller lossning av gods.
(4) Om av tekniska skäl bestämmelserna i
styckena (I) och (2) ovan inte kan genomfö-

10. (I) Every hat1.:hway on the weatherdeck not protected by means of a coaming of
adequate height and strength should be effe1.:tively guarded or covered.
(2) Every 'tween-deck hatchway should.
when it is open. be effectively guarded to an
adequate height.
(3) Guards may be temporarily removed
on any side of a hatchway where this is neccssary for loading or unloading goods.
(4) lf. for technical reasons. the provisions
of subparagraphs (I) and (2) of this

6. I syfte att förehygga olycksfall i arbete
och yrkessjukdomar bör arbetstagarna ges
tillräcklig instruktion eller uthildning om säkra arbetsmetoder. yrkeshygien och, då så erfordras. metoder för första hjälp och säker
skötsel av Iasthanteringsinrättningar.
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Paragraph cannot be implemented, an authorised person should cnsure the safcty of
the workcrs.
(5) Deck cargoes should not be placed on
nor vehicles pass over any hatch cover which
is notor adequate strength for that purpose.
11. When necessary. due to the size of the
hold. provision should be made for more than
one means of escapc.
12. Operators of lifting appliances should
check the operation of thcir safety devices
hefore commencing work.
13. (I I Petrol-driven vehicles or lifting appliances should not be refuelled in thc hold of
a ship and vehicles or lifting appliances driven hy other fuels should only be refuelled in
the hold of a ship under conditions which. so
far as is reasonably practicable. ensure the
safety of the workers.
(2) lf reasonably practicable. preference
should he given to the use in the hold of
engines which do not pollute thc air.
14. As far as is reasonably practicable,
workers should not be required tu work in the
part of a hold where a trimming machine or
grab is operating.
15. No new part of a lifting appliance or
item of Ioose gear should be manufactured of
wrought iron.
16. No heat treatment should be applied to
any item of Ioose gear unless the treatment is
carried out under the supervision of a competent person and in accordance with his
instructions.
17. Suitable and adequate dunnage should
be used if necessary to protect stings of preslung cargoes.
18. Stings which have not been approved
or inspected should not under any circumstances be used for pre-slinging.
19. Every lifting beam, lifting frame, vacuum lifting or magnetic lifting device which
does not form an integral part of a lifting
appliance and every other item of loose gear
weighing more than IOO kg should be clearly
marked with its own weight.
20. Disposable pallets and similar disposablc devices should(aJ be clearly marked ur labelled to indicate that they are disposable;

(b J not be used unless they are free from
defects liable to affect their safe usc; and

ras. bör en hchörig pcrson försiikra sig om
arhetstagarnas säkerhet.
(5) Däckslast hör inte placeras på eller fordon passera över täckluckor som inte har
tillräcklig styrka för detta ändamäl.
11. Då så erfordras pii grund av lastrummets storlek, bör åtgärder vidtas för att anordna mer än ett utrymningsmedel.
12. Förare av lyftinr~ittningar bör kontrollera all säkerhetsanordningarna fungerar innan arbetet påbörjas.
13. (I) Bensindrivna fordon eller lyftinrättningar bör inte tankas i ett fartygs lastrum, och fordon eller lyftinrättningar som
drivs med andra bränslen bör endast tankas i
ett fartygs lastrum under förhållanden som. i
den mån det är rimligt och möjligt, tryggar
arbetstagarnas säkerhet.
(2) Om det är rimligt och möjligt, bör man i
lastrum i första hand använda motorer som
inte förorenar luften.
14. I den mån det är rimligt och möjligt,
bör arbetstagare inte åläggas att arheta i den
del av ett lastrum där en trimningsmaskin
eller skopa arbetar.
15. Ingen ny del av en lyftinrättning och
inget lyftredskap bör tillverkas av smidesjärn.
16. Ingen värmebehandling bör utföras på
något lyftredskap såvida inte behandlingen
utförs under övervakning av kompetent person och i enlighet med hans anvisningar.
17. Lämpligt och tillräckligt underlag/mellanlägg bör användas om så erfordras för att
skydda sting på förslingat gods.
18. Sling som inte har godkänts eller
granskats bör under inga förhållanden användas för förslingning.
19. Varje lyftbom, lyftok. vakuumlyft- eller magnctlyftanordning som inte utgör en
integrerande del av en lyftinrättning och varje
annat lyftredskap som väger mer än 100 kg
bör vara tydligt märkt med egenvikten.
20. Engångslastpallar och liknande för engångsanvändning avsedda anordningar bör
a) vara tydligt märkta eller etiketterade för
att ange att de är avsedda för engångsanvändning;
b) inte användas om de inte är fria från
brister som kan påverka deras säkra användning:
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(cJ not be re-used.

21. Loads st:cured together hy means of
hailing wires or st raps should not he raiscd or
lowcred hy means uf hooks or other dcvices
inscrted in lhe wires or straps unless the
wires ur straps are of adcquate slrength.
22. Every reasonahle measure should he
taken to minimisc risk of accident when work
has to be carried out on top of freight containers.
23. (I) Dangcrous suhstances should only
be handled, stored or slowed under the supervision of a responsible person.
(2) When dangcrous subslances are lo be
handled, stored or slowed. lhe workers eoncerncd should be given adequale information
as lo the special prccautions lo be observed,
including action lo be taken in lhe cvent of a
spillage or accidcnlal escape from containment.
24. First-aid personnel should he proficient in the use of appropriate resuscilation
lechniques and rescue work.
25. Lifting appliances, where necessary
and reasonably practicable, should be fitted
wilh a means of cmergency escapc from the
driver's cabin. There should be arrangemenls
for the rcmoval of an injured or ill driver
wilhout further endangering him.
26. (Il The results of the medical examinations and investigations rcferred to in Article 36 of the Occupalional Safety and Health
(Dock Work) Convention, 1979, should he
communicaled lo the worker concerned.
(2) The employer should be informed
whether the worker is fil for the work to he
carried out and whelher he may constilute a
risk 10 olher persons, on the condition that,
subject to Article 39 of the Convention, the
confidenlial characler of the information is
respected.
27. The facilities provided in pursuance of
Article 40 of the Occupational Safety and
Health (Dock WorkJ Convention, 1979,
should, so far as is reasonably practicable,
include changing rooms.

cl intt: anviindas pii nytt.
21. Laskr som hålls ihop med hjiilp av
tråd eller band hör inte lyftas eller siinkas
med hjiilp av krokar eller andra anordningar
fästade i trådarna eller banden. sävida inte
trädarna eller handen har tillräcklig styrka.
22. Alla rimliga ätgiirder bör vidtas for att
nedbringa riskerna för olycksfall till t:tt minimum då arhett: skall utföras ovanpii container.
23. (I) Farliga iimncn bör endast hanteras.
lagras eller stuvas under övervakning av ansvarig person.
(2) Då farliga ämnen skall hanteras. lagras
eller stuvas, bör berörda arbetstagare ges tillräcklig information om de speciella forsiktighetsmått som skall iakttas, däri inbegripet
åtgärder som skall vidtas i händelse av spill
eller läckage.
24. Förstahjälppersonal bör vara väl förtrogen med lämpliga metoder för återupplivning och räddning.
25. Lyftinrättningar bör. om så erfordras
och det är rimligt och möjligt. vara försedda
med anordning för nödutrymning av förarhytten. Det bör finnas anordningar för att kunna
föra bort en skadad eller sjuk förare utan att
ytterligare utsätta honom för fara.
26. (I) Resultaten av de läkarundersökningar och speciella undersökningar som
avses i artikel 36 i 1979 års konvention om
arbetarskydd vid hamnarbete bör delges den
berörde arbetstagaren.
(2) Arbetsgivaren bör informeras om huruvida arbetstagaren är lämpad för det arbete
som skall utföras och huruvida han kan utgöra en risk för andra personer, under förutsättning att informationens konfidentiella karaktär respekteras, med förbehåll för bestämmelserna i artikel 39 i nämnda konvention.
27. De anordningar som tillhandahålls i enlighet med artikel 40 i 1979 års konvention om
arbetarskydd vid hamnarbete bör, i den mån
det är rimligt och möjligt, innefatta omklädningsrum.
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Resolutioner
I. Re~olution om anviindande av arahiska spriiket i ILO
.., Resolution om internationella harniirel. stegvisa insatser för all göra
slut pii barnarbete samt övergfmgsiltgiirder
1. Resolution om utveckling av ILO:s program för all forbiittra fiirhiillandet mellan parterna p~1 arbetsmarknaden
4. Resolution om handikappade
5. Resolution om ILO:s tekniska samarbetsprogram
n. Resolution om utbildning av hamnarbetare i arbetarskydd
7. Resolution om all på dagordningen för niista ordinarie konfercnssammantriide föra upp friigan om äldre arbetstagare: arbete och pensionering

8. Resolution om uppföljning av viirldssyssclsiillningskonferensen
9. Resolution om migrerande arbetstagare

10. Resolution om antagande av hudget för perioden 1980-81 och om
fördelningen av utgifter mellan medlemsstatcrna for 1980-81
11. Resolution om sammansättningen av ILO:s administrativa domstol
12. Resolution nm utseende av suppleant i ILO:s tjiinstepcnsionsorgan
13. Resolution om extra avgifter till ILO:s t.iiinstepensionsfond
14. Resolution om medgivande för Dominikanska Republiken att rösta
15. Resolution om Haitis avgifter
I(,. Resolution om medgivande för Haiti all rösta

Norste.dts Tryckeri, Stockholm 1980

