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Convention (No. 152) Concerning m:cupa
tional Safety and Health in Dock Work 

The General Confcn:ncc ut' thc lnlerna
tional Labour Organisation. 

Having been i.:onvencu at Gcncva hy thc 
Gnverning, Body of the lnlernalional Lahour 
Office. and having mct in ils Sixly-fiflh Scs
silln on 6 Junc 1979. and 

Noting the terms of existing intcrnational 
labour Convcntions and Rccommcndalions 
which arc relevant anu. in particular. the 
Marking of Weight I Packagcs Transpurled by 
Vcssels) Convcntion. 1929. thc Guarding of 
Machinery Convention. 1%.:1. and thc Work
ing Envir�)nment (Air Pollution. Noisc and 
Vibration) Convention. 1977. and 

Ha ving decided upon thc adoption of cer
tain proposals wilh regard to thc revision uf 
thc Prntcction against Accidcnts (Oockcrsl 
Convention (Revised). 19.:12 (No .. 121. which 
is the fourth iLcm on the agenda of lhe ses
sion. and 

Considcring that these pruposuls must lake 
the form of un international Convention. 

adupts this twenty-fifth day of Junc of thc 
year one thousand nine hund red and scventy
nine the following Convention. which muy hc 
cited as the Occupational Safcty ant.1 Hcalth 
( Dock Work) Convention. 1979: 

Part/. Scope 1111d Dl'./i11itio11s 

Article I 

For the purpose of this Convention. the 
term "dock work .. covers all and any part or 
thc work of loading or unloading any ship as 
well as any work incidental thcreto: the defi
nition of such work shall be establishcd hy 
national law or praclicc. The organisations or 
employers and workers conccrncd shall be 
consulted on or otherwise participatc in the 
establishment and revision of this definition. 

Article 2 

I. A Mcmber may grant exemptions from 

7 

/Jilt1i:u I 

< Ji·t•r., iirr11i11g 

Konvention (nr 152) om arhl'larskydd vid 
hamnarhete 

lnternationefö arbctsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Gcneve av sty
relsen för internationella arbetsbyrån och 
samlats där den 6 juni 1979 till sill sextio
femte möte. 

som beaktar bcst(immelserna i relevanta 
I LO-konventioner och -rckommemlal inner 
och s(irskill 19�9 t1rs konvention um mtirk
ning av kollin vid l'artygslrnnsporler. ll/fi.:I .°1rs 
konvention om maskinskyud och 1977 t,rs 
konvention om arbetsmiljiin t luft fiirorcning
ar. huller och vibration). 

som beslutat anta vissa förslag avseende 
revision av konventionen lnr 3�) ang.'1ende 
skylld mot olycksfall vid hamnarhclc (revide
rad i'tr 1932). en fråga som utgör den IJtirdc 
punkten pii mötets dagordning. 

och som anser alt dessa förslag skall ta 
formen av en internationell konvention. 

antar uenna den tjugofcmte dagen i juni 
månad ftr nillonhundrasjullionio följande 
konvention. som kan kallas 1979 .°1rs konven
tion om urbetarskyt.ld vid hamnarbete: 

Dd I. Tillii111p11i11�so111räde ocl, d1'.fi11itio11a 

Artikel I 

I denna konvention avses med ultrycket 
"hamnarbete" allt arbete och varje del av 
arbete med lustning och lossning av varje far
tyg liksom allt Järmcd sammanh�inganuc ar
bete: delinitionen av sådan! arbete skall fast
ställas genom nationell lagsliflning eller prax
is. Berörda arhelsgivar- och arbetstagarorga
nisationer skall höras eller på unnut siitt med
verka vid fastställande och förändring av 
denna definition. 

Artikel 2 

I. Var:ie medlemssta\ får medge fullständig 
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or pcrmil exi.:ertilins to thc provisions l,r this 
Convcnlion in rcsrci.:t or dock work al any 
placc whcre lhi: tniflic is irrcgular and rnn
lined lt' small ships . as wcll as in resrect of 
dock wmk in relation to lishing vesscls m 
src<.:ified t·atcguries thereof. on condition 
lhal -

/11/ safe working cunditions art: main
taincd: and 

I h/ thc compi:tent authority .  after cunsul
lation with thc organisations of employcrs 
and workers <.:on<.:erned. is satisfied that it is 
reasonable in all the i.:ir<.:umstances that there 
he such exemrtions or excertions. 

2. Particular re4uirements of Part I I I  of 
this Convention may he varied if the compe
tent authority is satislied. arter consultation 
with the organisations of employcrs and 
workers concerned. that the variations rro
vidc i.:orresponding advantagcs and that the 
over-all prolection afforded is not inferior to 
that whii.:h would rcsult from the ful l  applica
tion of the provisions of this Convention. 

3. Any exemptions ur exceptions madc 
under paragraph I of this Article and any 
significant variat ions made under paragraph 2 
of this Articlc. as well .tS the rcasons thcre
for. shall be indicated in thc reports on the 
appli<.:alion of the Convcntion submitted in 
pursuan<.:e of articlc 22 of thc Constitution of 
the l nternational Labour Organisation. 

Article 3 

For the purpose of this Convcnlion -
/a) thc term - - worker" mcans any person 

e ngaged in dock work ;  
lhJ t h e  term "comretent person" mcans a 

person possessing thc knowledgc and expe
rience rcquired for thc performance or a spe
cilie duty or duties and acceptable as such to 
the compelenl nul hority : 

(cJ the term " responsiblc person " means a 
person appointcd by thc employer. the mas
ter of thc ship or the owncr of the gear. as thc 
casc may be. to be rcsponsible for the peri'or
mance of a specili<.: duty or duties and who 
has suflicient knowledgc and experience and 
the rcquisitc authority for the proper pcrfor
mance of the duly or duties :  

(d/ t h e  term . .  authoriscd person" means a 

eller partiell befrielse friin hcsliimrnclserna i 
denna konvention dit det giiller hamnarhetc 
p.°t plats diir trafiken iir nregelhundcn oi.:h hc
griinsad till smil farlYI:!- liksom d,I uct giiller 
hamnarbete som avser fiskeforlyg eller vissa 
k,1tegoricr av fiskdartyg. under l'örutsiittning 

a) alt arbetet utförs under siikrn forh,illan
dcn; 

bl all vederbörande myndighet efter  sam
räd med berörda arbetsgivar- och arhetsta
garorganisationer har övertygat sig om alt det 
med hänsyn till samtliga omsWnuigheler i"ir 
rimligt att bevilja sådan fullstiindig eller par
t id\ befrielse. 

2. Vissa särskilda krav i del 1 1 1  av denna 
konvention kan ändras om vederbörande 
myndighet efter samråd med berörda arbets
givar- och arbetstagarorganisationer har 
övertygat sig om att ändringarna garanterar 
motsvarande fördelar och att det skydd som 
sålunda lämnas i sin helhet inte är sämre iin 
det skydd som skulle bli en följd av en full
ständig tilliimpning av bestiimmelscrm1 i den
na konvention. 

3 .  Varje fullständig eller partiell befrielse 
som medgivits i enl ighet meu punkt I ovan 
samt varje viktig ändring som g_itirts i enlighet 
med punkt 2 .  l iksom skälen for dessa. skall 
redovisas i de rapporter om tillämpningen av 
konventionen som avges i enlighet mcu art i 
ke l  22 i internationella arbetsorganisutionens 
stadga. 

Artikel 3 

I denna konvention 
a) avser uttrycket "arbetstagare" varje 

med hamnarbete sysselsatt person : 
h> avser uttrycket "kompetent person" en 

person som har de kunskaper och dt:n erfa
renhet som erfordras för all utföra en el ler 
fler.i bestämda uppgifter och som sädan iir 
godtagbar för vederbörande m yndighet: 

c) avser uttrycket "ansvarig person" en 
person som. allt efter omständigheterna. ut
setts av arbetsgivaren .  av fartygets bcfälh,t
vare e l ler av ägurcn t i l l  utrustningen för all 
ansvara för utförandet av en eller llera be
stiimd,t uppgifter och som har tillrii<.:klig kun
skap och erfarenhet och erforderlig auktoritet 
för att på rätt säll utföra uppgiften eller upp
gifterna: 

dl avser uttrycket "behörig person" en 
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rcrson authoriscd hy thc employer. thc mas
ter of thc ship or a respt1nsihlc pt:rson to 
undcrtakc a srccifit· task tlr !asks and pos
sc-ssing thc ncccssary tcchnica l knowle<lge 
and cxpni-.:nce : 

I c J thc term .. lifting appliancc . . covers all 
stationary or mobile cargo-handling appli
ances. including shorc-hascJ powcr-opc-ratcd 
ramps. uscd on shorc or on hoard ship for 
suspending. raising or ll1wering loads or mov
ing thcm from onc position to another whill' 
suspended or suprorted:  

1,f) thc term "loosc- gcar" covers any gcar 
by means of which a load can be attached to a 
lifling appliancc liut which does not form an 
integral part of thc appliancc or luad : 

fg) l hc tcrm "acccss"includcs cgn:s., :  

lh J  thc  term "shir · ·  covers any kind of 
ship. vesscl .  burgc . lighter or hovercraft. cx
cluding ships of war. 

1'11rr Il. (ie11eral l'n11·isio11s 

Artidt• 4 

I. National laws or rcgulations shall pre
scrihe that mcasurcs complying with Part l l l  

o f  this Convention he taken as reganls dock 
work with a vicw to -

f11J providing and maintaining workplaces. 
equipment and mcthods of work ! hut arc sufe 
and without risk of in_iury lo hcalth:  

(hJ providing and maintaining safc means 
of access to any workplace: 

/cl providing thc information. training an<l 
supervision neccssary to ensure the protec
rion of workers against risks of accident or 
i�jury to hcalth arising oul of or in thc course 
of their cmploymcnt : 

(d) providing workers with any personal 
protective equipmenl and protective clothing 
and any life-saving applianccs reasonably rc
quired whcrc adequate protection against 
risks of acddcnl (1r injury to health cannot be 
providcd hy othcr means : 

(e)  providing and maintaining suitahlt: and 
adcquate lirst-aid and rcscuc facilities: 

U) developing anti cstablishing proper pro
cedures to deal wilh any emergency situa
tions which may arisc. 
tl Rihdagen /97CJl8/J. I .1· 11111/. Nr 1.13 

person som av arbetsgiv.ircn. av fartygets be
fälhavare eller av en ansvarig rcrson auktori
serats att utföra en eller !lera bestiimda upr
girtcr och som h.ir erforderlig teknisk kun
skap och erfarenhet :  

e)  omfatlar 111trycket " ' l y ft inriittning' "  allu 
stationiira eller mobila laslhantcring.� inriill
ningar. inbcriiknat landbaserade maskinellt 
drivna ramper. som anviinds i land eller om
hord för all h(inga upp. lyfla eller siinka laster 
eller tlytta dem frfm en plats till en annan 
medan de är upphiingda eller burna : 

n omfattar uttrycket "lyftredskap" va�jc 
redskap med vilket en last kan fästas vid en 
lyft inrällning men som inte utgör en integre
rande del  av inrättningen eller laskn: 

g) omfattar ul l r_vcket "til lträde" förbin
delser siiväl till som från: 

h I omfattar uttrycket "fartyg" varje slag 
av fartyg. båt. pråm . läktare eller svlivare 
med undantag för krigsfartyg. 

Del Il. All111ii11na be.Hiimmelser 

Artikel 4 
I. Genom nationell l agstiftning skall be

lriiffandc hamnarbcte stadgas att åtgärder 
skall vidtas i enlighet med bestämmelserna i 
del I I I  av denna konvention för att 

a) anordna och underhålla arbetsplatser. 
utrustning och arbetsmetoder som är säkra 
och inte medför hälsorisker; 

bl anordna och underhålla säkra til lträdes
medel ti l l  varje arbetsplats : 

cl tillhandahålla den information . utbild
ning och t i l lsyn som eri'ordras for att säker
ställa all arbetstagare skyddas mot risker för 
olycksfall eller ohäls,1 som uppstår till följd 
av arbetet eller under detta: 

d) åt arbetstagare till handahålla personlig 
skyddsutrustning och skyddskläder samt så
dan livräddningsutrustning som rimligen kan 
erfordras då det inte är m6jligt all på annat 
sätt ge lämpligt skydd mot risker för olycks
fall e l ler ohälsa: 

e J  tillhandahålla och vidmakthålla liirnpliga 
och tillriickliga anordningar for första hjälp 
och räddning: 

!) utforma och införa lämpliga rutiner för 
att möta alla uppkommande nödsituationer. 
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2. The mcasurcs lll hc taken in pursuam:e 
of this Convcnt ion shall cover-

/ 11 I gencrnl n.:quin:mcnts rclating lo \he 
construction . cquipping and rnaintcnancc of 
dock structures and othcr places al which 
Jock work is carricd out :  

( /1 /  fire and cxplusion prcvcntion and pro
tcction: 

1 , · 1  safe mcans of' access to ships. holds. 
staging. equipment and l i fling appliances : 

(di transport of workers: 
( e J opcning anJ dosing of hatchcs.  protec

lion of halchways and work, in holds :  
( / i  construct ion.  maintenancc anJ use of 

lifting anJ other eargo-hamlling appliances : 

(�i construction. mainlenam:e and use of 
staging: 

(/1) rigging and use of ship·s derrick.s :  

( i /  testing. examination. inspection and 
certification. as appropriatc . of lift ing appli
ances. of loose gear. including chains and 
ropcs.  and of slings and othcr lifting devices 
which form an integral part of the load : 

(i/ handling of different types of cargo : 
(kJ stacking and si omge of' goods :  
/ // dangeruus suhstances and othcr ha

zan.ls in thc working environment: 
( ltl/ personal protcctivc equipmenl and 

pro\ective clothing: 
/11/ sanitary 1:1nd washing facilities and wel-

farc amenities :  
( o /  medical supervision: 
(pi first-aid and rt::scue facilities :  

(qJ safcty and  hcallh organisat ion : 
( r/ training of workers: 
(s./ notification and in vestigation of occu

pational accidents and diseascs. 
3 .  The pract ical imrlcmcntation of the re

quirements prescribed in pursuance or para
graph I of this Article shall be cnsurcd or 
assisted by technical standards or codes of 
practice approved by the compctent author
ity. or by uthcr appropriatc mcthods consis
tent with national pradice and comlitions. 

Art ide 5 

I .  Na\iomd laws or regulations shall make 
appropriate persons.  whethcr employt::rs. 

1 0  

2 .  De ittgiirder som skall vid ras i en lighet 
med denna konvenlion �kall oml'atla 

a) allmiinna krnv betriiffande konstruktion .  
utrustning <K'.h umlerhi'tll a v  hamnanliiggning
ar och andra plutser dlir hamnarhetc utl'iirs : 

b )  f'iirehyggandc av och skydd mol hrand 
och cxplosion : 

c) säkra tilll rädesmcdel till fartyg. lastrum,  
pla\tformar. utrustning och lyftinriittningar : 

d l  tran spor\ av arbetstagare : 
e) av- och paluckning. skydd vid lucköpp

n ingar och arhcte i last rum:  
0 konstruktion . underhiill och anv�indning 

av lyftinriit tningar och andra lasthantcrings
inriil1 ningar: 

g) konstruktion. undcrhttll och anviindning 
av pla!l formar: 

h) riggning och anviintln ing av fartygs last
hommar: 

il i mån av behov provning. undersökning 
och inspekti�,n av samt utfärdande av intyg 
för lyft inrätlningar och lyftredskap. inklusive  
kättingar och tågvirke. samt  slin!? och andra 
lyftanordningar som utgör en integrerande 
del av lasten :  

.i l  hantering a v  olika slag av last: 
k) stapling och lagring av gods: 
Il farliga ämnen och andra risker i arbets

miljön: 
m) personlig skyddsutrustning och skydds

kliider: 
n) sani tära anordningar. t vättmöjligheter 

och personalrum: 
ol läkarkonlroll: 
pi anordningar för forsla hjiilp och rädd-

ning: 
q) organisation av arbetarskydd : 
r l  utbildning av arbetstagare: 
sl anmälning och undersökning av olycks

fall i arbete och yrkessjukdomar. 
3. Den praktiska tilliimpningen av de be
stämmelser som utfärdas i enlighet med 
punkt I ovan skall säkerställas t:ller stödus 
genom tekniska normer eller handledningar 
som godkänts av vederbörantle myndighe t .  
eller p å  annat lämrligt sätt som är förenligt 
med nationell praxis och nat ionella förhållan
den. 

Artikel 5 

I .  Genom nationell lagstiftn ing skall lämp
liga personer - allt efter omsUindigheterna 
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owncrs , masters or othcr persons. as thc l'asc 
may bt: , rcsponsiblc fur compliar11:c wilh !ht: 
mcasures n:rerrcd to in Artic:k 4 .  paragraph 
I. or l his C\lnvcnt ion. 

�- Whencvcr two or morc cmploycrs un
llertakt: ac:tivilit:s simultaneously al onc 
workrlac:c. thcy shall havc thc duty lo col -
1.iborale in  ordt:r lo comply wi1h thc pre
sc:ribed measures. withoul prcjudicc lo tht: 
responsibility or cach cmployt:r for thc hculth 
and safety of his cmplo�·ees . In  appropriatc 
c:ircumstanc:es. the  competent authority shall 
prcsc:ribc general proccdur1:s ror this collaho
ration. 

Arlic/1• 6 
I .  Thcrc shall be arrangements under 

which workers-
f aJ arc rcquircd ncithcr to intcrfen:: with

out duc c:ause with t hc operation of. nor to 
misusc. any sal'ety devic:e or aprliam:c rro
vided for their own protection or the rrotcc
tion of others: 

(h) take rcasonahlc care ror their own safe
ty and that of other persons who may be 
affccted by their acts or omissions at work: 

le) repor! forthwith tu their immcdiate su
pervisor any situation which they have rea
son to believe coukl present a risk and whic:h 
thcy cannot currect t hemselvcs . so that cor
rcct ive measures can t,e taken . 

2. Workers shull have a right al any work
plac:c to parlicipalc in ensuring safe working 
to thc cxtcnt or thcir control ovcr thc cquip
ment and mcthods of work and to express 
views on the working procedures adoptcd as 
thcy affecl safety. In  so far as appropriale 
under national law and practict:. where safelv 
and hcalt h  committees have hcen formell i� 
accordanc:e with Artidc 37 of t his Conven
tion, th is  right shall be excrcised through 
t hcsc com mittees. 

-

Artide 7 
I .  In giv ing effcct lo thc provisions or this 

Convention t,y national laws or regulatiuns or 
other a ppror,riate methods consistent w i th  
national pract iee and cundit ions .  thc  compe
tent .iut hority shall .\Cl in consultation with 
t he organisations or ernploycrs and workcrs 
coneerned. 

2. Provision shall be madc for closc col-

I l  

arbdsgivare. ägare, befiilhavan� eller andra 
pnsoncr - göras ansvariga för gcnomföran
dr: av de iitgänlcr som avses i artikel 4 punkt 
I ovan . 

2 .  När två eller !lera arhetsgivare samti
digt bedriver verksamhet på samma arbcts
sllille . skall de vara skyldiga atr samnrhctH för 
all genomföra de föreskrivna ätgiinlerna utan 
im,kriinkning i vai:je arbetsgivares ansvar för 
sim1 anstiilldas säkerhet och hälsa. Då så är 
liimpligt skall vederböramk myndighet före
skriva allmänna förfaranden för detta samar
bete. 

.4.rtikcl 6 
I .  Det skall finnas bestämmelser enligt 

vi lka arbetstagarna 
a l  iiläggs att inte utan giltig anledning slöra 

funktion av eller missbruka någon säkerhets
anordning eller annan anordning avsedd till 
skydd för dem själva eller för andra :  

h l  i rimlig mtm skall v årda sig om sin egen 
säkerhet och säkerheten för andra personer 
som kan pi'tvcrkas av deras hand lande eller 
forsumlighet i arbetet : 

c l  utan dröjsmål skall till sin närmaste för
man anmäla var:je situation. som de har skäl 
att anta kan medföra en risk och S{1m de inte 
själva kan rätta  till. sä att rättelse kan vidtas. 

2. Arbetstagare skall ha rätt att på varje 
arbetsplats medverka till att trygga säkerhe
ten i arbetet inom griinserna för deras inlly
tam.le över utrustning och arbetsmetoder och 
uttrycka åsikter heträffandt: införda arbetsru
tiner i den män de berör säkerheten .  I den 
mån så iir lämpligt och förenligt metl nationell 
lagstiflning och praxis skal l .  dti skyddskorn
mittl!er har hildals i enlighet med urtikel 37 i 
denna konvention. denna rätlighet utövas ge
nom dessa kommit tecr. 

Artikel 7 
I .  Då ht::stämrnelserna i denna konvention 

ges verkan genom nationell lagstiftning eller 
andra lämpliga metoder som är anpassade till 
nationell praxis och nationella förhållanden, 
skall vedcrböranue myndighet handla i sam
råd med berörda arbetsgivar- och arhetsta
garorganisationer. 

2.  Åtgärder skall vidtas för nära samarbete 
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laboration hctween employers and workcrs 
or thcir reprcscnlalivc::s in lhc application of 
lhc measurcs rckrred lo in Arlidc 4. para
grnph I .  llf this Convcnlion. 

l'llrt 111 .  Tcchnic11/ A.fr11s11n•s 

Arriclc 8 

Any l ime thal a workplace has hecomc u n
safc or thcrc:: is a risk of injury tu hcal th .  
cffccl ivc measures shall be  laken (hy fencing, 
tlagging or olher suilable mcans including. 
whcn: necc-;sary . ccssation of work > to pro
lecl lhe workcrs unti l thc placc has heen 
made safc aga in .  

Anicf,, 'J 

I .  All placc::s whc::re dock work is heing 
carried ou l and any approachcs therelo shall 
be suitahly and adequalely l ightcd. 

2 .  Any obslaclc l iahle to hc dangerous to 
the movcment of a lifl ing apr,liancc .  vehicle 
or person shal l .  i f  il cannol be removcd for 
prac tical rcasons .  bc:: suitahly and conspicu
ously marked and .  wherc necessary. adc
qualely l ightcd. 

Artide /() 

I .  Al l  surfäcc::s used for vchicle traffic or 
for thc stacking of goods or materials shall be 
suitahle for t he purpose and properly main
taineu . 

:! . Wherc �mods or materials arc s\ackcd . 
stowed.  unstackcd or unstowed, the work 
shall be done in a safc and orderly manncr 
having re!!anl lo the nature of the goods or 
materials and thcir packing. 

Artide I I 

I .  Passagcways of adcquate width shall be 
lcft lo permit  the sak usc of vehidcs and 
cargo-handl ing appliances .  

2. Separatc passagcways for pcdcstrian 
use shall be provided whcre necessary and 
practicahle : such passagcways shall be of 
w..lcquatc wid th  and. as far as is practicahlc. 
scparatetl from passageways used by vehi
cles . 

Arride 11  

Suitablc a11d adcquate means for lighting 
li re shall be provided and kept available for 
use wherc dock work is carried out . 

1 2  

mellan arbetsgivare och arbetstagare el ler 
deras representanter vid genomföranuet av 
de f1l1tärtler som avses i artikel 4 punkt I i 
denna konvention. 

!>cl Il/. Tekniska ätgiirder 

Artikel Il 

När en arbetsplats har hl iv i t  osiikcr i:l lcr 
hälsofarlig skall effektiva åtgärder vill ta s  (ge
nom avspärrning, varningsmarkering eller pii. 
annat liimpligt sät t .  inklusive avbrytande av 
arbetet. då sf1 erfordras) för att skydda ar
betstagarna t i l l  dess platsen (1 ter har gjorts 
säker. 

Artikel 9 

I .  /\Ila platser där hamnarhctc utförs och 
alla ti llträdeslcder dit  skall vara på l iimpligt 
sätt och t i l lräckligt bel ysta. 

2. Varje hinder. som kan utgöra en fara för 
en l yftinrättnings. el l  fordons eller en persons 
rörelse skal l .  om det av praktiska skäl ej kan 
avlägsnas, vara markerat på et t  lämpl igt och 
iögonfallande sätt och då så e rfordras vara 
t i l lräckligt belyst . 

Artikel 10 

I .  Alla ytor som används för fordonstrafik 
el ler för stapling av gods el ler material skall 
vara lämpade för ändamålet och underhållas 
väl . 

2. Då gods eller material staplas, stuvas . 
tas ned eller lossas. skall arbetet u tföras med 
ord ning och försiktighet under hänsynstagan
de t i l l  godsets el ler materialets beskaffenhet 
och emballage. 

Arrikt'I I I 

I .  Til lräckligt breda passager skall hål las 
öppna för att möj l iggöra riskfri användning 
av fordon och lasthanteringsinrättningar. 

2. Särskilda gångvägar skall anordnas då 
så är erforderligt och möjl igt : sådana gångvä
gar skall vara t i l lräckligt breda och .  såvitt det 
är möjligt. ski lda från körvägar som används 
för fordon. 

Artikel 12 

Lämplig och t i l l räcklig u trustning för be
kämpning av brand skall t i l lhandahållas och 
hållas tillgänglig för användning där hamnar
bete u tförs. 
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Articfr 13 

I. All dangerous parts of machinery shall 
be effectively guardcd . unless they arc in 
such position or of such a construction as lo 
be as safe as they would he if cffectivcly 
guar<led. 

2. Effel'.live mcasurcs shall he providcd 
for promptly cutting off t hc power to any 
machinny in rcspcct of which this is nct:cs
sary. in an cmergcm:y. 

J. When any cleaning. maintcnant:e or re
pair work !hat would cxposc any person 10 
uanger has to be undertaken on machincry. 
the machinery shall he stopped beforc this 
work is hegun am.l adequatc measurcs shall 
be laken lo ensure lhat the mat:hincry t:annot 
hc n:starteu until the work has bcen comph!t
ed : Provided that a rcsponsihlc person may 
restart the machincry for the purpose of any 
tcsting or adjustmcnt whit:h cannot hc carried 
out while thc machinery is al rest. 

4. Only an authorised person shall be pcr
mittcd lo-

/ a )  remove any guard where this is neccs
sary for thc purpose of thc work heing carried 
out :  

!h) remove a safety <le vice or make it inop
erative for the purposc of cleaning. adjust
mcnt or repair. 

.'i. lf any guard is removed. ,1<.lequate pre
cautions shall be taken. and the guard shall 
be replaced as soon as praeticable. 

6. lf any safcty device is removed or made 
inoperative. the deviee shall be replaced or 
ils operation restorcd as soon as practicable 
and mcasures shall be taken lo ensurc that 
thc relevant equipment cannot be used or 
inadvertcnlly started until the safety dcviee 
has heen replaced or ils operation restored. 

7. For the purpose of t his Article. the term 
" maehinery · ·  includcs any lifting appliance. 
mechanised hatch cover or power-driven 
equipment. 

Artide 14 

All eleclrical equipment and installations 
shall be so constructed . installcd. operated 
and maintained as to prevent danger and shall 
eonform to such standards as have been rec
ognised hy the competent authority . 

Artikl'I /3 
I. Alla farliga delar av maskineri skall vara 

effektivt fiirskvduade. s:ivida de inle pa 
grund av sin placering eller konstruktion iir 
lika siikra som om de halk varit ellekl ivt 
förskyddade. 

2. Effektiva iitgiirder skall vidtas l"iir at t  
drivkraften till maskineri omedclhart skall 
kunna hrytas. om si, erfordras i en niidsitua
tion. 

3. När rcngiirings-. umkrhiills- e l ler rera
rationsarbetc. som kan meufi\ra fara för per
son. skall utföras pii maskineri. skall maski
neriet stoppas innan detta arbete ri1hö1:ias 
och liimpliga illgiirder vidtas för att siikersti1l
la att maskineriet inte kan startas pti nytt 
förriin arhetet har avslutats. dock ska l l  en 
ansvarig person kunna på nytt starta maski
neriet f6r sädan provning eller justering som 
inte kan gi.1ras dii maskineriet stiir stilla. 

4.  Endast behörig person skall tilliitas att 

al avlägsna skydd di\ det arhetc som skall 
utföras kräver detta : 

h) avlägsna säkerhetsanordning eller sätta 
den ur funktion för rengöring. justering eller 
reparation . 

5 .  Om skydd har avliigsnats, skall lämpliga 
försiktighetsmått vidtas och skyddet siillas 
tillhaka så snart som möjligt. 

6. Om stikerhelsanordning har avliigsnats 
eller satts ur funktion . skall anordningen sii t 
tas tillbaka eller åter sättas i funktion sii snart 
som möjligt. och iitgärder skall vidtas för att 
säkerställa all ht:rörd utrustning inte knn an
viindas eller startas av misstag förrän säker
hetsanordningen har satts tillhaka eller iller 
satts i funktion.  

7. I denna artikel omfattar uttrycket "ma
skineri . . varje lyftinrättning. mekaniskt dri
ven tiicklucka eller maskinellt driven utrust
ning. 

Artikel I./ 

All elektrisk materiel och alla elektriska 
installationer skall konstrueras. installeras .  
skötas ot:h undcrhf1llas på sådant siilt att 
faror förehyggs och uppfylla de normer som 
godkänts av vederhörande myndighet .  
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Arride /5 

When a ship is hcing lllalkd ur unloaded 
alongside a 4uay or another ship. adc41 1ate 
,rnd sak means of access lll the ship. rrorcr
ly installcd and sccurcd. shall he providl!d 
and kept availabh:. 

Ar1 idl' / fi  

I .  When workers have t ti b l!  lransportcd h1 
or from a ship or other place hy water. ade-
4uatc mcasurcs shall hc taken lo cnsun: t heir 
saft: cmbarking. transport and disemharking.: 
thc corn.lit ions to be complicd with hy thc 
vcsscls used for this purpose shall he spcci
ficd. 

2. When workcrs have to be transportcd to 
or from a workplacc on land. rncans of trans
port provided by thc cmploycr shall he safo. 

Ar1ic/(' 1 7  

I .  Access t o  a sh ip's hold or cargo deck 
shall he by mt:ans of -

(aJ a fixcd sta i rway or. whcrc this is not 
practicahle. a tixt:d laddcr or clcats or cups of 
suitahle dimensions. of ade4uate strcngt h 
and proper construction ; or 

(hJ by other means acccptable to thc com
pctcnt authority. 

2. So far :is is rea sona bly practicahlc . t hc 
means of access specified in t his Article s hall 
he scparatc from thc h atchway opening. 

3. Workers shall  not use. or he required to 
use . any othcr means of access lo a ship·s 
hold or cargo dcck t han those specificd in lhis 
Art iclc. 

Arlicle /8 

I. No hatch cover or beum shall be used 
unless it is of sound construction. of ade
quate strength for thc use to which it is to be 
put and propcrly maintaincd. 

2. Hatch covers handled with the aid of a 
lifting apr,liancc shall he litted with readily 
accessible and suitablc attachments for se
curing t hc slings or olhcr lifting gcar. 

3. Where hatch covers and bcams are not 
interchangeable . thcy shall be kept pluinly 
marked to indicate the hatch lo which  they 
bclong and thcir  position therein. 

4. Only an authorised person t whencver 
practicablc a membcr of t he ship's crcw) 
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Artikel 15 

Niir ett fartyg lastas eller lossas viJ kaj 
eller intill annat fartyg skall del till fartyg.:! 
finnas himplig.a och siikra ti lltriidesmedel. 
som skal l  vara anbring,ide och fastsalla pii 
rii t t  sii t t .  

Artikd /f>  

I .  Dii arbet stagare miiste t ransporter.is 
sjöledes till eller frfo cll fartyg eller annan 
plats. skall liimpliga i\tgiirder v idtas for all  
trygga deras siikra ombordstigning. t ransrort 
och landstigning: de villkor som skall uppl\: 1 -
las av  de farklistcr som anviimls för detta 
iindamfll . skall anges. 

::. Di', arbetstagare m,\ste transporteras t ill 
clkr fr{m arbetsplats pi, land. skall de trans
portmedel som t illhandah;ill s  av arbt:lsgiva
rcn varn säkra. 

Arlikd 1 7  

I .  TilltriiJc till ett fartygs lastrum eller 
lastdiiek skull ske genom 

a l  en fast t rappa eller. da del la  intc tir rrn:,; 
ligt. en fast lcjdare eller stcgpinnar eller fot
steg. av liimr,liga dimensioner. tillriicklig styr
ka och riktig konstruktion : 

bl andra medel som iir godtagbara f(ir ve
derbörande myndighet. 

2. I den mån det är rimli)!t och möjligt s kall 
de t illtriidcsmedel som unges i Jennu artikel 
var.i skilda från lucköppningen . 

3 .  Arhctstagarc skull inte anv[inda eller 
t,läggas att använda andra t illtriidcsmedel till 
fartygs laslrum eller lastdiick iin de som 
unges i d1:nna artikel. 

Ar1ikd 18 

I .  Ingen liicklucka eller skiirstock fftr an
viindas om den inte är av god konst rukt ion 
och tillriicklig styrka för avsett iindami\1 l>l'h 
hållen i gott skick. 

2. Täckluckor som h anteras med hjälp av 
lyft inrättning skall vara försedda med lätt åt
komliga och liimplign rästanor<lningar för sii
kcr fastsättning av sling eller undra lyftred
skap. 

3. Dn täckluckor och skärstockar inte är 
utbytbara. skall de vara försedda med tydlig 
markering som anger till vilken lucka d1: hör 
samt deras plats i denna. 

4. Endast behörig person tdä så iir möjligt 
en medlem av fartygets besättning) skall tillrt-
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shall be permitted to opcn or closc powcr
operated hatch covers : thc h atch covers shal l 
not be openetl or closed whi lc any person is 
liable to be injured by the operation of the 
covers. 

�- The provisions of paragraph 4 of this 
Article shall apply. 11111/atis 11111ta11diJ. to 
power-operntcd ship ·s equipment such us a 
door in thc hull of a ship. a ramp. a ret ract
ahle car deck or sim ilar equipmcnt. 

Article /9  

I .  Adcquate rneasures shal l  be taken lO 
protect any opening in or on a deck where 
workers are required lo work. through which 
opening workers or vehicles arc liable to fall. 

::!. Every hatchway not ti ttcd wit h  a coam
ing of auequate height and slrcngth shall be 
closed or its guartl replaccd when the hatch
way is no longer in  usc. cxcept during shorl 
intcrruptions of work. and a responsiblc per
son shall be charged with cnsuring that thcse 
measures are carried out. 

Artidc lO 

I. Al l  necessary measures shall be taken 
tu ensurc the salety of workers rcquired to be 
in the hold or on a cargo dcck of a ship whcn 
power vchides orerntc in  that hold or loading 
or unloading operations are taking placc with 
the aid of power-opcrated appliances. 

2. Hatch covers and bcams shall not be 
removed or replaeeJ while work is in pro
gress in the hold under the hatchway. Beforc 
loading ur unloading lakes plal:t:. any hatch 
cover or beam that is not adequalely seeurcd 
against displaccment shall be removed. 

3. Adequate ventilation shall be provided 
in the hold or on a cargo deck by the d rcula
tion of fresh air to prevcnt risks of injury to 
health arising from the fumes emittcd by in
terna! combustion engines or from other 
sources. 

4. Adequate arrangements, includi ng safe 
mcans of cscape, shall be made for the safcty 
of persons when dry bulk cargo is being load
cd or unloadcd in any huld or ' twecn deck or 
when a worker is requircd to work in a bin or 
hopper on board ship. 
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tas öppna eller stiinga maskinel l t  tlrivna tiick
luckor: luckorna skall inte öppnus el ler stäng
as di'l hantering av luckorna medför fara för 
någon . 

5. l:kstiimmelscma i punkt 4 ovan skal l  
gäl la med vederbörliga iindringar for maski
nellt driven fartygsutrustning. s�som port i 
fortygsskrov. ramp. hiingdiick för hilar el ler 
liknande utrustning. 

Artikd / ()  

I .  Lämpliga i'1tgärder skall vidtas för att 
skydda var:ie öppning i eller pä ett diick diir 
arbetstagare åläggs att arbeta och genom vil
ken arbetstagare eller fordon kan riskera att 
falla. 

2. Varje lucköppning som inte är  försetld 
med luckkarm av t i l l räcklig höjd och styrka 
skall stängas eller dess skyddsriicke äter sät 
tas på plats då lucköppningen inte längre an
viinds. utom under korta avbrott i arbetet. 
och en ansvarig pt:rson skall åläggas att se t i l l  
all dessa åtgärder genomförs. 

Arrikel 2U 

I .  Alla erforderliga åtgärder skall vidtas 
för att trygga säkerheten för arbetstagare som 
åläggs all bef inna sig i cll fartygs last rum eller 
pf1 dess lastdäck när motordrivna fordon an
vänds där eller lastnings- och lossningsarbe
ten utförs med hjiilp av maskinell t  drivna in
rättningar. 

2. Täckluckor och skärstockar skall inte 
avlägsnas eller siittas pä plats medan arbete 
pågtir i lastrummet under lucköppningen. I n
nan lastning el ler lossning äger rum skall alla 
täekluckor och skärstoekar. som inte är t i l l 
räckligt säkrade. avlägsnas. 

3. Tillräcklig ventilation skall anordnas i 
lastrummct eller på lastdäck genom cirkula
tion 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 säk
ra utrymningsledcr. skall finnas för att skyd
da personer då torr bulklast lastas eller lossas 
i lastrum el ler på mel landäck eller då en ar
betslagare åläggs all arbeta i en binge eller 
behål lare ombord. 
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A rticll' 2 1  

Evcry lift ing applianl·c .  cvery itcm o f  loose 
ge,1r and every s l ing or l i fling dcvicc forming 
an integral part of a load shall bc -

(a/ of good design and conslruction. of 
udequatc strcngth för the purposc for which il 
is used. maintaincu in  good rcpair anu work
ing order and. in thc casc of a l i ft ing appl i
ancc in rcspect of whid1 this is  ncccssary . 
properly installed: 

/ /J ) uscd in a sale and proper manm:r anu. 
in p.irtirnlar. shal l not be lomled bcyond its 
safe working luad or loads. excert for tcsting 
rurroses as specified und under the di rcction 
of a competent person. 

Artidl' 22 

I .  Every lifting appliance and every item 
of loose gear shall be tested in accordance 
with national laws or rcgulations by a compc
tent person before hcing put into use for the 
lirst t imc and a lh:r any substantial alteration 
or repair lo any part liable to affcct ils safety .  

2.  Lift ing appliances forming part of a 
ship's cquipment shal l  be retested al leasl 
once in every live years . 

3 .  Shore-hased lifting appliances sha l l  be 
retcsted at such times as prescribed by the 
competent authority .  

4. Upon the completion of  evcry test  of  a 
l i fl ing appliance or item of loose gcar carried 
out in accordance with this Articlc .  the appli
ancc or gcar shall be thoroughly examincd 
and certi fied by the person carrying out the 
test. 

Artide 23 

I .  In  addition lo the requirements of Arti
clt: 22 .  every lift ing appliancc and cvery itcm 
of loose gear shall be periodically thoroughly 
cxamined and certil'ied by a competcnt per
son. Such cxaminutions shall lake pla1.:c at 
lc,1s1 once in evcry 12 months . 

2. For the purpose or paragraph 4 of Arti
cle n and of paragraph I of this A rtic le.  a 
thorough examination means a lletailed v isu
al examination by a compctent person . sup
plemented if necessary hy other suitablc 
means or measures in order to arrive al a 
reliable conclusion as to thc safety of the 
appliance or itcm of loose gear examined. 

1 6  

Artif..cl :! I 

Varje lyfl inräl lning. va1:je l yflrcdskap och 
varje sl ing eller lyftaminlning som utgör en 
integrerande del av en last skall 

al vara av god utformning och konstruk
t ion m:h av tillriicklig styrku för <.lct iindami'1 I. 
varti l l  de anviinds . samt hftl las i goll skick 
och. df1 Jet gii l lcr ly ftinriittning. betrii ffandc 
vilken det lir nödviindigl . vara ri1t1 monterall : 

bl anviindas rii ell säkert och riktigt siitt 
och siirskilt inte belastas utöver lien högsta 
tillåtna belastningen. utom vid rrovning som 
utförs enligt föreskrift och unuer ledning av 
en kompetent person. 

Anikc/ :!2 

I. Varjt: lyftinrättning och varje l y ftred
skap skall provas i enlighet med nat ionell lag
stiftning av komrctent person innan de forsla 
gången tas i hruk och efter varje viisentlig 
ändring eller reparation på någon del som kan 
pilverka dess säkerhet. 

2. Lyftinrii llningar som utgör del a11 ett 
fartygs utrustning skal l  prnvas rå nyl l  mi nst 
en gång vart femte år. 

3. Landbaserade lyftinrättn ingar skall pro
vas på nytt vid tidpunkter som bestäms av 
vederbörande myndighet. 

4. Efter avslutandet av varje provning av 
lyftinriittning eller lyftredskap som utförts i 
enl ighet med denna artikel skal l  den person 
som utför provningen noggrnnt undcrsök,1 
lyft inrättningen e ller lyft redskapet samt ut
färda intyg. 

Anikcl 23 

I .  Oavsett bestämmelserna i artikel 2::! 
skall varje ly f't inriittning och var:ie lyft red
skap periodiskt undersökas noggrant av kom
petent person och i ntyg utfärdas av denna 
person .  Sådana undersökningar skall äga rum 
minst cn gång var tolfte månad. 

2. Då det gäller artikel 22 punkt 4 samt 
punkt I ovan. avses med noggrann undersök
ning en ingående okulärundersökning utförd 
av kompetent person och vid behov komplet
terad med andra liimpliga medel e l ler  åtgär
der i syfte all komma till en t i l lförlitlig slut
sats beträffande den undersökta inrättning
ens respekt ive redskapets siikerhet. 



Prop. 1 979/80: 1 33 

Artide 24 

I .  Every item of loose gcar shall be in
spcctc<l rcgularly beforc usc. Expcn<lahle or 
(fapusahlc slings shall nol hc rt:uscd. In thc 
casc of pre-slung cargoes. the slings shall he 
inspcctcd as frequcntly as is rcasonably prnc
ticahlc. 

2. For the rurposc or paragraph I of this 
Articlc. an in�pection means a v isual inspec
tion by a rcsponsible pcrslln carried out tu 
dcci<le whcther. so far as can be nsccrtainl!d 
in such manncr. thc gcar or sling is safe for 
continuc<l usc. 

Articlc 25 

I. Such July nuthcnticatcd records as will 
proviue prima focic e vidcncc of thc safc con
uition of thc l ifting applianccs and itcms of 
lousc gear concerncd shall be kept ,  on shore 
or on thc ship as the case may be: they shall 
spccify thc safc working load and the datcs 
and rcsulls or 1hc tests. lhorough examina
tions and inspcctions referred to in Articles 
22. 23 and 24 of lhis Convention : Providcu 
that in lhe case of inspections refcrreu lo in 
paragraph I or Article 24 of this Convention. 
a record necd only be madc where the inspec
tion discloses a dcfcct. 

2.  A register of thc lifting appliances and 
items of loose gear shall be kcpt in a form 
prcscribed by the competent authorily, ac
count bcing taken of the model recommended 
by the lnternational Labour Office. 

3. The register shall comprise certificatcs 
grantcu or rccognised as valid by 1he compe
tent authority, or certified true copics of the 
said certificates. in a form prescribed by the 
compctent authority, account being taken of 
the models recommended by the Internation
al Labour Oflice in respcct of the testing. 
lhorough examination and inspection . us the 
casc may he. of l irting appliances anu ilcms 
of loose gear. 

Articlt• 26 

I .  With a view lo ensuring the mutual rec
ognition of arrangements made by Members 
which havc ratified this Convention for thc 
testing. thorough examination, inspection 
and certification of l ifting appliances and 
items of loose gear forming part of a ship" s  
equipment and of the records relating there
to-
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A.rtikcl 24 
I. Varje lyftredskap skal! inspekteras rc

gelhumlel innun Llt:1  anviinds. Skadat.le sling 
och cngångssling skall inre återanvändas. Di1 
det gäller förslingat gods skall slingcn inspek
teras sä oflil som det lir rimligt och möjligt. 

2. Dt1 det gäller punkt I ovan. avses med 
inspektion en okulärgranskning utförd uv an
svarig person i syfte all avgöru huru vida. i 
den mån det kan utrönas på detta sätt . rcu
skapet eller slinget alltjämt kan anviindas 
utan risk. 

Artikel 25 

I .  Sådan vederbörligen bestyrkt uokumen
tation au det på dess grund sk:iligen kan an
tas att ifrågavarande lyftinrättningar och lyft
redskap är i säkerl skick, skall. allt efter om
ständigheterna. förvaras i land eller ombord: 
den skall ange högsta tilf:'itna belastning samt 
datum för och resultaten av i artiklarna 22. 23 
och 24 ovan avsedda prov. noggranna under
sökningar och inspektioner. dock a l l  d:1 det 
är fråga om sådana inspeklioner som avses i 
artikel 24 punkt I ovan. dokumentation en
dast behöver upprättas då inspektionen piivi
sar en brist. 

2. Ett register över lyftinrättningar och 
lyflredskap skall föras på sätt som föreskriv� 
av vederbörande myndighet. med hänsyn ta
gen t i l l  den modell som rekommenderas av 
internationella arbetsbyrån . 

3. Registret skall innehålla intyg, som ut
l"ärdals eller godkiints som giltiga av vcuerbö
rande myndighet, eller bestyrkta riktiga ko
pior av dessa intyg. upprättade på säll som 
föreskrivs av vederbörande myndighet ,  med 
hänsyn tagen t i l l  de modeller som rekommen
deras av internationella arbetsbyrån mcu av
seende på, allt efter omständigheterna. prov
ning. noggrann undersökning och inspektion 
av lyftinrättningar och lyftredskap.  

Artikel 26 

I .  I syfte att säkerställa ömsesidigt godkän
nande av åtgärder som vidtagits av medlems
stater. som ratificerat denna konvention. 
med avseende pf1 provning, noggrann unuer
sökning. inspeklion och utfärdande av intyg 
för lyrtinrättningar och lyftrei.lskap. som ut
gör del av fartygs utrustning. samt därtill hö
rande dokumentation 
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r a J  thc cornpctcnl authority of cach Mem
her whid1 has rat i fied thc Convcntiun shall 
appoint or othcrwise n:eognise eompctenl 
persons or national or inlernational organisa
tions to carry out tests and/nr thorough ex
amination-; and n:lated functions. under con
ditions that ensure thal thc continuancc of 
appointment or recognition <lepcnds upon 
satisfactmy performam:e : 

f h !  Members which havc ratified the Con
vcntion shall accept or recognise those ap
fJllintcd or olhawisc recogniscd pursuant to 
subparagraph fa)  uf this paragraph. or shall 
enter inll) reciprocal arrangcmenls with re
gard to such m:ceptance or recognition: in 
either case . acccpt.incc or recognition shall 
be under conditions that make their continu
ancc dcpendenl upun satisfoctory pcrfor
manee. 

2.  No lifting appl iance . loosc gear or other 
cargo-handling appliance shall be uscd if -

f o !  the compclent authority is not satisfied 
by rcfen:nce to a certificate uf test or exami
nation nr lo an authcnticated record . as the· 
casc may be. that the necessary test. exami
nation or inspection has becn carried out in 
accordance with thc provisions ur this Con
vcntion: or 

lh J  in thc vicw of the competenl authority. 
thc applianee or gear is not safc for use. 

3. Paragraph 2 of this Article shall not hc 
so applicd as to cause dclay in loading ur 
unloading a ship whcre cquipmcnt satisfac
tory to the competent authority in usecl. 

Artidc 27 

I .  Every lifting appliance (othcr than a 
ship"s dt:rrick ) having a single safe working 
load and every ilem of Ioose gear shall hc 
clearly rnarked with ils safc working load by 
stamping or. where this is impracticable. hy 
othcr suitable means. 

2. Every lifting appliancc (othcr than a 
ship"s  dcrrick ) hav ing more than one safe 
working load shall be fitted with effective 
means of enabling thc driver to detcrmine the 
safc working load under each condition of 
use . 

1 8  

a J  skall vederbörande myndighet i varje 
medlcmsstat .  som ratificerat konventionen .  
utse eller pä  annat säll erkänna kompetenta 
personer eller nationella eller internationella 
organisationer med uppgift att utföra prov
ningar och/eller noggranna undersökningar 
och diirmed sammanhängande uppgifter un
der förhållanden som säkerstäl ler all dessa 
personer eller organisationer i fortsiittningen 
kommer att utses eller erkiinnas endast om de 
utför sina uppgifter pä ett tillfredsställande 
säll: 

h) skall medlemsstater som har ratificerat 
konventionen godta eller erkänna dem som 
utsells eller eljest erkänts i enlighet med styc
ke al ovan eller t räffa ömsesidiga överens
kommelser beträffande sådant godtagande el
ler crkiinnande. i båda fallen pi\ villkor att 
vederbörande personer eller organisationer 
skall fullgöra sina uppgifter på ett tillfreds
ställande sät t .  

2 .  Lyftinrättning. lyftredskap eller annan 
lasthanteringsanordning skall i nte användas 
om 

a) vederbörande myndighet inte har övcr
tygat sig om. på grundval av , all\ efter om
ständigheterna, intyg över provning eller un
dersökning eller bestyrkt dokumentation. att 
erforderlig provning . undersökning eller in
spektion har utförts i enlighet med bestäm
melserna i denna konvention : 

bl inrättningen eller redskapet enligt ve
derbörande myndighets uppfattning inte är 
siiker nll använda. 

3. Punkt 2 ovan skall inte til lämrms pi'1 så
dant sätt att lastn ing el ler lossning av ett far
tyg fördröjs då utrustning anviinds som är 
godtagbar för vederbörande myndighet. 

Artikel 27  

I .  Va,:jc lyftinrättning ( utom fartygs last
bommarl, som har en enda högsta tillåten 
belastning. och varje lyftredskap skall vara 
tydligt märkt med den högsta tillåtna belast
n ingen genom instansning eller. då detta inte 
är möjligt. på annat lämpligt sätt .  

2. Varje lyftinrättning (utom fartygs f ast
bommar) , 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. 
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3. Every ship's derrick (olher lhan a dt:r
rick crane) shall be clcarly marked wilh thc 
safe working loads applying when Lhe derrick 
is used-

la J  in single purchase: 
(b) with a lower cargo blm.:k:  
(c) in union purchasc in a l l  possinle bll1ck 

posit ions. 

Artide 28 
Every ship shall carry rigging plans and 

uny other relt:vant information neccssary tu 
permit the safe rigging of its derricks and 
accessory gear. 

Article 29 
Pallets and similar devices for containing 

or supporting loads shall be of sound con
struction ,  of adequatc strength and free from 
visible defects liable to affcct their safe use. 

Artide 30 
Loads shall not be raiscd or lowered unless 

slung or otherwise attached lo the lifting ap
pliance in a safe manner. 

Article 31  

I . Every freighl container terminal shall 
be so laid out and opcrated as lo cnsurc so far 
as is reasonably praclicable thc safcty or the 
workcrs. 

2. In thc casc of ships carrying containers, 
means shall be provided for cnsuring lhe 
safcty of workers lashing or unlashing the 
containers. 

Articlc 32 

I .  Any dangeruus cargo shall be packed . 
marked and lahelled, handled. stored and 
stowed in accordance with thc relevant rc
quirement� of international regulation� ap
plying to the transpon of dangerous goods by 
water and t hosc dealing specilically with the 
handling of dangerous goods in ports .  

2.  Dangerous substances shall not be  han
dled , 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 danger
ous substanccs are broken or damaged to a 
dangcrous extcnt , dock work . othcr thun that 

l 'J 

3. Varje lasthom ( utom homkran l skall 
vara tydligt miirkt med 1.kn hi.igsla li llii tna 
helastning som gäller dil lasthummen an
vänds som 

a l  enkel horn med enkel part: 
hl enkel bom med dubbel part : 
c) kopplad bom med al l.i m@iga hlocklii

gen. 

Arti/.:.el 28 
Varje fartyg skall medföra riggplaner 1.ich 

annan relevant infmmation som erf4.1rdras kir 
att tillåta säker riggning av dess lasthommar 
och tillhörande utrustning. 

Arti/.:.d 2Y 
Lastpallar och liknande anordningar av

sedda för att innesluta eller uppbära laster 
skall vara av fullgod konstruktion. av tillriick
l ig styrku och friu friln uppenbara brister som 
kan påverka deras siikra användning. 

Artikel 3U 

Laster skall ink lyftas elle r sänkas om de 
inte är slingadc eller pf1 annat siHt Histade vid 
lyft inrättningen på ett säkert sii t t .  

Arti/.:.el 3 I 
I .  Varje containerterminal skall anläggas 

och drivas så all arbetstagarnas säkerhet 
tryggas så långt det är rimligt och möjligt. 

�- Fartyg som medför container skall vara 
utrustade med medel som gi>r det mtWigt alt 
trygga säkerheten för arbetstagare som surrar 
eller giir loss container. 

Artikel 32 

I. All farlig last skall förpai.:kas. märkas 
och etiketteras, hanteras. lagras och stuvas i 
enl ighet med de relevanta krav i internatio
nella bestämmelser som är lilHimpliga vid 
transport till sjöss av farligt gods och de som 
särskilt gäller hantering av farligt gods i ham
nar. 

2. Farliga ämnen skall inte hanteras, lagras 
eller stuvas såvida de inte är förpackade och 
märkta och etiketterade i enlighet med inter
nationella bestämmelser om transport av så
dana ämnen. 

3 .  Om behållare el ler container. som inne
håller farliga ämnen,  går sönder eller skadas i 
förlig omfattning, skall hamnarbetc. annat än 
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m:-.-cssary 10 clirninalc Jangcr. sh:1 1 1  be 
s1oprcu in t hc area 1.:lln..-crncd anJ lhc wmk
crs rcmovcd to a safc pla-.-e until lhc dangcr 
has hccn clirninalcd. 

4 .  Adcqualc measures shall bt: laken lo 
prcvcnt lhc cxposurc or workcrs lo toxic nr 
harmful substanl:t:s or agents. or oxygcn-dc
ficicnl or tlammahlc almosphcrt:s. 

5 .  Whcrc workcrs arc n;quircd lo cntcr 
any conlincd spacc in which toxi-.- or h armful 
subslances are liahlc lL) be rrc�ent or in 
which l hcrc is liahle lo be an oxyj!cn dclicien
cy. adequatc measures shall be taken to prc
vcnt al:cidcnls or injury to hcalth . 

.4.rtidc• 33 

Suitablc precautions shall hc taken to pro
tccl workcrs againsl thc harmful effccts of 
exccssive noist: al thc workplace. 

Ar1idC' 3./ 
I .  Wherc ade4ua1c pro\ection against risks 

of .u.;cident or injury lo heallh cannol be en
sured by other means. workcrs shall be pro
vidcd with and shall be re4uircd to make 
proper u se of such personal prolectivc e4uip
mt:nt and protcctive clothing as is reasonahly 
required for the performancc:: or lheir work. 

2. Workers shall be rcquired lo lake carc 
of that personal protcctivt! cquipment and 
prole1:tivc clothing. 

3. Personal prntcclivc:: equipment and pro
lectivc clothing shall hc properly maintaint!d 
hy the employer. 

Artid<' 35 
In casc of accident . adcquatc facilit ies. in

cluding lrained personnel , shall he readily 
availablc for lhe rescue of any person in dan
ger. for lhe provision of lirsl aid and for the 
removal of injured persons in so far as i s  
reasonably practicablc without further en
dangcring thcm. 

A rtidc 36 
I. Each Memher shall determine .  by na

tional laws or regulations or other appropri
ate methods rnnsistent with national practice 
and conditions. and arter consullation with 
the organisations of employers and workcrs 
concerned-

/11) for which risks inhc::rent in the work 
there is lo be an initial mcdical examination 

20 

det som erfordras för all undanri.\ia fara. av
brytas inom del berörda omri'tdel och arhets
l agarna föras i siikcrhct tills faran h ar undan
rc,j ts. 

4. Lämpliga ätgiirdcr skall vidt.is for att 
förhindra att arbetstagare utsä!ls fi.ir 1?-iftiga 
eller skadliga iimnen eller agenser e ller oxy
J!cnfalliga cllt!r brandfarliga atmosfärer. 

5. Diir arbetstagare tiläggs all beträda slu
tet utrymme där det kan finnas giftiga eller 
skadliga iimnen eller där det kan räd,1 oxy
genbrisl, skall lämpliga [1 1gärder vidtas för all 
förebygga olycksfall eller ohäl sa. 

A rtikel 33 
Lämpliga försiktighdsmiitt skall vidtas for 

all skydda arbetstagare mot de skadliga verk
ningarna av alltför kraft igt huller pä arbets
platsen. 

Arlikl'I 34 
I .  Där till riickligt skydd mot oly1:ksfalb

cller hälsorisker inte kan siikcrsliillas pit an
nat sät t .  skall arbetstagarna förses med m:h 
föäggas alt på rätt sätt använda sftdan person
lig skyddsutrustning och sådana skyddsklä
der som skäligen kan erfordras för att de skall 
kunna utföra si l l  arbete. 

2. Arbetstagarna skall åläggas att vårda 
den personliga skyddsut rustningen od1 
skyddskläderna. 

3. Personlig skyddsutrustning och skydds
kläder skall underhållas av arbetsgivaren pi, 
lämpligt sät t .  

A rtikel 35 

I händelse av olyck�fall skall Himpliga me
del. i nklusive utbildad personal.  vara lätt till
gängliga för att rädda person som befinner sig 
i fara. för att ge första hjälp och for all föra 
bort skadade personer utan att utsätta dem 
för ytterligare fara i den mån det är rimligt 
och möjligt. 

A rtikt'I 36 
I .  Varje medlemsstat skall genom natio

nell lagstiftning eller på annat lämpligt säll 
som är förenligt med nationell praxis och na
tionella förhållanden och efter samråd med 
berörda arbetsgivar- och arbetstagarorgani
sationer. bestämma 

a)  för v i lka med arbetet förenade risker en 
första läkarundersökning och/eller iiterkom-
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or a periodical medical examination. or both: 
r h 1  with due rcgard In the naturc ,md dc

gree of the risks and t he partinilar cin.:um
stances .  thc m.iximum intcrvals al which re
riodical mcdical examinations are lo be car
ried out: 

(<"J in thc case of worker-; exposed 10 spe
cial occupational health hazards. thc rangc or 
srecial invcstigations deemcd ncccssary : 

(dl arpropriate measurcs ror thc rrovision 
or oi.:cupational hcalth services for workcrs. 

2. All mcdical examinations and in vestiga
tions i.:arried tllll in pursuam:c of paragraph I 
or this Article shall be free of rnst lo thc 
v,.-orkcr. 

3 .  The records of the mcdical examina
tions and thc invcstigations shall he conliden
tial . 

A.rtidc 37 

I .  Safcty and health committecs including 
cmployers' and workers' representutives 
shall be formell al cvcry port whert: there is  a 
signiticant numher of workers. Sueh commit
tces shall ahm be formed al other ports as 
nccessary. 

2. The establishmenl. comrosition and 
fum:tions of such commillees shall be deter
mined by national laws or regulat ions or oth
cr appropriate methods consish:nt with na
tional practice and conditions.  aftcr consulta
tion with the organisations of employers and 
workers conccrned. and in  the light of local 
circumstances. 

Artide 38 

I. No workcr shall be e mployed in dock 
work unlcss he has been given adequate in
struc1ion or training as lO thc potential risks 
atlaching to his work and the main precau
tions to be taken.  

2. A l ifting appliancc or other cargo-han
dling appliance shall be opcrated only by a 
person who is at lcast 1 8  years of agc and 
who possesses the nccessary aplii,.1des and 
exrericncc or a person under training who is 
properly supervised. 

Artide 39 

To assist in the prevention of occupational 
accidents and discases. mcasures shall be 

:! I  

mande läkarundersökningar skall giiras :  
") de  ma:-i.imala t idsintervallen mellan äter

kommande liikarundersiikningar. med hiin
syn tagen till riskernas beskaffenhet och stor
lek och de sreciella l'iirh."tllandena: 

c I om faun ingen av de speciella undersök
ningar som bedöms som niidviindiga för ar
betstagare. som iir utsatta för speciella hiilso
risker i arbetet ; 

d l  liimpliga ätgiirder för att tillhandahålla 
företagshälsovård för arbetstagare. 

:!. Alla läkarundersiiknini::ar m:h srcciella 
undersökningar som utförs i enlighet mt:ll 
punkt I ovan skall vara kostnadsfria för ar
"ctslagaren. 

3. Journalerna fri\n liikarundersiikningarna 
och de speciella undersökningarna skall vara 
konlidcntiella. 

Artikel 37 

l .  Skyddskommittecr i vilka ingår n:rre
sentanter för arbetsgivare och arbetstagare 
skall bildas i va,:je hamn där det finns ett 
betydande antal arbetstagare. Df1 sa e rfordras 
skall sådana kommitteer ocksi\ bi ldas i andra 
hamnar. 

2. Inrättande och sammansättning av och 
uppgifter för dessa kommitteer skall bestäm
mas genom nationell lagstiftning eller rå an
nat lämplig sätt som är förenligt med nationell 
praxi s  och nationella förhållanden .  efter sam
råd med berörda arbetsgivar- och arbetsta
garorganisationer och med hänsyn tagen till 
lokala för hål landen. 

Artikel 3H 

I .  Ingen arbetstagare skall sysselsättas i 
hamnarbete. om h,m inte har rätt tillräcklig 
instruktion el ler utbildning om de möjliga 
risker som är förenade med hans arbete och 
de v iktigaste försiktighetsmåtl som skall vid
tas. 

2. En lyftinrättning eller annan lasthante
ringsinrättning skall skötas endast av person 
som är minst 1 8  år gammal och har erforder
lig skicklighet och erfarenhet eller av person 
under utbildning som ges lämplig ledning. 

Artikel 39 

l syfte att förebygga olycksfall i arbete och 
yrkessjukdomar skall åtgärder v idtas för att 
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taken ID cnsurc thal  thcy arc reporkLI lo thc 
cornpctcnt aulhori ty  anu. when� 111.::ccssary . 
invcstigated.  

Ariicle 40 

In acctin.lancc wi th nat innal laws or rcgula
t ions or nat ional praclicc. a suflicicnt numner 
ol' adcqualt' and sui1able sanitary and wash
ing faci l i l ie� shall nc provided and propcrly 
maintained al each dock .  whercver practica
ble within a rcasonablc distancc of the work
rlacc . 

Part 1\/. l111ple111c11111tio11 

Article 4 /  

Each Member which rntilies lh is Convcn
l ion shal l-

WI  srccil'y lhc dut ics i n  respccl ofm:cupa
t ional safcty and hcallh of rcrsons and bodics 
conccrned with dock work : 

I b) take ncccssary mcasurcs. including thc 
prov ision of appropriatc pcnaltics. to cnforcc 
the provisions ut' the Convcntion : 

(< ') provide appropriale inspection ser
v ices to supervise thc applicalion of the mea
surcs lo be taken in pursuancc of the Conven
tion . or satisfy itself t hat appropriatc inspec
tion is tarried out .  

Artidl' 42 

I .  N ational laws or rcgulalions shall prc
scribc thc timc-l imits within which lhe provi
sions of th is  Convent ion shal l  apply in rc
spcct of-

( a J t hc constrm:t ion or equipping of a sh ip : 
(hJ  the construct ion or equipping of any 

shore-based l ift ing appliancc or other cargo
handl ing appliam.:e; 

( C ' )  thc construction of any i tcm of loose 
gear. 

2. The lirne-limits prescribed pursuant lo 
paragniph I of this Articlc shall not exceed 
four ycars from the <late of ratification of the 
Convent ion . 

Par/ V. Final prm•isions 

Artide 43 

This Convcntion rcvises thc Proteclion 
against Acciuents I Dockersl Convention , 
1 929. and the Protcction against Accidcnts 

siikcrstiilla a l t  1k inrapporteras t i l l  vcdt:rhö
randc myndighet och .  dii sii erfordras .  under
söks. 

Artikt'I ./0 

I enl ighet med natione l l  lagst ift nig el ler na
tionel l  praxis skal l  ett t i l lriick l igl antal liirnpli
ga sanitiira anordningar m:h I vii t tmöj l ighetcr 
t i l lhandahi11las och hiil las i gott skick i varje 
hamnavsni l l  och inom riml igt avstånu fri\.n 
arbetsplatsen där iir sia möjl igt . 

Del IV.  Tilliimp11i11J.: 

Artikel 41  

Varje medlemsstat som ratificerar denna 
konvention skall 

a) ange åligganden med avseende på arbe
tarskydd för personer och organ som har att 
göra med hamnarbcte; 

b) vidta erforderliga åtgärder. bland annat 
fastställande av lämpliga påföljder. för att sä
kerställa t i l lämpningen av bestämmelserna i 
denna konvention ; 

c) i nrätta lämpliga inspektionsorgan för att 
övervaka genomförandet av de åtgärder som 
skall vidtas i enl ighet med konventionen eller 
försäkra sig om att lämplig inspektion utövas. 

Artikd 41 

I .  Nationell lagstiftning skall föreskriva de 
tidsgränser inom vi lka konventionens be
stämmelser skall t i l lämpas beträffande 

a) konstrukt ion eller utrustning av fartyg: 
h )  konstruktion eller utrustning av varje 

landbaserad lyftinrättning e l ler annan last
hantcringsinrältning: 

c) konstruktion av varje lyftredskap. 

:!. De t id�gr:inser som föreskrivs i enlighet 
med punkt I ovan skall inte överskrida fyra 
år frun Jagen för konventionens ratificering. 

/)e/ V. Sl11tht·.1·tiimmelst'I' 

Artikel 43 

Denna konvention reviderar 1 929 års kon
vention angående skydd mol olycksfall vid 
hamnarbcte och I IJ32 års konvention an-
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IDoc kers) Convent ion I Reviseu ) .  1 932 . 

.4.rtide 44 

The formal rat ifications of this Convcnt ion 
shall be communicateJ lo thc Director-Gen
eral of the ln tcrnatinnal Labour Officc for 

registralion . 

.4.rtidc 45 

I .  This Convention shall be bimling only 
upon those Members of thc l ntt:rnational La
bour Organisation whose ratifications have 
becn registcrcd with the Director-General. 

2 .  Il sha l l  come into force 12 monlhs after 
thc date on which thc ra t i lications of two 
Members have hcen registered with thc Di
rcctor-General .  

3 .  Thereafter. this Convention shall come 
into force for any Member 1 2  monlhs after 
the date on which i ts  ratilication has becn 
registered . 

Artide 46 

I .  A Member which has ratified this Con
venlion may Jenounce il  arter the expiration 
of ten years from thc date on which the Con
vention first comes inlo force. by an act com
mun icated to thc Director-General of Lhe ln
tcrnational Labour Office for rcgistration . 
Such denunciat ion shall not take effect until 
one ycar aftcr the date on which it is regis
lered. 

2. Each Membcr which has ratified this 
Convenl ion and which does not . within thc 
year following the expiration of thc period ur 
len years ment ioned in the preceding para
graph .  exercisc the right of denunciation pro
vided for in lhis Article . wi l l  be bound for 
anolher period of ten years and. lhcreafler, 
may denounce this Convention al thc expira
lion of each period of ten years under the 
terms provided for in this Article. 

Artide 47 

J .  The Director-Gencral of the lnterna
lional Labour Officc shall notify al l  Members 
of the l nternational Labour Organisation of 
the rcgislration or all ralitieations and denun
eiations cornmunicated lo him by the Mem
bcrs of thc Organisation. 

2. Whe n  notifying the Members of the Or
ganisation of thc registrat ion of the second 

gtlcnJc skydd mol olycksfall vid hamnarbcle 
( revilkrad ) .  

Artikel ../4 

De olfä:icl la ratifikationerna av  Jenna kon
vention skal l siindas t i l l  internationella ar
br1 shyr[ins generaldirektör l'iir registrering. 

Artikel 45 

I .  Denna konvention iir bindande enJasl 
för de medlemmar av internationel la arbets
organisationen vi lkas ratifikationer har regi
strerats hos generaldirektören .  

:! .  Konventionen t räder i kraft to lv  måna
der efter del all ratifikationer från I vä med
lemmar har registrerats hos generaldirektö
ren .  

3 .  Diircfter tr:ider konventionen i kraft för 
varje medlem tolv månader efter den dag dii 
dess rat ifikation har registrerat s .  

Artikel 46 

I .  M edlem som ratificerar denna konven
tion kan ,  sedan tio år förflutit från den dag då 
konventionen först trädde i kraft, säga upp 
den genom en skrivelse som sänds t i l l  i nter
nationella arbetsbyråns generaldirektör för 
registrering. Uppsägningen får verkan först 
ell är efter det all den har registrerats .  

2 .  Varje medlem,  som har ratificerat kon
ventionen och inte inom etl är efter utgången 
av den tioårsperiod som avses i punkt I gör 
bruk av sin uppsägningsräll enligt denna arti
kel . är hunden för en ny period av tio är och 
kan därefter. på de i denna art ike l  föreskrivna 
v i l lkoren, säga upp konventionen vid utgång
en av vai:ie t ioårsperiod. 

Artikel 47 

I .  Internationella arbetsbyråns generaldi
rektör skall underrälla samtliga medlemmar 
av internationel la arbetsorganisationen om 
registreringen av al la ralilikationcr och upp
sägningar som han har tagit emot från organi
sationens medlemmar. 

:Z .  När generaldirektören underrättar orga
nisat ionens medlcmmar om registreringen av 
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ra1iticatinn communicalcd lo h im.  thc  Dircc
lor-Ocncral shall drnw thc allcnl ittn of lhe 
Memhcrs of the Organisat ion lo the datc 
urtlll which thc Convention will l·omc into 
force .  

l\rtide 48 

The Dircctor-Gcncral or thc lnternational 
Lahour Oflice shall communicate lo the Scc
retary-Gencral of lhe U nited Nalions for rcg
istnit ion in accordam:e with Articlc I 02 of lhe 
Charter of thc U nited. Nations ful l  particulars 
of all ratilications and acts of denunciation 
registcn:<l hy him in aci.:or<lance with thc rro
visions of the rreccd ing Art iclcs.  

A rticlc 41} 
Al such l imes us it may considcr neccssary 

thc Govcrning Body of thc l nternat ional La
bour Officc shall present to thc General Con
fcrcncc a rerort on thc working of this Con
vcntion and shal l  cxamine thc desirnhility of 
rlacing on the agenda of lhc Confcrence the 
qucstion or its revision in  wholc or in rart . 

Artide 50 

I .  Should thc Confcrcncc adopt a ncw 
Convention revising this Convention in 
whole or in part . then. unless t hc new Con
vcnt ion olhcrwise provides-

1 a > the ratilication by a Mcrnbcr of t he new 
rcvising Convcnt ion shall ipso jure involve 
thc immediatc denunciation of this Conven
t ion. notwithstanding thc provis ions of Arti
cle 46 ahovc.  if and when the new revising 
Convcntion shall have come i nto force : 

(h >  us from the date when the new revising 
Convenlion comes into force this Convention 
shall ccasc to hc open to ratilicalion by the 
Memhcrs. 

2 .  This Convention shc.1II in  any case re
main in forcc in its actual form and content 
for lhosc Members which havc ratificd it but 
have not ratilied the rcvising Convention . 

Articl<' 5 I 
The Engl ish and French versions of the 

text of this Convention are equally authorita
t ivc .  

den andra ratifik.ltion i ordningen som han 
har tagit emot. skal l  han fästa medlemmarnas 
uppmiirksamhcl pf1 den dag di\ konventionen 
t riidcr i kraft . 

Artikl'I 48 

I nternationella arbctshyriins generaldirek
tör skal l .  för registrering enl igt artikel 1 02 i 
Förenta nationernas stadga. lämnc.1 Förenta 
nationernas generalsekreterare ful l ständiga 
upplysningar om varje ratifikation och upp
sägning som har registrerats hos honom en
ligt hestiimmelserna i föregående artiklar. 

Artikel 49 

När internationella arbetsbyråns styrelse 
finner all det behövs .  skall den lämna inter
nationella arbetsorganisationens allmänna 
konferens en redogörelse för denna kon ven
tions tillämpning och undersöka om det finns 
skäl att på konferensens dagordning föra upp 
frågan om att hell e l ler delvis revidera kon
vent ionen . 

Artikel 50 

I .  Om konferensen antar en ny konven
tion . varigenom denna konvention helt el ler 
delvis revideras. och den nya konventionen 
inte föreskriver annat, 

a) skall .  under förutsättn ing alt den nya 
konventionen har trätt i kraft . en medlems 
ratifikation av den nya konventionen i sig 
innefatta omedelbar uprsägning av denna 
konvention, utan hinder av hestiimmclscrna i 
artikel 46 ovan : 

b )  skall .  från den dag då den nya konven
tionen t räder i kraft . denna konvention i nte 
längre kunna ratificeras av medlemmarna. 

2. Denna konvention skall l ikväl förbli gäl
lande till form och innehåll för de medlemmar 
som har ratificerat den men inte har ratifi
cerat den nya konvention varigenom den re
videras. 

A rtikC'l 5/ 
De engelska och franska versionerna av 

texten t i l l  denna konvention är l ika gilt iga. 




