
Recommendation (No. 175) concerning 
Saf ety and Health in Construction 

The General Confcrcnce of thc Interna
tional Labour Organisation, 

Having been convened at Geneva by the 
Govcrning Body of thc lntcrnational Labour 
Oflicc. and having mct in its Sevcnty-fifth 
Session on I Junc 1988, and 

Noting thc relevant international labour 
Conventions and Rccommendations and, in 
partieular. thc Safcty Provisions (Building) 
Convcntion and Rccommcndation. 1937. thc 
Co-operation in Accidcnt Prevention (Build
ing) Rccommendation. I 937. thc Radiation 
Protection Convcntion and Recommcnda
tion. 1960. the Guarding of Machinery Con
vcntion and Rccomendataion, 1963. the 
Maximum Wcight Convention and Rccom
mendation. 1967. the Occupational Cancer 
Convcntion and Reeommendation, 1974, the 
Working Environment (Air Pollution. Noise 
and Vibration) Convcntion and Recommen
dation. 1977. the Occupational Satety and 
Hcalth Convcntion and Recommendation. 
1981. thc Oecupational Hcalth Services Con
vcntion and Rccommcndation, 1985. the As
bestos Convcntion and Rccommendation, 
1986. and thc list or occupational diseases as 
rcviscd in 1980 appcndcd to the Employment 
Injury Bcncfits Convcntion. 1964, and 

I la ving decidcd upon thc adoption of ccr
tain proposals with rcgard to safcty and 
health in construction. which is thc fourth 
item on thc agenda of thc session, and 

Having dctcrmincd that thcsc proposals 
shall lake thc form or a Rccommendation 
supplemcnting the Safcty and Health in Con
struction Convcntion. 

Adopts this twcntieth day or Junc of thc 
ycar one thousand ninc hundred and cighty
cight the following Rccommcndation. which 
may be cited as thc Safcty and Hcalth 111 
Construction Recommendation, 1988: 
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Bilaga 2 
Ö\'/'r.l'ättnin.1; 

ILO:s rekommendation (nr 175) om 
säkerhet och hälsa vid byggnads- och 
anläggningsarbete 

Internationella arbetsorganisationens all
männa konferens, 

som har sammankallats till Geneve av sty
relsen för internationella arbetsbyrån och 
samlats där den I juni 1988 till sitt sjuttio
femte möte. och 

åberopar gällande konventioner och re
kommendationer på arbetslivets område. i 
synnerhet 1937 års konvention och rekom
mendation om säkcrhctsföreskrifter (bygg
nadsindustrin), 1960 års konvention och re
kommendation om strålskydd, 1963 års kon
vention och rekommendation om maskin
skydd, 196 7 års konvention och rekommen
dation om högsta vikt som fä.r bäras av en 
arbetstagare, 1974 års konvention och re
kommendation om yrkeseancer. 1977 års 
konvention om arbetsmiljön (luftförorening
ar, buller och vibrationer), 1981 års konven
tion och rekommendation om arbetarskydd 
och arbetsmiljö. 1985 års konvention och re
kommendation om företagshälsovård. 1986 
års konvention och rekommendation om sä
kerhet vid användning av asbest och den år 
1980 reviderade förteckningen över yrkes
sjukdomar till 1964 års konvention om för
måner vid yrkcsskada, och 

har beslutat anta vissa förslag avseende sä
kerhet och hälsa vid byggnads- och anlägg
ningsarbctc. en fråga som utgör den fjärde 
punkten på mötets dagordning, och 

har beslutat att dessa förslag skall ta ·for
men av en rekommendation som komplet
terar konventionen om säkerhet och hälsa 
vid byggnads- och anläggningsarbcte. 

antar denna den tjugonde dagen i juni må
nad ar nittionhundraättioåtta följande re
kommendation. som kan benämnas 1988 års 
rekommendation om säkerhet och hälsa vid 
byggnads- och anläggningsarbcte. 
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I. Scope and definitions 

I. The provisions of the Safety and Health 
in Construction Convcntion. 1988 (herein
after rcferred to as "the Convention") and of 
this Recommendation should be applicd in 
particular to: 

(a) building, civil enginccring and the 
crection and dismantling of prefabricated 
buildings and structurcs, as dcfined in Articlc 
2 (a) of the Convention: 

(b} thc fabrication and erection of oil rigs, 
and of offshore installations while under con
struction on shorc. 

2. For thc purposes of this Recommenda
tion -

(a) the term "construction" covers: 
(i) building, including excavation and 

thc eonstruction, structural alteration, ren
ovation. repair. maintcnancc (including 
cleaning and painting) and dcmolition of 
all typcs of buildings or structures: 

(ii) civil engineering, including excava
tion and thc constuction, structural alter
ation. repair, maintenance and demolition 
of, for example, airports, docks, harbours. 
inland waterways, dams, river and ava
lanche and sea defcnce works, mads and 
highways, railways, bridges, tunnels, via
ducts and works rclated to the provision of 
services such as communications, drain
age, sewerage, watcr and energy supplies: 

(iii) the erection and dismantling of pre
fabricated buildings and structurcs, as wcll 
as thc manufacturing of prefabricated ele
ments on thc construction site: 
(b) the term "construction sitc" means 

any sitc at which any of the processes or 
operations described in clause (a) above are 
carried on; 

(c) the term '"workplacc" means all places 

\vhere workers nced to be or to go by reasons 
oftheir work and which are under the control 
of an cmploycr as dcfined in clause (./) below: 

(d) thc term "workcr" mcans any person 
cngaged in construction; 
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I. Tillämpningsområde och definitioner 

I. Bestämmelserna i 1988 års konvention 
om säkerhet och hälsa vid byggnads- och an
läggn ingsarbctc (i det följande kallad konven
tionen) bör i synnerhet äga tillämpning på 

(a) byggnads-, anläggnings-, väg- och vat
tcnbyggnadsarbctc samt montering och ned
montering av förtillverkade byggnader och 
byggnadsverk, i enlighet med vad som defini-
eras i artikel 2(a) i konventionen; 

(b} tillverkning och montering av olje
plattformar och anläggningar för djuphavsut
vinning medan de är i land och håller på att 
byggas; 

2. I denna rekommendation 

(a) omfattar uttrycket "byggverksamhet": 
(i) byggande. inbegripet schaktning och 

uppförande. ombyggnad, renovering, repa
ration, underhåll (inbegripet rengöring och 
målning) samt rivning av alla typer av 
byggnader och byggnadsverk; 

(ii) anläggnings-, väg- och vattenbyggan
de, inbegripet schaktning och uppförande, 
ombyggnad, reparation, underhåll och riv
ning av t. ex. flygplatser, kajer, hamnar, 
vattentransportleder, dammar, skydds
vallar mot översvämningar och skred. 
vägar och trafikleder. järnvägar, broar, 
tunnlar. viadukter samt infrastrukturella 
arbeten såsom kommuni.kationer, dräne
ringar, avloppssystem, vatten- och encrgi
försörjningssystcm; 

(iii) montering och nedmontering av 

förtillverkade byggnader och byggnadsverk 
samt tillverkning av förtillverkade bygg
nadselemcnt på byggarbctsstället; 
(h) avser uttrycket "byggarbctsställe" var

je ställe där någon byggvcrksamhet som 
nämns i punkt (a) ovan pågår; 

(c) avser uttrycket "arbetsplats" alla plat
ser. där arbetstagare måste uppehålla sig eller 
dit de måste bege sig på grund av arbetet, och 
vilka övervakas av en arbetsgivare, definie
rad i punkt (I} nedan; 

(cl) avser uttrycket "arbetstagare" varje 
person som är sysselsatt med byggverksam
het; 
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(i!) the term "workers' representatives" 
means persons who are recognised as such 
under national law or practice: 

(f) the term "employer" means: 
(i) any physical or legal person who em

ploys one or more workers on a construc
tion site; and 

(ii) as the context requires, the principal 
conctractor, the contractor or the subcon
tractor; 
(K) the term "competent person" means a 

person possessing adequate qualifications, 
such as suitable training and sufficient 
knowledge, experienee and skill for the safe 
performance of the speeific work. The com
petent authorities may define appropriate 
criteria for the designation of such persons 
and may determine the duties to be assigned 
to them; 

(h) the term "scatfold" mcans any tempo
rary structure, fixed, suspended or mobile, 
and its supporting components which is used 
for supporting workers and materials or to 
gain access to any such structure, and which 
is not a "lifting appliance" as defined in 
clause (i} be_low; 

(i) the term "lifting appliance" mean, any 
stationary or mobile appliances used for rais
ing or lowering persons or loads; 

(j) the term "lifting gear" means any gear 
or tackle by means of which a load can be 
attached to a lifting appliance but which does 
not form an integral part of the appliance or 
load. 

3. The provisions of this Recommenda
tions should also apply to such self-cmployed 
persons as may be specified by national laws 
or regulations. 

Il. General provisions 
4. National laws or regulations should re

quire that cmployers and self-employcd per
sons have a general duty to providc a safc and 
healthy workplace and to comply with the 
prescribed safety and health measures. 

5. (I) Whenever two ore more employers 
undertakc activities at one construction site. 
they should have the duty to co-operate with 
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(e) avser uttrycket '"arbetstagarrepresen
tanter" personer som är erkända som sådana 
enligt nationell lag eller praxis; 

(.f) avser uttrycket "arbetsgivare'': 
(i) varje fysisk eller juridisk person soms 

har en eller flera arbetstagare anställda på 
ett byggarbetsställe; samt 

(ii) allt efter omständigheterna den do
minerande entreprenören, entreprenören 
eller underentreprenören; 
(g) avser uttrycket "behörig person" en 

person som besitter erforderlig kompetens, 
såsom lämplig utbildning och tillräcklig kun
skap, erfarenhet och skicklighet för att kunna 
utföra den angivna uppgiften på ett riskfritt 
sätt. De ansvariga myndigheterna kan ange 
lämpliga förutsättningar för hur dessa perso
ner skall utses samt vilka åligganden som åvi
lar dem; 

(h) avser uttrycket "byggnadsställning" 
varje tillfällig fast. hängande eller flyttbar an
ordning, inbegripet dess bärande delar, som 
används som plattform för arbetstagare och 
material vid arbetets utförande samt tillhö
rande anordningar för tillträde som inte hän
förs till "lyftanordning" enligt punkt (i) ne
dan: 

(i) avser uttrycket "lyftanordning" varje 
stationär eller flyttbar anordning avsedd för 
lyftning eller sänkning av personer eller last; 

(j) avser uttrycket "lyftredskap" varje red
skap eller hjälpmedel som används för att 
koppla last till lyftanordning och som inte 
utgör en beståndsdel av lyftanordningen eller 
lasten. 

3. Bestämmelserna i denna rekommenda
tion bör också vara tillämpliga på ensamföre
tagare i enlighet med vad som kan preciseras 
i nationell lagstiftning. 

11. Allmänna bestämmelser 
4. Nationell lagstiftning bör ålägga arbets

givare och ensamföretagare allmän skyldig
het att tillse att säkra och sunda förhållanden 
råder på arbetsplatsen samt att de föreskriv
na åtgärderna beträffande säkerhet och hälsa 
följs. 

5. ( 1) Närhelst två eller flera arbetsgivare 
bedriver verksamhet på samma byggarbets
ställc, bör de ha skyldighet att samverka med 
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one another as well as with any other persons 
participating in the construction work being 
undertaken, including the owner or his repre
sentative, in order to comply with the pre
scribed safety and health measures. 

(2) Ultimate responsibility for the co-ordi
nation of safety and health measures on the 
construction site should rest with the princi
pal contractor or such other person as is pri
marily responsible for the execution of the 
work. 

6. The measures to be taken to ensure that 
there is organised co-operation between em
ployers and workers to promote safcty and 
health at construction sites should be pre
scribed by national laws or regulations or by 
the competent authority. Such measures 
should include-

(a) the establishment of safety and health 
committees representative of employers and 
workers with such powers and duties as may 
be prescribed; 

(b) the election or appointment of work
ers' safcty delegates with such powers and 
duties as may be prescribed; 

(l) the appointment by the employer of 
suitably qualified and experienced persons to 
promote safety and health; 

(d) the training of safety delegates and 
safety committee members. 

7. Those concerned with the design and 
planning of a construction project should 
take into account the safety and health of the 
construction workers in accordance with na
tional \aws, regulations and practice. 

8. The design of construction equipment, 
tools, protective equipment and othcr sim ilar 
cquipment should take account of ergonomic 
principles. 

111. Pre,·entive and protective measures 

9. Construction work should be planned, 
prepared and undertaken in such a way 
that-

(a) risks liable to arise al the workplace are 
preventcd as soon as possible; 

(b) excessivcly or unnecessarily strenuous 
work positions and movements arc avoided; 

3 Riksdagen /989/90. I sam/. Nr fi4 

Prop. 1989/90: 64 

varandra samt med alla andra personer som 
deltar i det pågående byggnadsarbetet, inbe
gripet byggherren eller hans representant, så 
att de föreskrivna stadgandena beträffande 
säkerhet och hälsa efterlevs. 

(2) Det yttersta ansvaret för samordning
en av åtgärder beträffande säkerhet och hälsa 
på byggarbetsstället bör åvila den domine
rande entreprenören eller den person som 
primärt är ansvarig för utförandet av arbetet. 

6. De åtgärder som skall vidtas för att sä
kerställa att arbetsgivare och arbetstagare, på 
ett systematiskt sätt, samverkar för att främja 
säkerhet och hälsa på byggarbetsställen, bör 
vara föreskrivna i nationell lagstiftning eller 
av berörd myndighet. Dessa åtgärder bör in
begripa: 

(a) inrättandet av skyddskommitteer med 
representanter för arbetsgivarna och arbets
tagarna med sådana befogenheter och skyl
digheter som kan vara föreskrivna; 

(b) val, eller utseende, av skyddsombud 
med sådana befogenhet�r och skyldigheter 
som kan vara föreskrivna; 

(c) arbetsgivarens utseende av personer 
som har lämpliga kvalifikationer och erfaren
heter för att främja säkerhet och hälsa; 

(d) utbildning av skyddsombud och 
skyddskommitteledamöter. 

7. De som utformar och planerar ett bygg
nadsprojekt bör, i enlighet med nationell.lag
stiftning och praxis, beakta säkerhet och häl
sa för de arbetstagare som sysselsätts vid 
projektets utförande. 

8. Utrustning, verktyg, skyddsutrustning 
och annan liknande utrustning för byggverk
samhet bör vara utformad med beaktande av 
ergonomiska principer. 

111. Förebyggande åtgärder och 

. skyddsåtgärder 

9. Byggnadsarbete bör planeras, förbere
das och bedrivas på ett sådant sätt att: 

(a) ri�ker, som kan förväntas uppkomma 
på arbetsplatsen, förebyggs så tidigt som möj
ligt; 

(b) arbetsställningar eller arbetsrörelser 
som medför överbelastning, eller är onödigt 
belastande, undviks; 

33 



(c) organisation of work takes into account 
the safety and health of workers; 

(d) materials and products are used which 
are suita�le from a safety and health point of 
view; 

(e) working methods are employed which 
protect workers against the harmful effects of 
chemical, physical and biological agents. 

10. National laws or regulations should 
provide

for the notification to the compenent 
authority of construction sites of such size, 
duration or characteristics as may be pre
scribed. 

1 1. Workers should have the right and the 
duty at any workplace to participate in ensur
ing safe working conditions to the extent of 
their control over the equipment and meth
ods of work and to express views on the 
working procedures adopted as they may af
fect safety and health. 

Safety af workplaces 

12. Housekeeping programmes should be 
cstablished and implemented on construc
tion sites which include provision for-

( a) the proper storage of materials and 
equipment; 

(b) the removal of waste and debris at ap
propriate intervals. 

13. Where workers cannot be· protccted 
against falls from heights by any other 
means-

(a) adequate safety nets or safety shcets 
should be erected and maintained; or 

(b) adequate safety harnesses should be 
provided and used. 

14. The employer should providc the 
workers with the appropriate means to en
able them to use individual protective equip
ment and should ensure its proper use. Pro
tecti ve equipment and protective clothing 
should comply with standards set by the com
petent authority, taking into account as far as 
possible ergonomic principles. 

15. ( I) The safety of construction ma
chinery anc eqliipment should be examined 
and tested by type or individually, as appro
priate, by a competent person. 
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(l� arbetstagarnas säkerhet och hälsa beak
tas vid organiserandet av arbetet; 

(d) material och produkter som är lämpli
ga ur säkerhets- och hälsosynpunkt används; 

( e) arbetsmetoder som skyddar arbetsta
garna mot skadlig påverkan från kemiska, 
fysikaliska och biologiska ämnen utnyttjas; 

10. Nationell lagstiftning eller nationella 
föreskrifter bör tillhandahålla regler om an
mälan till berörd myndighet, i enlighet med 
vad som kan vara föreskrivet, avseende bygg
nadsarbetsställen av viss storlek, varaktighet 
eller särart. 

1 1. Arbetstagare på alla arbetsplatser bör 
ha rätt och skyldighet att, vad avser utrust
ning och arbetsmetoder som de känner till 
och har möjlighet att övervaka, medverka för 
att åstadkomma säkra arbetsförhållanden 
samt att framföra synpunkter på vilket sätt 
det valda arbetsförloppet kan påverka säker
het och hälsa. 

Säkerhet på arbetsplatser 

12. Rutiner så att god ordning upprätthål
les bör införas och följas upp på byggarbets
ställen, inbegripet åtgärder för: 

(a) ändamålsenlig lagring av material och 
utrustning; 

(b) regelmässigt undanröjande av avfall 
och bråte. 

13. Om arbetstagare inte på annat sätt kan 
skyddas mot fall bör: 

(a) erforderliga skyddsnät eller brandsegel 
monteras och underhållas; eller 

(b) erforderliga fallskydd tillhandahållas 
och användas. 

14. Arbetsgivaren bör tillse att arbetsta
garna har lämplig kunskap och annat som 
möjliggör för dem att använda en viss 
skyddsutrustning och bör förvissa sig om att 
utrustningen används på avsett sätt. Skydds
utrustning och skyddskläder bör överens
stämma med den standard som fastställts av 
den berörda myndigheten och, så långt möj
ligt, med beaktande av ergonomiska princi
per. 

15. (I) Byggmaskiners och -utrustnings 
säkerhet bör på lämpligt sätt undersökas och 
provas, genom typprovning eller enskild 
provning, av en behörig person. 
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(2)  National laws and regulations should 
take into consideration the fäet that occupa
tional diseases may by caused by macinery, 
apparatas and systems wich do not take ac
count of ergonomic principles in their design. 

Sca_Uolds 

16. Every scaffold and part thereof should 
be of suitable and sound material and of ade
quate size and strength for the purpose for 
which it is used and be maintained in a prop
er condition. 

17. Every scaffold should be properly de
signed, erected and maintained so as to pre
vent collapse or accidental displacement 
when properly used. 

1 8. The working platforms, gangways and 
stairways of scaffold should be of such di
mensions and so constructed and guarded as 
to protect persons against fälling or being 
endangered by falling objects. 

19. No scaffold should be overloaded or 
otherwisc misused. 

20. A scaffold should not be erected, sub
stantially altered or dismantled except by or 
under the supervision of a competent person. 

2 1. A Scaffold as prescribed by national 
laws or regulations should be inspected, and 
the results recorded. by a competent per
son -

(a) before being taken into use: 
(b) at periodic intervals thereafter; 
(c) after any alteration, interruption in 

use, exposure to weather or seismic condi
tions or any other occurrence likcly to have 
affected their strength or stability. 

L(fiing appliances and IUiing gear 

22. National laws or regulations should 
prescribe the liftir,g appliances and items of 
lifting gear which should be examined and 
tested by a competent person -

(a) before being taken into use thc first 
time; 

(b) after erection on a site; 
(c) subscqucntly al intervals prescribed by 

such national laws or regulations: 
(d) after any substantial alteration or re

pair. 
23. The results of the examinations and 
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(2) Nationell lagstiftning bör beakta det 
faktum att arbetssjukdomar kan orsakas av 
maskiner. apparater och system som utfor
mats utan beaktande av ergonomiska princi
per. 

B_vggnads.1·tä/lningar 

1 6. Varje byggnadsställning och del därav 
bör vara utförd av lämpligt och felfritt mate
rial och ha tillräcklig storlek och hållfasthet 
för det ändamål den är avsedd samt hållas i 
gott skick. 

17. Varje byggnadsställning bör utformas, 
uppföras och underhålla� på ett sådant sätt 
att brott eller förskjutningar inte inträffar vid 
riktig användning. 

1 8. Byggnadsställningars arbetsplattfor
mar, landgångar och trappor bör ha sådana 
mått samt byggas och förses med sådana 
skydd att personer inte riskerar att falla ner 
eller utsättas för risker från fallande föremål. 

I 9. Byggnadsställning bör aldrig överbe
lastas eller användas på annat felaktigt sätt. 

20. Uppförande, väsentlig ändring eller 
nedmontering av en byggnadsställning bör 
ske under övervakning av en behörig person. 

2 1 .  Byggnadsställningar, för vilka så fö
reskrivs i nationell lagstiftning. bör besikti
gas, med förande av protokoll, av en behörig 
person: 

(a) innan den tas i bruk; 
(b) därefter med jämna mellanrum: 
(c) efter varje ändring, uppehåll i använ

dandet. tillfälle då ställningar varit utsatta 
för hårt väder eller seismiska rörelser eller 
annan liknande händelse som kan ha påver
kat ställningarnas hållfasthet eller stabilitet. 

L_i,fianordningar och lxtiredskap 

22. Nationell lagstiftning bör föreskriva 
vilka lyftanordningar och lyftredskap som 
bör undersökas och provas av en behörig per
son: 

(a) innan rle tas i bruk för första gången; 
(b) efter uppförande på ett arbetsställe; 
(c) fortsättningsvis med tidsintervaller 

som fastställs i lagstiftning eller föreskrifter; 
(d) efter varje väsentlig ändring eller repa

ration. 

23. Protokoll, över resultaten av de under-
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tests of lifting applianccs and itcms of lifting 
gear carricd out in pursuance of Paragraph 22 
above should be rccorded and, as required, 
made available to the competent authority 
and to cmployers and workers or their repre
sentatives. 

24. Every lifting appliancc having a single 
safe working load and every item of lifting 
gear should be clearly marked with its maxi
mum safe working load. 

25. Evcry lifting appliance having a vari
able safe working load should be fitted with 
cffcctive means to indicate clearly to the 
driver each maximum safe working load and 
the conditions under which it is applicable. 

26. A lifting appliance or item of lifting 
gear should not be loaded beyond its safc 
working load or loads, except for testing pur
poses as specified by and under thc direction 
of a competent person .  

27 .  Every lifting appliance and every item 
of lifting gear should be propcrly installed so 
as, intcr alia, to provide safe clearance be
tween any moving part and fixed objects, and 
to ensurc the stabil ity of the appliance. 

28. Whcre necessary to guard against dan
ger, no lifting appliancc should be used with
out the provision of suitable signalling ar
rangements or devices. 

29. The drivers and operators of such lif
ting appliances as arc prcscribcd by national 
laws or regulations should be-

( a) of a prescribed minimum agc: 
(b) properly trainc� and qualified. 

Tramport, earth-mol'ing and materials-han
dling cquipment 

30. The drivers and operators of vehicles 
and of earth-moving or materials-handling 
equipment should be persons trained and 
testcd as required by national laws or regula
tions. 

3 1 .  Adequate signalling or othcr control 
arrangements or dcviccs should be provided 
to guard against danger from thc movemcnt 
of vehicles and earth-moving or materials
handling equipment. Special safety precau
tions should be taken for vchicles and cquip
ment when manoeuvring backwards. 
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sökningar och prov som i enlighet med punkt 
22 ovan genomförs på lyftanordningar och 
lyftredskap, bör föras och, på begäran, hållas 
tillgängligt för berörd myndighet samt arbets
givarna och arbetstagarna eller deras repre
sentanter. 

24. Varje lyftanordning vars högsta säkra 
last kan anges med en enda viktuppgift samt 
alla lyftredskap bör vara tydligt märkta med 
uppgift om högsta ti llåtna last. 

25 .  Varje lyftanordning vars högsta säkra 
last varierar bör vara försedd med hjälpme
del som för föraren tydligt indikerar den i 
varje ögonblick gällande högsta tillåtna lasten 
samt de villkor som då gäller. 

26. En lyftanordning eller ett lyftredskap 
bör inte belastas med högre last än den eller 
de högsta ti llåtna annat än vid provlyft och 
då bara om en behörig person anger lastvill
koren och övervakar lyftet. 

27. Varje lyftanordning och varje lyftred
skap bör installeras på ett korrekt sätt så att 
det bl. a. finns tillräckligt fritt utrymme mel
lan varje rörlig del och fasta föremål och så 
att lyftanordningens stabilitet säkerställs. 

28. Om så erfordras ur säkerhetssynpunkt 
bör lyftanordning inte användas utan att 
lämpliga signalarrangemang vidtagits eller 
signalhjälpmedel används. 

29. De som kör eller manövrerar vissa 
lyftanordningar bör, i enlighet med vad som 
föreskrivs i nationell lagstiftning: 

(a) ha uppnått föreskriven minimiålder: 
(b) ha lämplig utbildning och lämpliga 

kvalifikationer. 

Trafl.lporter, 11trust11i11gfvrjordfiir.flyt111i11g 
och materia/hantering 

30. De som kör och manövrerar fordon 
och utrustning för jordförflyttning och mate
rialhantering bör vara utbildade och ha ge
nomgått prov i enlighet med vad som krävs i 
nationell lagstiftning. 

3 1 .  Erforderliga signal- eller andra över
vakningssystem eller -hjälpmedel. som 
skyddar mot faror från fordon och utrustning 
för jon.lförllyttning och matcrialhantering i 
rörelse. bör anordnas eller tillhandahållas. 
Särskilda skyddsåtgärder bör vidtas avseende 
fordon och utrustning som backar. 
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32. Preventive mcasurcs should be taken to 
avoid the fall of vchiclcs and earth-moving 
and materials-handling equipmcnt into exca
vations or into water. 

33. Where appropriate. carth-moving and 
materials-handling equipment should be titt
cd with structures designed lo protect thc 
operator from bcing erushed should thc ma
chine overturn, and from fälling material. 

Excarntions. shaJis. earthworks. underground 
11·orks and tunnel,· 

34. Shoring or other support for any part of 
an cxcavation, shaft, earthworks, under
ground works or tunnel should not be erect
ed, altered or dismantlcd exeept under the 
supervision of a competcnt person. 

35. ( I )  Every part of an excavation. shaft, 
earthworks. underground works and tunnel 
wherc persons are employed should be in
spected by a eompetent person at the time 
and in the cases prcseribed by national laws 
or regulations, and the results reeorded. 

(2) Work should not be commenced therc
in until after such an inspection. 

J,Vork in compresscd air 
36. The measurcs regarding work in com

prcsscd air prescribed pursuant to Article 2 1  
of thc Convcntion should include provisions 
regulating the conditions in whieh the work is 
to be carricd out. the plant and equipment to 
be used. thc mcdicial supervision and control 
of workers and thc duration of work in com
prcssed air. 

37. A person should only be allowcd to 
work in a caisson if it has been inspeeted by a 
competent person within such prcceding pe
riod as is prescribed by national laws or regu
lations: thc results of the inspect ion should 
be recorded. 

Pilc drirning 
38. All pilc-driving cquipmcnt should be of 

good design and construction taking into ac
count as far as possible crgonomic principlcs. 
and propcrty maintaincd. 
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32. Förebyggande åtgärder bör vidtas för 
att hindra att fordon eller utrustning för jord
förflyttning eller materialhantering rasar ner 
i schaktcr eller vatten. 

33. Om så befinnes lämpligt bör utrust
ning för jordförflyttning och materialhantc
ring förses med överbyggnad som utformas 
så att föraren dels inte krossas om maskinen 
välter. dels skyddas mot fallande material. 

Schaktninxs. sd,aktsänknings-. mark-. 
underjords- och tunnelarbeten 

34. Utförande, ändring eller borttagande 
av spontning och stöttning eller annan stöd
konstruktion i varje del av en utgrävning, ett 
schakt. en markarbetsplats, en underjordsar
bctsplats eller en tunnel bör alltid ske under 
övervakning av en behörig person. 

35. ( I )  Varje del av en schaktad grop, ett 
schakt, en markarbetsplats, en underjordsar
bctsplats eller an tunnel. där personer syssel
sätts. bör inspekteras, varvid protokoll förs, 
av en behörig person vid de tidpunkter och 
under de omständigheter som föreskrivs i na
tionell lagstiftning. 

(2) Arbete däri bör inte påbörjas förrän 
efter att en sådan inspektion genomförts. 

Arbete under ärertryck 
36. De regler avseende arbete under över

tryck som föreskrivs i enlighet med konven
tionens artikel 2 1, bör inbegripa bestämmel
ser som reglerar de förhållanden under vilka 
arbetet utförs, de tekniska anordningar och 
den utrustning som används, den medicinska 
övervakningen och kontrollen av arbetstaga
re samt varaktigheten av arbete under över
tryck. 

37. En person bör endast tillåtas att arbeta 
i en kassun om den har inspekterats av en 
behörig person inom sådan tid före arbetet 
som föreskrivs i nationell lagstitlning: m
spektionsprotokoll bör föras. 

Pålning 
38. All pålningsutrustning bör vara lämp

ligt utformad och tillverkad, med största 
möjliga beaktande av ergonomiska principer, 
och underhållas på lämpligt sätt. 
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39. Pile driving should be carried out only 
under the supervision of a competent person. 

U·'ork ovn water 
40. The provisions regarding work over 

water prescribed in pursuance of Article 23 of 
the Convention should include, whcre appro
priate, the provision and use of suitable and 
adequate-

(a) fencing, safety nets and safety har
nesses; 

(b) l ife vestes, l ifc preservers, manned 
boats (motor driven if necessary) and l ife
buoys; 

(l) protection against such hazards as rep
tiles and other animals. 

Hea/th ha::ards 
4 1 . (I )  An information system should be 

set up by the competent authority, using the 
results of international scicntific, to providc 
information for architccts, contractors, cm
ployers and workcrs' representatives on thc 
health risks associated with hazardous sub
stances used in the construction industry. 

(2) Manufacturers and dealers in products 
used in thc construction industry should pro
vide with thc products information on any 
health risks associated with them and on the 
precautions to be taken. 

(3) In the use of materials that contain 
hazardous substances and in the rcmoval and 
disposal of waste, thc health of workcrs and 
ofthc public and the preservation ofthe envi
ronment should be safeguarded as prescribed 
bv national laws and regulations. 

· (4) Dangcrous substances should be clearly 
markcd and provided with a labcl giving 
their relevant characteristics and instructions 
on their use. They should be handled under 
conditions prescribed by national laws and 
regulations or by the competent authority. 

(5)  The compctent authority should deter
mine which hazardous substances should be 
prohibited from use in the construction in
dustry. 

42. The competent authority should keep 
records of monitoring of the working envi
ronment and assessment of workers' health 
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39. Pålning bör endast utföras under över
vakning av en behörig person. 

Arbete över l'atten 
40. Bestämmelserna avseende arbete över 

vatten som föreskrivs i enlighet med konven
tionens artikel 23 bör inbegripa, där så är 
til lämpligt, t i llhandahållande och användan
de av lämpliga och ti l lräckliga: 

(a) stängsel, skyddsnät och fallskydd; 

(b) l ivvästar, l ivräddningsutrustning, be
mannade båtar (motordrivna om så behövs) 
och livbojar; 

(l) skydd mot speciella risker såsom repti
ler och andra djur. 

Hälsorisker 
4 1 .  ( I )  Ett informationssystem, som ut

nyttjar de kunskaper som framkommer i in
ternationell forskning, bör upprättas av den 
berörda myndigheten för att informera arki
tekter, entreprenörer, arbetsgivare och ar
betstagarrepresentanter om hälsorisker med 
anknytning till farliga ämnen som används i 
byggindustrin. 

(2) Tillverkare och leverantörer av pro
dukter som används i byggindustrin bör ti l l
sammans med produkterna bifoga informa
tion om varje hälsorisk med anknytning ti l l  
produkten samt om de förebyggande åtgär
der, som bör vidtas. 

(3) Om ämnen som kan medföra risker 
ingår i material som används, eller i avfall 
som bort eller omhändertas, bör skyddsåtgär
der för dels arbetstagarnas och allmänhetens 
hälsa, dels miljön, vidtas i enlighet med vad 
som föreskrivs i nationell lagstiftning. 

(4) Farliga ämnen bör vara tydligt märkta 
och försedda med informationsblad som an
ger deras egenskaper samt instruktioner för 
hanterandet . De bör hanteras på sätt som 
föreskrivs i nationell lagstiftning eller av den 
berörda myndigheten. 

(5) Den berörda myndigheten bör faststäl
la vilka farliga ämnen vars användning bör 
förbjudas inom byggindustrin .  

42 .  Den berörda myndigheten bör upprät
ta register över observationer i arbetsmiljön 
och bedömningar av arbetstagarnas hälsa 
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for a period prescribed by national laws and 
regulations. 

43. The manual lifting of cxcessive weights 
which presents a safety and health risk to 
workers should be avoided by reducing the 
weight, by the use of mechanical devices or 
by other means. 

44. Whenever new products, equipment 
and working methods are introduced, special 
attention should be paid to informing and 
training workers with respect to their impli
cations for safety and health. 

Dangerous atmospheres 
45. The measures regarding dangerous at

mospheres prescribed pursuant to Article 28, 
paragraph 3, of the Convention should in
clude prior written authority or permission 
from a competent person, or any other sys
tem by which entry into any area in which a 
dangerous atmosphere may be present can be 
etfected only after completing specified pro
cedures. 

Fire precautions 
46. Where necessary to guard ag[,inst dan

ger, workers should be suitably trained in the 
action to be taken in the event of fire, includ
ing the use of means of escape. 

47. Where appropriate suitable visual signs 
should be provided to indicate clearly the 
directions of escape in case of fire. 

Radiation ha:::ards 
48. Stringent safety regulations should be 

drawn up and enforced by the competent au
thority with respect to construction workers 
engaged in the maintenance, renovation, de
molition or dismantling of any buildings in 
which there is a risk of exposure to ionising 
radiations. in particular in the nuclear power 
industry. 

First aid 
49. The manner in which first-aid facilities 

and personnel are to be provided in pursu
ance of Article 3 1  of the Convention should 
be prescribed by national laws or regulations 
drawn up after consulting the competent 
health authority and the most representative 
organisations of employers and workers con
cerned. 
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inom de tidsperioder som föreskrivs i natio
nell lagstiftning. 

43. Manuella lyft som är så tunga att de 
medför risk för arbetstagarnas säkerhet och 
hälsa bör undvikas genom att vikten mins
kas, mekaniska hjälpmedel används eller på 
annat sätt. 

44. Närhelst nya produkter, ny utrustning 
eller nya arbetsmetoder börjar användas bör 
särskild uppmärksamhet ägnas åt att infor
mera och utbilda arbetstagare avseende deras 
påverkan på säkerhet och hälsa. 

Farlig inandnings/u.ft 
45. De åtgärder avseende farlig inand

ningsluft som föreskrivs i enlighet med kon
ventionens artikel 28, tredje punkten, bör in
begripa krav på ett i förväg avgivet skriftligt 
godkännande eller tillstånd från en behörig 
person, eller annat sätt som säkerställer att 
särskilt angivna åtgärder vidtagits, innan in
träde får ske i område där farlig inandnings
luft kan förekomma. 

Brandsk_vdd 
46. Om det behövs för att skydda mot ris

ker. bör arbetstagare få lämplig utbildning 
avseende åtgärder vid brand, inbegripet ut
rymningsövning. 

4 7. Om så befinnes lämpligt bör därför av
sedd skyltning, som tydligt anger utrym
ningsriktning vid brand, ordnas. 

Strålningsrisker 
48. Berörd myndighet bör utfärda strikta 

säkerhetsbestämmelser, och tillse att dessa 
efterlevs, avseende byggnadsarbetstagare 
som sysselsätts med underhåll, renovering, 
rivning eller nedmontering av varje byggnad 
där det föreligger risk för att utsättas för joni
serande strålning, synnerhet inom kärn
kraftsindustrin. 

Första hjälp 
49. De villkor för att första hjälp. och per

sonal därför, skall finnas tillgänglig. i enlighet 
med konventionens artikel 3 1, bör, efter 
samråd med ansvarig hälsovårdsmyndighet 
och berörda representativa arbetsgivare- och 
arbetstagareorganisationer, föreskrivas i na
tionell lagstiftning. 
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50. Where the work involves risk of drown
ing, asphyxiation or eleetric shock. first-aid 
personnel should be proficient in the use of 
resuscitation and other lifesaving techniques 
and in rescue procedures. 

ire(fåre 

5 1 .  In appropriate cases, dependning on 
the number of workers the duration of the 
work and its location, adequate facilities for 
obtaining or preparing food and drink at or 
near a construction site should be provided, 
if they are not otherwise available. 

52. Suitable l iving accommondation 
should be made available for the workers at 
construction sites which are remote from 
their homes. where adequate transportation 
between the site and their homes or other 
suitable l iving accommodation is not avail
ablc. Men and women workers should be pro
vided with separate sanitary, washing and 
sleeping facilit ies. 

IV. Effect on earlier Recommendations 

53. This Recommendation supersedes the 
Safcty Provisions (Building) Rccommenda
tion, 1 937, and the Co-operation in Accident 
Prevention (Bui lding) Recommendation. 
1 937. 
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50. Om arbetet medför risk för drunkning, 
kvävning eller elchock bör personal för första 
hjälpen vara kunnig i återupplivnings- och 
livräddningsteknik samt räddningstjänst. 

Personafrård 

5 1 .  I tillämpliga fall . beroende på antalet 
arbetstagare, arbetets varaktighet och belä
genhet, bör erforderliga anordn ingar för att 
skaffa eller laga mat och dryck t illhandahål
las på, eller i närheten av, ett byggarbetsstäl
le. såvida dessa inte finns ti l lgängliga på an
nat sätt. 

52. Om byggarbetsställe är beläget långt 
från arbetstagarnas hemort bör, om erforder
liga kommunikationer mellan arbetsstället 
och hemorten saknas och ti l lgång t i ll andra 
lämpliga inkvartcringsmöjligheter inte finns, 
lämpliga inkvarteringsmöjligheter inrättas 
för arbetstagarna. Manliga och kvinnl iga ar
betstagare bör ha ti llgång till separata toalett
och tvättnings- och vilutrymmen. 

IV. Konsekvenser för tidigare 

rekommendationer 

53. Denna rekommendation ersätter 1 937 
års rekommendation säkcrhetsföreskrifter 
(byggnadsindustrin) och 1 937 års rekommen
dation samverkan t ill förekommande av 
olycksfall (byggnadsindustrin) .  
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