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Sammanställning av nationell och internationell (främst EU) 

arbetsmiljölagstiftning och yrkeshygieniska gränsvärden rörande respirabel 

silika, buller och vibrationer 

 

Sammanfattning 
Denna rapport utgör slutrapport i projektet Arbetsmiljö, vilket ingått i utvecklingsprogrammet MinBaS II 
2007-2010 som berör industribranscherna bergmaterial, industrimineral och natursten.  
 
Syftet med denna studie har varit att skapa ett underlag för MinBaS-industrierna för en dialog. med 
myndigheter och organisationer och skall användas för interna diskussioner inom MinBaS-programmet 
kring framtida behov av insatser i form av konkreta projektarbeten inom arbetsmiljöområdet.  
 
Industrins styrgrupp för programområdet har prioriterat att göra en dagsaktuell sammanställning av 
arbetsmiljölagstiftningen, yrkeshygieniska gränsvärden samt pågående regelverksarbeten. Rapporten har 
enligt industrins önskemål koncentrerats mot områdena respirabel silika, buller och vibrationer; områden 
där det under senare år införts nya regelverk och där det pågår aktiviteter hos myndigheterna för 
förändringar och uppföljningar av befintliga regelverk.  
 
Som bas för här redovisat arbete har Stenindustrins Forskningsinstitut AB ställt en tidigare genomförd 
sammanställningsrapport till projektets förfogande, vilken nu genom internetsökningar, litteraturstudier 
samt direktkontakter med relevanta organisationer och företag uppdaterats, kompletterats och anpassats 
till MinBaS-programmet. 
 
I rapporten beskrivs Sveriges nationella organisation och regelverk för arbetsmiljön, främst 
Arbetsmiljöverket liksom EU:s ansvariga direktorat och dess underorganisationer och nätverket Nepsi 
med den sociala dialogen med EU-kommissionen rörande respirabel silika. Kort berörs WHO/ILO:s 
globala initiativ rörande silikosbekämpning och den internationella gruv- och metallindustrins rådgivande 
grupp ICMM:s engagemang för en harmonisering av de yrkeshygieniska gränsvärdena.  
 
Speciell vikt har i rapporten lagts på att belysa pågående regelverksarbeten nationellt och i EU och 
arbetsgången vid tillkomsten av yrkeshygieniska gränsvärden och hur de införs i nationell lagstiftning. 
Syftet är också att ge företagen en samlad aktuell dokumentation kring arbetsmiljöområdena kvarts, 
buller och vibrationer. Gällande statliga föreskrifter och annan relevant dokumentation kring regelverken 
och yrkeshygieniska gränsvärden för respirabel silika, buller och vibrationer har därför bifogats rapporten.  
 
Sammanställning visar att det finns många, såväl nationella som internationella, organisationer 
involverade i arbetsmiljöfrågorna som påverkar lagstiftningen och regelverken.  
 
Den svenska statliga organisationen för utarbetande av vetenskapligt underlag för riskbedömningar och 
utarbetande av yrkeshygieniska gränsvärden har förändrats genom att Arbetslivsinstitutet lagts ned 2007. 
Det är nu universitet och högskolor och Nordiska expertgruppen som är expertorgan till Arbetsmiljöverket 
för att ta fram underlag till förändringar i regelverken. 
 
Slutsatsen av studien är att de svenska regelverken och yrkeshygieniska gränsvärdena för buller och 
vibrationer idag är harmoniserade med EU-direktiven och för respirabel kvarts, kristobalit och tridymit 
ligger Sveriges gränsvärden i nivå med många andra EU-länders. För ämnen med bindande EG-
gränsvärden gäller att alla medlemsstater måste anta ett nationellt gränsvärde som är lika med detta eller 
lägre. För varje ämne som har ett vägledande gränsvärde, skall medlemsstaterna fastställa ett nationellt 
gränsvärde med beaktande av det vägledande gränsvärdet. Det betyder att ett enskilt land kan 
bestämma nivån och om värdet skall vara bindande eller vägledande. 
 
Det pågår dock ett kontinuerligt ett förändringsarbete av regelverken. I Sverige pågår nu inom 
Arbetsmiljöverket tillsynsutredningar och kunskapssammanställningar vilka kan komma påverka frågan 
om det yrkeshygieniska gränsvärdet och diskussionen om en eventuell cancerogenklassning för kvarts. 
EU:s överenskommelse om den sociala dialogen om respirabel silika och WHO/ILO:s globala satsning på 
att eliminera silikos kommer att utvärderas om något år, vilket också troligen kommer att påverka 
regelverket. Arbetsmiljöverket genomför även tillsynsutredningar och kunskapssammanställningar 
rörande såväl buller som vibrationer i olika branscher, vilka kan leda till förändringar i det regelverket.  
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På EU-nivå görs kontinuerliga uppföljningar hur deras direktiv implementerats i medlemsländerna och 
EU:s direktiv och rekommendationer kommer troligen att få större inflytande i det svenska 
lagstiftningsarbetet.  
  
Intentionen från MinBaS-programmet att starta projektverksamhet inom området arbetsmiljö kan mot 
denna bakgrund anses befogad.  
Följande rekommendationer ges till fortsatt arbete: 
 
Industrin kan med egna utvecklingsprojekt bidra till att komplettera de underlag som myndigheterna 
hämtar in från forskarvärlden kring primärt hälsoeffekterna och därigenom bredda beslutsunderlaget och 
på lång sikt förenkla implementeringen i industrin av planerade förändringar i lagstiftningen.  
 
Mot bakgrund av pågående förändringsarbete och ökad tillsyn inom områden kvarts, buller och 
vibrationer bör branschorganisationerna inom MinBaS skapa en dialog med Arbetsmiljöverket för att 
kunna identifiera potentiella projektområden där industrins kunskap är till gagn för arbetsmiljöarbetet.  
 
Det är viktigt att branschgemensamt kontinuerligt följa förändringsarbetet med regelverken genom att 
kontrollera på Arbetsmiljöverkets och EU:s hemsidor samt bevaka och besvara remisser.  
 
Representanter för industrin/branschorganisationerna borde också oftare anmäla synpunkter till forskare 
och representanter som sitter i beslutande/rådgivande organ i frågor som rör lagstiftning och 
gränsvärden, alt. anmäla egna arbetsgivare(industri)representanter till olika trepartskommittéer.  
 
Tillkomsten av globala och EU-överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter påverkar 
arbetsmiljöarbetet i Sverige och det är viktigt att svensk industri och dess branschorganisationer håller 
god kontroll över överenskommelser och avtal av typen Social Dialogs som deras internationella 
branschföreningar sluter, då det oftast krävs olika typer av åtagande på nationell eller företagsnivå för 
medlemmarna. Dessa internationella överenskommelser kan också bli en diskussionspunkt i avtalen 
mellan de nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna och på företagsnivå.    
 

Summary  
National and international (primarily European Union) legislation concerning occupational 

safety and health and occupational exposure limits for silica, noise and vibrations – a 

review of current status 

 
This is the final report in a project named Occupational safety and health, which has been included in the 
development program MinBaS II 2007-2010; a program conducted by the aggregates, industrial minerals 
and natural stone industries. (MinBaS - Mineral, Ballast, Sten)  
 
The aim of the study has been to create a framework for the MinBaS-industries to start a dialogue with 
authorities and other stakeholders on occupational safety and health issues and the document is intended 
to be used as a working paper within the MinBaS program in discussions concerning future needs for 
R&TD projects within this area.   
 
The industrial steering committee has set the priority on the preparation of a review of current status of 
the legislation in the area of occupational safety and health, occupational exposure limits and ongoing 
work in these fields. This report has on request from the industry focused on the areas silica, noise and 
vibration. 
 
The Swedish Stone Industries Federation has supported the project work by handing over an earlier 
internal study on the same topics to be used as a base for the review. This earlier publication has now 
been updated, extended and adjusted to the MinBaS-program; a work done by internet searches, 
literature studies and direct contacts with relevant stakeholders. 
 
This review presents the national Swedish organization, primarily the Swedish Work Environment 
Authority and national regulations for occupational safety and health, as well as the responsible EU 
directorate and it´s agencies and committees and the net work Nepsi involved in the Social Dialog with 
European Commission on respirable silica. Brief descriptions are also given on the initiative Global 
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Elimination of Silicosis run by WHO/ILO and the proposition to introduce a global harmonization of the 
Occupational Exposure Limits put forward by the International Mining-and Metals Council ICMM. 
 
This report mainly concentrates on ongoing legislative work and the current perspective on national and 
international occupational exposure limits setting procedures. The aim has also been to present to the 
industrial companies taking part in the MinBaS- program an up-to-date documentation covering the 
occupational safety health areas silica, noise and vibrations. Current national legislative directives and 
other relevant documents concerning legislation and occupational exposure limits for silica, noise and 
vibrations have hence been attached to the report as appendices.  
 
The review shows that there are many different organizations involved in occupational safety and health 
issues which all have an influence on the legislation and the regulatory framework, nationally as well as 
internationally. The Swedish authorities organization for assessing scientific background documentation 
for risk analysis and the procedure for developing the occupational exposure limits has changed in recent 
years due to the closure of the National Institute of Working Life (NIWL) in 2007. At present the scientific 
experts are recruited mostly direct from universities and other institutes and the Nordic Expert Group. 
These organizations are responsible for preparing the scientific background documentation which is used 
by Arbetsmiljöverket when proposing changes in the national occupational safety and health legislation. 
 
The conclusion from the review is that today’s Swedish legislation and occupational exposure limits for 
noise and vibration are harmonized with the European Commission directives and for respirable silica, 
cristobalite and tridymite the national occupational exposure limit values are comparable to the levels set 
by many other European member countries. For substances with binding EU occupational exposure limit 
values (OELV) all member states must adopt national OELVs which are the same as the EU OELVs or 
lower. For substances with indicative OELVs the member states shall establish national OELVs taking 
into consideration EUs indicative OELVs. This means that each member state can chose the level and if 
an OELV shall be a binding or indicative value. 
 
However there is a continuous development work going on in the area of occupational safety and health 
legislation. The Swedish Work Environment Authority is now conducting inspection campaigns at various 
types of work sites and has ordered new scientific back ground documents, which may influence the level 
of the occupational exposure limit for silica set in the Swedish legislation and the discussion of a new 
classification of silica as a potentially carcinogenic substance. The European Social Dialog on respirable 
silica and the WHO/ILO initiative Global Elimination of Silicosis will both be evaluated within a few years, 
and these evaluations will most likely also influence the EU and global legislation work. The Swedish 
Work Environment Authority are also conducting inspection campaigns and have ordered new scientific 
back ground documents concerning both noise and vibrations which might influence the legislation in 
these areas.  
 
On the European level there are a constant monitoring of the member states implementation of the EU-
directives on the national level and the EU- directives and recommendations will probably have an even 
more pronounced influence on the Swedish legislation work in the future.  
 
Given this background the intention put forward within the MinBaS-program to include R&TD projects 
covering the area of occupational safety and health can be considered to be relevant.  
 
The following recommendations for future work are listed:  
 

 The industry can by initiating own development projects add other aspects to the scientific back 
ground documentation today collected by the authorities mainly from researchers concerning 
health effects and thereby broaden the base for the decision making and in the long run simplify 
the implementation in the industry of planned changes in the legislation and regulatory frame 
work.  

 

 Given the background of the on-going legislative development work and intensified inspections 
within the field of silica, noise and vibrations the branch organizations in the MinBaS net work 
should start a dialog with the Swedish Work Environment Authority in order to indentify promising 
research areas, i.e. areas where the industrial knowledge will contribute to the development work 
in the area of occupational safety and health. 

 



 5 

 It is very important that the industrial organizations jointly follow the development work 
concerning the legislative and regulatory frame work by monitoring the web pages of the Swedish 
Work Environment Authority and the EU Commission and it´s organizations and committees on a 
regular basis and watch out for and reply to all remittance documents from the authorities.  

 

 Representatives from the industry ought to be more frequent in sending comments to researchers 
and the members of decision making/advisory boards concerning legislation issues and 
occupational health limits; or alternatively propose persons who could be their industrial 
(employer) representatives in various official three party committees involved in legislation and 
regulation work.  

 

 The establishment of global and European Union agreements e.g. the Social dialog on respirable 
silica between labor market stakeholders will influence the occupational safety and health work in 
Sweden and hence it is of vital importance that the Swedish industry and their branch 
organizations keep good track of the dialogs and formal agreements which their international 
associations and federations are committing themselves to. These agreements very often require 
various types of commitments also on a national level or even on company level from the 
member organizations. These international agreements might also become a discussion point in 
the national labor market negotiations between employers and employees and within the 
companies.  
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Sammanställning av nationell och internationell 

(främst EU) arbetsmiljölagstiftning och 

yrkeshygieniska gränsvärden rörande respirabel 

silika, buller och vibrationer 
 

 

 

 

1. BAKGRUND  
I utvecklingsprogrammet MinBaS II 2007-2010, som rör industrisektorerna bergmaterial 

industrimineral och natursten, ingår programområdet Miljö - Hållbar utveckling. Tyngdpunkten i 

programarbetet inom området har legat på de yttre miljöfrågorna kring produktion av mineral 

och bergarter. Ett projekt har specifikt ägnats åt arbetsmiljön.  

 

För att skapa underlag för dialog med myndigheter och organisationer och för att internt i 

MinBaS-organisationen kunna identifiera framtida behov av insatser i form av konkreta 

projektarbeten inom arbetsmiljöområdet har industrins styrgrupp för programområdet prioriterat 

att göra en dagsaktuell sammanställning av arbetsmiljölagstiftningen, yrkeshygieniska 

gränsvärden samt pågående regelverksarbeten. Denna sammanställning har enligt industrins 

önskemål koncentrerats mot områdena respirabel silika, buller och vibrationer, där det under 

senare år införts nya regelverk och det pågår aktiviteter hos myndigheterna för förändringar och 

uppföljningar av befintliga regelverk.  

 

Som bas för här redovisat arbete har Stenindustrins Forskningsinstitut AB ställt en tidigare 

genomförd sammanställningsrapport till projektets förfogande. Denna sammanställningsrapport 

från 2006, vilken finansierades med stenindustrins egna medel, har nu genom internetsökningar, 

litteraturstudier samt direktkontakter med relevanta organisationer och företag uppdaterats, 

kompletterats och anpassats till MinBaS-programmet. 

 

 

2. MYNDIGHETER OCH ORGANISATIONER SOM PÅVERKAR REGELVERKET  
 

Ett stort antal lagar rörande arbetstagares arbetsmiljö och hälsa samt organisationer som ansvarar 

för lagstiftning och uppföljning av regelverket finns etablerade i de flesta länder i världen. I 

Sverige har vi en statlig organisation som ansvarar för arbetsmiljöfrågorna och en nationell 

lagstiftning och ett regelverk. Under senare år har dock det som beslutas på EU-nivå kommit att 

allt mer påverka de enskilda medlemsländernas regelverk kring arbetsmiljön.  

 

Tillkomsten av olika typer av så kallade Social Dialogs, dvs. frivilliga överenskommelser mellan 

arbetsmarknadens parter och statliga organisationer såsom EU-kommission eller Förenta 

Nationerna, har också kommit att påverka arbetsmiljöfrågorna. Dessa Social Dialogs kan röra 

övergripande överenskommelser för skilda industribranscher eller specifika arbetsmiljöfrågor, 

där man ingått frivilliga överenskommelser att verka för en bättre arbetsmiljö och därigenom 

velat undvika ett omfattande regelverk eller lagstiftade yrkeshygieniska gränsvärden.  

 

Nedan beskrivs den svenska statliga organisationen för arbetsmiljön samt EU:s  organisation för 

arbetsmiljö samt några andra internationella organisationer och andra överenskommelser med 
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relevans för berg- och mineralindustrin, vilka alla har påverkan i frågor rörande regelverk och 

upprättande av yrkeshygieniska gränsvärden. 

 

2.1 Sverige – Arbetsmiljöverket  
(källa Arbetsmiljöverkets hemsida) 

 

Arbetsmiljöverket(AV), www.av.se, är en myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet som 

bildades 2001 genom att Yrkesinspektionen och Arbetarskyddsstyrelsen gick samman. AV har 

regeringens och riksdagens uppdrag att se till att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningar följs 

samt till viss del tobakslagen och Miljöbalken när det gäller frågor om genteknik och 

bekämpningsmedel. Arbetsmiljölagen (AML) är en ramlag som är styrande. Arbetsmiljöverket 

utfärdar föreskrifter som är juridiskt bindande och de innehåller mer detaljerade bestämmelser än 

AML. Enligt lagen är det arbetsgivaren som har huvudansvaret för arbetsmiljön. 

Arbetsmiljöverket kontrollerar att arbetsmiljölagen och föreskrifterna följs genom att sända ut 

arbetsmiljöinspektörer. AV ansvarar också för statistik om arbetsmiljö och arbetsskador i 

Sverige samt har sektorsansvar för politiken om funktionshinder . 

 

Tillsyn-Inspektionsavdelningen 

Varje inspektionsavdelning består av tre eller fyra distrikt. Distrikten i Göteborg, Växjö och 

Malmö ingår i inspektion Syd. Distrikten i Stockholm, Örebro och Linköping ingår i inspektion 

Mitt. Distrikten i Luleå, Umeå, Härnösand och Falun ingår i inspektion Nord. Inspektionsav-

delningarnas huvudsakliga uppgift är att svara för tillsyn enligt arbetsmiljölagstiftningen inom 

sitt geografiska område.  

 

Arbetsmiljöverkets regelarbete  

Regeringen har givit Arbetsmiljöverket i uppgift att göra föreskrifterna på arbetsmiljöområdet, 

tydligare och mer lättillgängliga och de skall koncentreras till sådana områden där föreskrifter är 

det bästa sättet att förbättra arbetsmiljön. Se vidare kap.3 Arbetsmiljölagstiftning. Särskild 

hänsyn ska tas till situationen för små och medelstora företag. Kontinuerligt omarbetas 

föreskrifterna pga. att nya kunskaper om risker och förändringar i arbetslivet liksom nya EU-

direktiv påverkar innehållet. Inom AV finns ett femtiotal handläggare vars huvuduppgift är 

föreskriftsarbetet De är specialister inom det kemiska, psykosociala, ergonomiska och tekniska 

området. De deltar också som svenska representanter vid utarbetande av EU-direktiv och 

standarder. Enligt AV:s hemsida insamlas synpunkter på ett tidigt stadium i regelverksarbetet 

från arbetsmarknadens parter, branschorganisationer och med berörda myndigheter. När ett 

förslag till föreskriftstexterna har utarbetats sänds det på remiss till parterna, 

branschorganisationer, vissa myndigheter och övriga berörda. Förslagen publiceras även på 

Arbetsmiljöverkets webbplats. Remisstiden är cirka tre om områdena men publiceras även på 

verkets webbplats. De träder i allmänhet i kraft sex månader efter beslutet.  

 

Kunskapsöversikter 

Arbetsmiljöverket har fått i uppdrag att informera och sprida kunskap inom ett flertal särskilt 

utvalda områden. Under de kommande två åren kommer AV att publicera ett flertal 

kunskapsöversikter som i varierande grad påverkar regelarbetet. Fn. pågår kunskapsöversikter 

med relevans för denna rapport inom områdena Gränsvärden kemikalier, Helkroppsvibrationer, 

Vibrationer-handverktyg samt Kvarts. Se vidare kap. 3 och 4.  

 

Yrkeshygieniska gränsvärden – Se kap. 4 och nedan Nordiska expertgruppen för 

kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG).  
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OBS! Fram till 2007 ingick Arbetslivsinstitutet i AV:s nätverk, som ansvariga för underlag till 

gränsvärdessättningen. Arbetslivsinstitutet som inrättades 1995 lades ned den 30 juni 2007, i 

enligt med riksdagens beslut i oktober 2006.  

 

2.2 Nordiska Expertgruppen 
Källa Nordiska Expertgruppens hemsida  

 

Nordiska Expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG), www. 

nordicexpertgroup. org, består av vetenskapliga experter från de nordiska länderna som 

representerar olika ämnesområden som toxikologi, yrkesmedicin och yrkeshygien. Gruppens 

huvuduppgift är att skriva kriteriedokument som används av de nordiska tillsynsmyndigheterna 

som vetenskapligt underlag för att fastställa nationella hygieniska gränsvärden för kemiska 

ämnen. Själva gränsvärdessättningen är således en nationell angelägenhet. Sekretariatet drivs av 

Arbetsmiljöverket och är förlagt till Karolinska Institutet i Stockholm. NEG finansieras 

huvudsakligen av Arbetsmiljöverket och det norska Arbeids- och inkluderingsdepartementet. 

Alla länder bidrar med vetenskaplig expertis. Dokumenten skrivs på engelska och publiceras av 

Göteborgs universitet i Arbete och Hälsa-serien. Dokumenten finns också som pdf-filer via 

NEG:s webbplats under Publications. Beslutet att skriva ett kriteriedokument baseras framför 

allt på önskemål från de nordiska tillsynsmyndigheterna. NEG tar emellertid också hänsyn till 

tillgången på vetenskapliga data, nyligen publicerade kriteriedokument och pågående aktiviteter 

på internationell nivå. Uppgiften att skriva ett dokument ges åt en forskare/specialist i Norden. 

NEG har ett bilateralt samarbete med National Institute for Occupational Safety and Health-

NIOSH i USA och den holländska expertkommittén för hygieniska gränsvärden (DECOS).  

 

2.3 EU - DG Employment and Social affairs och dess underorganisationer 
Källa EU Kommissionens hemsida  

 

Inom EU Kommissionen ansvarar direktoratet DG Employment, Social Affairs and Inclusion, 

www.ec.europa.eu/social, för arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljölagstiftning är en primär del av 

ansvarsområdet men också information och rådgivning rörande arbetsmiljön är viktiga delar. 

Arbetet bedrivs idag efter riktlinjerna i dokumentet EU Health and Safety Strategy 2007-2012. 

 

Till sin hjälp för att utarbeta, utveckla och införa det Europeiska regelverket för arbetsmiljön har 

direktoratet ett antal kommittéer sammansatta av nationella experter från EU:s medlemsländer 

 

Advisory Committee on Safety and Health at Work (ACSH) 

The Advisory Committee on safety and health at work (ACSH, i vissa EU dokument anges 

beteckningen Advisory Committe on Safety, Hygiene and Health, ACSHH) är en 

trepartsorganisation som har till uppgift att ge synpunkter på nya regelverk och program, att 

identifiera viktiga områden för insatser och underlätta informationsutbytet mellan 

medlemsländerna och EU-organisationen. Genom ACSH har kommissionen sökt rationalisera 

arbetet inom två tidigare kommitter Advisory Committee on Safety, Hygiene and Health 

Protection at Work (grundad 1974) and the Mines Safety and Health Commission for safety and 

health in the coal mining and the other extractive industries (grundad 1956). Det har idag 

etablerats ett Standing Working Party (SWP) för gruvindustrin inom ACSH. Ingen 

dokumentation finns på EU:s hemsidor rörande aktiviteterna inom enskilda working parties.  

 

Scientific Committee on Occupational Exposure Limits (SCOEL) 

The Scientific Committee on Occupational Exposure Limit Values (SCOEL) upprättades av 

kommissionen med mandatet att vara rådgivande i frågor som rör yrkeshygieniska gränsvärden 

för kemikalier på arbetsplatser. SCOEL bedriver sin verksamhet genom att preparera 

http://www.av.se/
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vetenskapliga rekommendationer som används för att stödja lagstiftningen rörande 

yrkeshygieniska gränsvärden (Exposure Limit Values- OELVS ). Under regelverksarbetet går 

SCOELs rekommendationer på remiss till bl.a. övriga kommittéer inom direktoratet och andra 

intressenter.  SCOEL består av max. 21 medlemmar som utväljs från föreslagna från 

medlemsstaterna. Det är forskare som är experter inom kemi, toxikologi yrkesmedicin eller 

yrkeshygien. Alla SCOELs medlemmar agerar som oberoende experter, inte som representanter 

för sina nationella regeringar. För närvarande är ordförande för Nordiska Expertgruppen NEGs 

sekretariat vid Karolinska Institutet, Stockholm en medlem av SCOEL. 

 

Senior Labour Inspectors Committee (SLIC) 
The Senior Labour Inspectors’ Committee (SLIC) etablerades för att assistera kommissionen i 

arbetet med att driva igenom EU:s lagstiftning på lokal nivå. SLIC har mandat att framföra 

synpunkter till kommissionen på alla problem som rör implementeringen av lagstiftningen kring 

arbetsmiljön. SLIC’s huvuduppgift är att åstadkomma EU gemensamma regler för inspektioner 

av arbetsmiljön. Detta sker genom ett pågående informationsutbyte mellan medlemsländernas 

tillsynsmyndigheter. Kommittén är sammansatt av en representant från varje medlemslands 

tillsynsmyndighet. De träffas var 6e månad i det medlemsland som innehar EU:s 

ordförandeskap.  

 

Europeiska Arbetsmiljöbyrån, European Agency for Health and Safety at work, (EU 

OSHA) 

www.osha.europa.eu, med säte i Bilbao, Spanien är en viktig länk inom EU:s arbetsmiljöarbete 

och ansvarar för kommissionens övergripande information och rådgivning rörande 

arbetsmiljöfrågorna. Arbetsmiljöbyrån är en trepartsorganisation inom Europeiska unionen med 

representanter från såväl stat, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer som från Europeiska 

kommissionen.  

 

Fig. 1 visar en beskrivning av nätverket EU OSHA.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F.n. (december 2011) är en finländare direktör för den Europeiska Arbetsmiljöbyrån. Svenska 

Arbetsmiljöverket finns inte representerat bland de Europeiska s.k. Topic Centres utan är endast 

s.k. National Focal Point.  

 

Europeiska riskcentrumet-ERO 

EU-OSHA:s europeiska riskcentrum (ERO) ska identifiera nya och ökade arbetsmiljörisker för 

att göra de förebyggande åtgärderna mer aktuella och effektiva. För att uppnå detta utarbetar 

ERO en översikt över arbetsmiljöarbetet i Europa, beskriver trender och underliggande faktorer 

samt förutser förändringar i arbetslivet och hur de sannolikt kommer att påverka arbetsmiljön. 

 

http://www.av.se/
https://gupea.ub.gu.se/dspace/handle/2077/3194?locale=en
http://www.av.se/arkiv/neg/publications/
http://www.ec.europa.eu/social
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=153&langId=en&intPageId=683
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=153&langId=en&intPageId=684
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2.4 NEPSI - European Network for Silica formed by the Employee and Employer 

European sectoral associations  
Källa NEPSIs hemsida 

 

NEPSI - European Network for Silica formed by the Employee and Employer European sectoral 

associations, www.nepsi.eu, har sedan den 25 april 2006 ett avtal med EU-kommissionen kallat 

the Social Dialogue "Agreement on Workers' Health Protection Through the Good Handling and 

Use of Crystalline Silica and Products Containing it". Idag ingår 18 branschorganisationer i 

avtalet. De representerar industrisektorerna bergmaterial, cement, keramik, gjuteri, glas, fiber 

och specialglas, container och planglas, industrimineral, mineralull, natursten, gruv, betong- och 

färdigbetong.  

Nedan visas en lista över de organisationer som undertecknat avtalet. (Källa NEPSI) 

 

SIGNATORY EUROPEAN INDUSTRY SECTOR ASSOCIATIONS 

APFE: European Glass Fibre Producers Association - www.cpivglass.be 

BIBM: International Bureau for Precast Concrete - www.bibm.org 

CAEF: The European Foundry Association - www.caef.org 

CEEMET: Council of European Employers of the Metal, Engineering and Technology-Based Industries - 

www.ceemet.org 

CEMBUREAU: The European Cement Association - www.cembureau.eu 

CERAME-UNIE: The European Ceramics Industries - www.cerameunie.eu 

EMO: European Mortar Industry Organization - www.euromortar.com 

ESGA: European Special Glass Association - www.cpivglass.be 

EURIMA: European Insulation Manufacturers Association - www.eurima.org 

EUROMINES: European Association of Mining Industries - www.euromines.org 

EUROROC: European and International Federation of Natural Stones Industries - www.euroroc.org 

EXCA: European Expanded Clay Association - www.exca.eu 

FEVE: European Container Glass Federation - www.feve.org 

Glass for Europe (former GEPVP): Europe's Manufacturers of Building, Automotive and Transport Glass - 

www.glassforeurope.com 

IMA-Europe: European Industrial Minerals Association - www.ima-europe.eu 

UEPG: European Aggregates Association - www.uepg.eu 

SIGNATORY EUROPEAN TRADE UNION FEDERATIONS 

EMCEF: European Mine, Chemical and Energy Workers' Federation - www.emcef.org 

EMF: European Metalworkers' Federation - www.emf-fem.org 

 

 

Bland de EU-branschorganisationer som deltar berörs de svenska MinBaS-branscherna via sitt 

medlemskap i exempelvis UEPG(bergmaterial), Euroroc (natursten), IMA-Europé 

(industrimineral) och Euromines (gruv och mineral).  I avtalet ingår en omfattande 

rapporteringsskyldighet till kommissionen, se vidare kap.3.3 Kvarts.   

IMA Europe är sekretariat för NEPSI och publicerar på sin hemsida, www.ima-europe.eu, 

aktuella listor med yrkeshygieniska gränsvärden i medlemsländerna kring kvartsdamm mm. Se 

vidare kap.3.3 Kvarts. 

2.5 FN WHO- International Labour Organisation – ILO 

Källa ILO:s hemsida  

 

International Labour Organisation – ILO, www.ilo.org , är en internationell organisation under 

FN med ansvar för att ta fram och övervaka internationell arbetsstandard.  Det är den enda 

organisationen inom FN som är trepartssammansatt med representanter från regeringar, 

arbetsgivare och arbetstagare. ILO skall gemensamt utforma policy och program som befrämjar 

bl.a. god arbetsmiljö. Inom ILO:s ledande Governing body och underavdelningar deltar endast 

Sverige som suppleant. ILO driver olika program för specifika arbetsmiljöproblem. Av den 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=153&langId=en&intPageId=685
http://www.osha.europa.eu/
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dokumentation som presenteras av ILO har under senare år insatser i Sydostasien och 

Latinamerika dominerat. De driver frågan om bekämpning av silikos gemensamt med 

Världshälsoorganisationen WHO inom Global Programme for the Elimination of Silicosis.  

 

2.6 The International Council on Mining and Metals (ICMM)  

 

The International Council on Mining and Metals (ICMM), www.icc.org, etablerades 2001. Idag 

deltar 18 gruv- och metallproducenter liksom 30 nationella och regional branschorganisationer. 

Ingen svenskt bolag eller organisation deltar direkt, men Euromines, där Svemin och dess 

medlemsföretag är anslutna, är medlemmar. Inom området Health and Safety prioriterar man 

riskanalyser och riskhantering. ICMM samarbetar inom arbetsmiljöområdet med bl.a. med ILO 

och Australia’s University of Queensland, där Minerals Industry Safety and Health Centre. 

Centret ansvarar för en med ICMM gemensam hemsida med dokumentation kring 

arbetsmiljöfrågor http://www.mirmgate.com/ind Där finns bl.a. en utmärkt sammanställning 

rörande yrkeshygieniska gränsvärden. ICCM driver frågan om global harmonisering av 

yrkeshygieniska gränsvärden.  

 

 

3. ARBETSMILJÖLAGSTIFTNING  

 
3.1 Sverige  

Källa Arbetsmiljöverkets hemsida 

 

Arbetsmiljöföreskrifter - Allmänt 

Grunden i svensk lagstiftning finns i arbetsmiljölagen, AML, som bestäms av riksdagen. 

Arbetsmiljölagen ger de yttre ramarna för vad som gäller för miljön på arbetsplatserna. 

Arbetsmiljöverket har fått regeringens uppdrag att mer i detalj reglera vad som ska gälla. Detta 

gör verket genom att i sin författningssamling, AFS, ge ut föreskrifter och allmänna råd som 

preciserar vilka krav som ska ställas på arbetsmiljön.  

 

Arbetsmiljöverket rekommenderar att alla arbetsgivare bör ha ett grundpaket med gällande 

arbetsmiljöföreskrifter. Dessa är Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen samt Lagen om 

Arbetsmiljöansvar och Lagen om straffansvar. Grundpaketet kan sedan kompletteras med 

branschpaket. I branschpaketen har AV samlat ihop de mest relevanta reglerna för respektive 

bransch. På AV:s hemsida finns att hämta ett branschpaket för berg- och mineralindustrin 

benämnt Stenindustripaket. Det finns också två paket för Byggnadsindustrin som delvis berör 

MinBaS-branscherna. 

 

Branschpaket - AFS Stenindustripaket 

Observera att det tillkommit en ny föreskrift för berg- och arbete som gäller från 1 december 

2010 som benämns AFS:2010: Berg och gruvarbete. Föreskrifterna gäller berg- och gruvarbete 

efter malm och mineral. För prospekteringsarbeten som inte är berg- eller gruvarbetet gäller 

endast § 26 i föreskriften. Föreskrifterna gäller inte färdigställda bergrum och anläggningar.  

http://www.nepsi.eu/
http://www.cpivglass.be/
http://www.bibm.org/
http://www.caef.org/
http://www.ceemet.org/
http://www.cembureau.eu/
http://www.cerameunie.eu/
http://www.euromortar.com/
http://www.cpivglass.be/
http://www.eurima.org/
http://www.euromines.org/
http://www.euroroc.org/
http://karin.gabel@exca.eu/
http://www.feve.org/
http://www.glassforeurope.com/
http://www.ima-europe.eu/
http://www.uepg.eu/
http://www.emcef.org/
http://www.emf-fem.org/
http://www.ima-europe.eu/
http://www.ilo.org/
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AFS- Föreskrifter som rekommenderas för berg, sten, mineral och gruvbranscherna 

 AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning 

 AFS 2001:03 Användning av personlig skyddsutrustning 

 AFS 2010:01 Berg- och gruvarbete 

 AFS 2005:16 Buller 

 AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 

 AFS 2000:04 Kemiska arbetsmiljörisker 

 AFS 1992:16 Kvarts 

 AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet 

 AFS 2007:01 Sprängarbete 

 AFS 2004:03 Stegar och arbetsbockar 

 AFS 2005:15 Vibrationer 

 

Bilaga 1 visar den nya föreskriften AFS 2010:01 Berg- och gruvarbete.  

Föreskrifterna rörande Kvarts, Buller, Vibrationer samt Yrkeshygieniska gränsvärden samt 

Medicinska kontroller i arbetslivet bifogas också denna rapport, se respektive sakområde.  

 

 

3.2 EU:s regelverk 

Källa EU:s hemsidor 

 

EU:s ramdirektiv om arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (direktiv 89/391/EEG) som 

antogs 1989 anses vara en viktig milstolpe när det gäller att förbättra arbetsmiljön. Direktivet 

innehåller minimikrav för säkerhet och hälsa i hela EU, men medlemsstaterna kan behålla eller 

införa strängare bestämmelser.  

Det finns ett stort antal EU-direktiv som rör arbetsmiljön, men oftast finns inga gränsvärden 

listade i direktiven för farliga ämnen. I Bilaga 2 finns en lista som satts samman över alla 

direktiv som rör arbetsmiljön. Enskilda direktiv kan inhämtas på EU:s hemsida. De är i bilagan 

listade under följande rubriker 

 Arbetsplatser, utrustning, skyltar, personlig skyddsutrustning  

 Exponering för kemiska ämnen och kemikaliesäkerhet  

 Exponering för fysiska faror  

 Exponering för biologiska ämnen  

 Bestämmelser om risker som har med arbetsbelastning att göra och ergonomiska och 

psykosociala risker  

 Branschspecifika och arbetstagarrelaterade bestämmelser  
 

Kommentar: Noteras kan för maskinleverantörerna att flera direktiv rör utformning av 

utrustning, t.ex. olika Maskindirektiv samt Bullernivåer för maskiner utomhus. Det finns inget 

EU-direktiv specifikt för kvarts. Under avdelningen Exponering för fysiska faror finns direktiven 

för Buller och Vibrationer. Under avdelningen Branschspecifika bestämmelser finns två direktiv 

riktade mot ”gruvindustrin”/Mines/Exctractive industries. 

 

 

 

 

 

http://www.mirmgate.com/ind%20Där%20finns%20bl.a
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3.3 Kvarts - regelverk och pågående arbeten  

Källa: Arbetsmiljöverkets hemsida, EU kommissionens hemsida m fl. 

Allmänt 

Kvarts är enligt lagstiftningen en beteckning för kristallin kiseldioxid samt formerna kristobalit 

och tridymit. Kvarts omvandlas vid 870 grader till tridymit och vid 1470 grader till kristobalit. 

Kvarts är ett av de vanligast förekommande mineralen i naturen. Vanliga svenska bergarter som 

granit och gnejs innehåller 15-35% kvarts. Som kvartshaltigt material klassas enligt AFS 

föreskriften material som håller mer än 3 % kvarts. Tridymit och kristobalit är inte vanligt 

förekommande i svensk berggrund.  

Vid inandning av damm som innehåller kristallin kiseldioxid föreligger risk för sjukdomen 

silikos(stendammslunga). Förutsättningen är att dammet kan nå ner i lungblåsorna, alveolerna. 

Generellt räknar man med att det är partiklar mindre än 5 um som kan tränga så djupt. Silikos 

uppträder vanligen först 10- 30 år efter exposition för kvartshaltigt damm.  

 

Svenska Föreskrifter 

Föreskriften för kvarts gäller för all verksamhet där kvarts eller kvartshaltigt material bryts, 

används eller på annat sätt hanteras. Föreskrifterna gäller ej för jordbruksarbete.  

OBS! Rörande det hygieniska gränsvärdet finns inga värden införda i föreskriften AFS 1992:16 

Kvarts utan man hänvisar till AFS 1990:13 om föreskrifter för hygieniska gränsvärden. Denna 

finns inte med i AV:s förteckning över gällande AFS. Då det nu finns en ny AFS föreskrift 

rörande hygieniska gränsvärden AFS 2005:17, får man anta att det är de värden som där anges 

som gäller för kvart, kristobalit och tridymit. För AFS 2005:17 se kap 4 Yrkeshygieniska 

gränsvärden.  

 

AFS 1992:16 Kvarts Bilaga 3  

 

Nedanstående föreskrift berör kvartsområdet.  

AFS 2005:06 Medicinska kontroller i arbetslivet Bilaga 4     

 

Mobila enheter  

Nytt år 2010 är Blanketten om anmälan som arbetsgivare ska använda när de avser att påbörja 

drift vid mobilt krossverk, mobil betongstation, mobilt asfaltsverk eller liknande mobil 

anläggning, där kvartshaltigt material hanteras. Anmälan ska göras innan anläggningen tas i 

bruk eller flyttas till annat driftsställe. Anmälan görs till det distrikt där anläggningen ska 

användas. Vid osäkerhet om vilket distrikt som ska ha anmälan finns det en karta på blankettens 

andra sida. Observera att det kan medföra böter att inte anmäla! Blanketten återfinns i Bilaga 5. 

 

Pågående nationella tillsynsutredningar och kunskapsöversikter - kvarts-silikos 

Tillsynsutredningar 

Arbetsmiljöverket har publicerat i tidskriften Arbetarskydd redan 2006 att man upptäckt nya fall 

av silikos i landet. Enligt AV så är orsaken att nya företag har etablerats i sten- och 

gruvindustrin, företag som saknar den gamla kunskapen om skydd och regler kring kvartsdamm. 

Dagens läkare anses också sakna kompetens för att upptäcka silikos i tid. Forskarvärlden talar 

om att sänka gränsvärdena för kvartsdamm. Forskningsstudier har visat att gränsvärdet för kvarts 

ligger för högt. I en nygjord studie från Umeå universitet har forskarna undersökt dödligheten i 

den obotliga lungsjukdomen silikos i en studie som omfattar 7 729 gruvarbetare i Norrbotten 

som alla exponerats för kvarts. OBS! I en annan notis på AV:s hemsida finns refererat till en 

studie presenterad 2003 av Nils Plato vid Arbets- och miljömedicin i Stockholm. Enligt denna 

har under de senaste 15 åren exponeringen för kvartsdamm i arbetslivet legat på en relativt låg 

nivå i Sverige. Studien visar att de åtgärder som gjordes under 1980-talet har gett påtagliga 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2006_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2001_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2010_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_16.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_17.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2000_04.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs1992_16.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_06.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2007_01.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2004_03.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_15.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2010_01.aspx
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-biological-agents/
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/
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effekter. Vid nio redovisade branscher sjönk den inandningsbara kvartshalten 10–20 gånger 

mellan 1970 och 1990. Främst genom förbättrad skyddsutrustning, men även genom högre 

medvetenhet. Exponeringsnivån för kvartsdamm är i genomsnitt ligger på cirka en tredjedel av 

det gränsvärde som gäller i dag. Forskarna säger dock att trots att siffrorna visar på god marginal 

ifrågasätts säkerheten för de yrkesgrupper som exponeras. 

Under de kommande två åren kommer Arbetsmiljöverket att genomföra en tillsynsinsats kring 

exponeringen av kvarts. Med i diskussionerna finns en eventuell sänkning av gränsvärdet. Det 

huvudsakliga syftet med inspektionerna är dock att minska halterna av farligt damm, enligt 

projektledare Jan Olof Norén. Byggdamm innehåller ofta kvarts. Mätningar vid så kallade ROT-

arbeten har visat på mycket höga värden av kvarts, och AV:s uppfattning är att det överlag har 

blivit dammigare på byggena de senaste tio åren. Sammanlagt ska verket i år genomföra ca 200 

inspektioner av byggarbetsplatser med den här inriktningen. Fokus ligger på om- och tillbyggnad 

samt renovering (ROT) av lokaler samt vissa dammande arbeten vid nybyggnation. Senare ska 

även anläggningsbranschen inspekteras; därefter följer andra branscher, t ex sten- och 

betongvaruindustrin. Att byggdammet är farligt beror på att betong innehåller kvartshaltigt grus 

eller krossmaterial. När man bearbetar betongen frigörs kvartspartiklar. Byggdamm kan också 

orsaka kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, som också den är obotlig.  

Kontaktpersoner vid Arbetsmiljöverket är enligt hemsidan: Jan Olof Norén tel 08-730 92 71, 

Billy Karlsson tel 08-730 92 69. 

 

Kunskapsöversikter 

Nu pågår en kunskapsöversikt där man skall inventera kunskapsläget inom flera områden som 

kan ge information om cancerrisken med kvarts. Syftet med översikten är enligt AV:s hemsida 

att ge Arbetsmiljöverket underlag bland annat för ett beslut om kvarts ska cancermärkas i verkets 

gränsvärdeslista. Denna kunskapsöversikt kommer att publiceras i sin helhet under 2011. 

Ansvariga för studien är enligt AV:s hemsida: Professor Johan Högberg, Doktor Ilona Silins, 

Docent Ulla Stenius, samtliga vid Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet. 

EU-regelverk  

Det finns övergripande EU direktiv som reglerar hantering användning och produktmärkning av 

farliga ämnen, men inget specifikt för kvarts. För respirabel silika finns inom EU varken ett 

rekommenderat eller bindande gränsvärde. SCOEL utreder enligt info på hemsidan dock f.n. ” 

evaluating the toxic effects of crystalline silica.  

Uppföljning av pågående EU-överenskommelse -NEPSI - European Network for Silica 

formed by the Employee and Employer European sectoral associations  

Den Europeiska frivilliga överenskommelsen som träffades den 24 april 2006  mellan EU-

branschorganisationer, fackföreningar och kommissionen (gruppen NePSi´s Agreement on 

Workers Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and 

Products containing It) stipulerar att arbetsmiljöarbetet kring silika skall inrapporteras av 

deltagande branschorganisationer vartannat år. För detta krävs att varje Europeisk 

branschorganisation samlar in data från sina medlemmar i alla länder och att de nationella 

branschförbunden samlar data från sina medlemsföretag. Rapportering skall göras ända ner på 

arbetsplatsnivå. Den Europeiska organisationen sammanställer alla länders data till en 

branschredovisning. Överenskommelsen skall utvärderas efter 4 år.  

 

Arbetsmiljöfrågorna hanteras i Sverige av arbetsgivarförbunden, inte av bransch-

organisationerna. Detta komplicerar bilden pga. av rapporteringskedjan i den frivilliga 

överenskommelsen går till de Europeiska branschförbunden, som UEPG, Eurorock, IMA m fl. 
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Frågan bevakas dock inom de svenska branschförbunden inom MinBaS, men enligt uppgift har 

de inte ännu rapporterat till sina europeiska föreningar inom ramen för EU-överenskommelsen. 

 

NEPSI har rapporterat till kommissionen vid tre tillfällen sedan överenskommelsen ingicks. 

Under 2007 i form av en preliminär rapport och därefter år 2008 och 2010. Sammanfattningar av 

dessa rapporter skall finnas tillgängliga på NEPSI:s hemsida. En Executive summary från 

rapporteringstillfället i juli 2010 återfinns i bilaga 6.  

 

Allmänt säger man sig inom NEPSI vara nöjd med engagemanget för överenskommelsen. All 

rapportering kan nu göras över internet, vilket underlättat arbetet. Ytterligare finjusteringar av 

systemet pågår.  I juli 2010 presenterades statistik för 5789 arbetsplatser innefattande 462 215 

arbetstagare. Följande resultat finns summerade i rapporten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En omfattande Good Practice guide finns utarbetad. Bilaga 7 visar den engelska ursprungliga 

versionen av Good Practice guide. Den finns nu översatt till en mängd språk. Den svenska 

versionen(endast text) kan hämtas från NEPSI:s hemsida www.nepsi.eu. 

 

NEPSI har också arrangerat ett par större informationsträffar kring hälsoarbetet och 

silikaproblematiken och detta arbete skall nu vidgas och föras ut i medlemsländerna.  

FN/WHO/ILO arbeten 

Rörande silika kan också konstateras att ILO och WHO sedan 1990-talet drivit ett omfattande 

arbete kallat Global Elimination of Silicosis. Nyhetsbrev och artiklar rörande Arbetsmiljö och 

silika finns på WHO:s hemsida. 

www.who.int/occupational_health/publications/newletter/en/index.htlm  

Övriga litteratur/internethänvisningar – Kvarts, silikos mm. 

Förslag till sökord i sökmotorer: Sv. Arbetsmiljö, kvarts, kvartsdamm, silikos, Eng. Occupational 

safety and health, silica, silica dust, silicosis 

 

Broschyr - Kvartsdamm kan orsaka silikos, Arbetsmiljöverket ADI 244, finns att ladda ner på 

www.av.se  

 

Monografi Artikel Hälsa och Miljö, NEG, Nordiska Expertgruppen för Gränsvärdesdokumention 

har publicerat en studie i Arbete och Hälsa 1993 rörande Kristallin Silika med anledning av 
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IARC:s klassning av respirabel silika som cancerogent ämne. Den finns att ladda ner på NEG:s 

hemsida , www. nordicexpertgroup. org under Publications beteckning Cristalline Silica.  

 

På IARC:s hemsida www.iarc.org kan man finna den omfattande monografin Silica. 

 

Hemsidorna för den amerikanska regeringens organ OSHA Occupational Safety and Health 

Administration, www.osha.gov och NIOSH National Institute for Occupational Safety and 

Health, www.cdc.gov/niosh, innehåller ett stort antal publikationer, good practice guider m.m. 

inom alla områden av arbetsmiljön och för olika branscher m.m. och även för silika. 

 

 

3.4 Buller 

Källa: Arbetsmiljöverkets hemsida, EU kommissionens hemsida m fl. 

Buller definieras enligt lagen som oönskat ljud, både hörselskadande och störande. Det vi 

uppfattar som ljud är tryckvariationer i luften. Örat kan hantera ljudtryck inom ett mycket stort 

område. För att täcka in örats stora arbetsområde används en speciell skala för att beskriva hur 

starkt ljudet är. Resultatet – ljudtrycksnivån - anges då i decibel (dB). På grund av den speciella 

skalan gäller att två lika starka ljudkällor ger 3 dB högre ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. 

Människans öra är olika känsligt för olika frekvenser. Mätinstrumentet (ljudnivåmätaren) som 

används när man mäter buller är konstruerat för att ta hänsyn till detta. Mätresultatet brukar då 

anges som ljudnivå i dB(A) och i vissa fall som ljudnivå i dB(C). I de flesta miljöer varierar 

ljudets nivå under den tid man vistas där. För att ta hänsyn till detta använder man en form av 

genomsnittlig ljudnivå, så kallad ekvivalent ljudnivå, för en viss given tidsperiod t.ex. en 

åttatimmars arbetsdag.  

Starkt buller kan skada hörseln tillfälligt eller permanent och orsaka hörselnedsättning, tinnitus, 

ljudöverkänslighet eller förvrängning av ljud. Buller kan även vara tröttande, stressande och 

påverka prestationsförmågan. Dessutom kan bullret göra det svårt att samtala och öka risken för 

olyckor på grund av att man inte hör viktiga ljud. Det kan också ge röstproblem om man ofta 

behöver höja rösten. 

Svenska föreskrifter 

AFS 2005:16 Buller, Bilaga 8 

 

Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för buller i arbetet. Föreskrifterna i 

3 § om impulstoppvärde gäller inte vid skjutning eller sprängning inom försvaret.   

Gränsvärden för olika typer av buller finns införda. Se kap. 4. 3 Yrkeshygiensiska gränsvärden 

Buller. 

AV:s kommentar: Föreskrifterna kompletterar och preciserar föreskrifterna om systematiskt 

arbetsmiljöarbete bl.a. när det gäller undersökning, riskbedömning och kunskaper. Kraftigt buller 

under kort tid kan orsaka en tillfällig hörselnedsättning, hörseln återhämtar sig i regel efter en 

kortare eller längre tids hörselvila. Det är därför viktigt att val och utprovning av hörselskydd 

görs omsorgsfullt. 

EU-regelverk  

Directive 2003/10/EC – Noise, Bilaga 9 of 6 February 2003 on the minimum health and safety 

requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (noise) 

(Seventeenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC).  

http://www.av.se/publikationer/broschyrer/adi_244.aspx
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Direktivet definierar de fysiska parametrar som utgör risk faktorer som högsta ljudnivå och 

exponeringsnivå per dag eller vecka. Gränsvärden för olika typer av buller finns införda i 

direktivet.  Se vidare kap. 4. 3 Yrkeshygiensiska gränsvärden Buller. 

Övriga litteratur/internethänvisningar – Buller 

På Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se kan man ladda ner en omfattande handbok kallad 

Buller och bullerbekämpning, Arbetsmiljöverket, 2002. 

Broschyr - Bort med bullret - en bra ljudmiljö, Arbetsmiljöverket ADI 598, finns att ladda ner på 

www.av.se  

 

 

3.5 Vibrationer 

Källa: Arbetsmiljöverkets hemsida, EU kommissionens hemsida m fl. 

 

Lagstiftningen omfattar såväl Helkroppsvibrationer som Hand/Armvibrationer. 

Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter, står eller ligger på ett vibrerande underlag 

och uppträder i t.ex. olika typer av arbetsmaskiner som gruvmaskiner, skogsmaskiner bussar, 

flygplan, på tåg och fartyg och i arbetslokaler där golvet sätts i rörelse av någon vibrationskälla.  

Exponering för helkrossvibrationer kan vara fysiskt och psykiskt belastande och ge trötthet och 

nedsatt prestationsförmåga och påverkar leder, muskelfästen och diskarna i kotpelaren. 

Bestående skador som satts i samband med helkroppsvibrationer är lokaliserade till ryck, nacke 

och skuldror.  

 

Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i samband med arbete med vibrerande 

maskiner och verktyg som hålls och stöds av handen, t.ex. bilningshammare, borrmaskiner, 

motorsågar, mutterdragare mm. Det kan även förekomma hand- och armvibrationer i styren 

rattar, rattar och reglage. Hand- och armvibrationer kan ge upphov till domningar och nedsatt 

känsel och mer bestående skador i form av s.k. vita fingrar samt nerv- och muskelskador.  

Svenska föreskrifter 

AFS: 2005:15 Vibrationer, Bilaga 10 
 

Föreskrifterna gäller för verksamheter där någon kan utsättas för vibrationer i arbetet. 

Gränsvärden för olika typer av vibrationer finns införda. Se kap. 4. 4 Yrkeshygieniska 

gränsvärden Vibrationer. 

EU-regelverk  

Directive 2002/44/EC – Vibration, Bilaga 11 of the of 25 June 2002 on the minimum health 

and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical 

agents (vibration) (sixteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 

Directive 89/391/EEC)  

 

Direktivet omfattar såväl hand- som helkroppsvibrationer. Gränsvärden för olika typer av 

vibrationer finns införda i direktivet. Se vidare kap. 4. 4 Yrkeshygiensiska gränsvärden 

Vibrationer.  

http://www.iarc.org/
http://www.cdc.gov/niosh
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Pågående nationella tillsynsutredningar och kunskapsöversikter – Buller/Vibrationer 

 

Tillsynsutredning Buller och vibrationer 

Med början i februari 2010 kontrollerar Arbetsmiljöverkets tre sydligaste distrikt om 

arbetsgivare inom olika branscher undersökt och bedömt exponeringen för buller och vibrationer 

inom ramen för sitt systematiska arbetsmiljöarbete. Branscher som bygg- och anläggning, gatu- 

och parkförvaltningar, transport, stenindustri, kyrkogårdsförvaltningar och fastighetsbolag har 

besökts.  Totalt skall genomförs 900 inspektionsbesök. 

På arbetsplatser med risk för buller och vibrationer ska arbetsgivaren känna till om 

exponeringsvärdena enligt arbetsmiljöreglerna uppnås eller överskrids och dokumentera detta. 

Det ska finnas handlingsplaner som syftar till minskad exponering. Vid höga nivåer ska 

arbetstagare erbjudas medicinska kontroller. 

Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektioner av 600 arbetsplatser som nyligen presenterats visar 

att arbetsgivare gör i 7 fall av 10 inte vad som förväntas av dem för att förebygga riskerna med 

hörselskadligt buller och vibrationer. 420 arbetsgivare får nu 1 500 krav på åtgärder på 

riskbedömningar, användning av hörselskydd och medicinska kontroller för anställda som kan 

vara utsatta för buller och vibrationer. En majoritet av arbetsgivarna behöver arbeta mer med att 

kartlägga och bedöma riskerna och vidta förebyggande åtgärder. Enligt AV saknas i stor 

utsträckning kunskaper om bullrets och vibrationernas inverkan på personalens hälsa. En 

majoritet av arbetsgivarna känner inte heller till vilka huvudsakliga buller- och vibrationskällor 

man har i verksamheten och vad man kan göra åt dem. Vid inspektionerna diskuterades olika sätt 

att sänka nivåerna och möjligheterna att på ett enkelt sätt kunna bedöma nivåer av vibrationer 

som kan vara skadliga. Utifrån bedömningarna kan arbetsgivaren genomföra åtgärder för att 

minska exponeringen. Saknas det kunskaper att undersöka och komma till rätta med 

arbetsmiljöproblem, såsom buller, ska man se till att anlita en utomstående expert, exempelvis 

företagshälsovården enligt AV.  

Kontaktpersoner inom AV är enligt hemsidan: Håkan Rosengren, projektledare, Agneta 

Jangenfeldt, arbetsmiljöinspektör i Växjö distrikt, Janis Priedits, arbetsmiljöinspektör i Malmö 

distrikt, Bengt R Johansson, buller och vibrationsexpert. 

 

Kunskapsöversikt – Vibrationer handhållna verktyg 

Kunskapsöversikten är en sammanställning över vilka risker som finns när man utsätts för 

maskiner som får händer och armar att skaka och vibrera. I översikten kommer forskare att 

undersöka var, när och hur människor utsätts för vibrationer från handhållna verktyg och vilka 

problem de får med sin hälsa. De kommer att undersöka om det finns en skillnad i att arbeta 

inomhus eller utomhus samt om män och kvinnor drabbas olika av vibrationer. Man kommer 

också att undersöka varför föreskrifterna om medicinska kontroller tillämpas i så liten 

omfattning och vilka hinder som finns och hur de ska kunna undanröjas. Forskarna kommer 

också att titta på vilka branscher som utsätts för vibrationer, i vilka arbetsmiljöer och i vilken typ 

av arbete som man har problem med handhållna vibrerande verktyg. Man kommer också att 

undersöka vilka verktyg som används för att bedöma riskerna. 

Syftet med översikten är att ge underlag för Arbetsmiljöverkets tillsynsinsatser inom området 

exponeringar för vibrationer från handhållna verktyg inom olika branscher och pekar också ut 

vilka branscher som är aktuella. Denna kunskapsöversikt kommer att publiceras i sin helhet 
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under 2011. Ansvariga för kunskapsöversikten är enligt AV:s hemsida Lars-Gunnar Johansson, 

docent, Arbets- och miljömedicinska kliniken, Universitetssjukhuset, Örebro. 

Kunskapsöversikt – Stötar och Helkroppsvibrationer 

Kunskapsöversikten beskriver den aktuella forskningen kring helkroppsvibrationers påverkan på 

dem som utsätts för vibrationer och stötar i arbetet. Förutom en granskning av olika 

bedömningsmetoder kommer översikten också att belysa faktorer som samverkar mellan 

vibrationer och andra miljöfaktorer. Särskild uppmärksamhet kommer att läggas vid skillnaden 

mellan att bli utsatt för regelbundna vibrationer och vibrationer som även innehåller stötar. De 

yrken som är mest drabbade är maskin- och fordonsförare samt arbeten inom skog- och 

jordbruket. 

Syftet med översikten är att ge ett förbättrat underlag för Arbetsmiljöverkets tillsyn av miljöer 

där helkroppsvibrationer och stötar förekommer. Denna kunskapsöversikt kommer att publiceras 

i sin helhet under 2010. Ansvariga för kunskapsöversikten är enligt AV:s hemsida Lage 

Burström, docent vid Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet. 

Övriga litteratur/internethänvisningar – Vibrationer 

Broschyr från Arbetsmiljöverket ADI 633 Minska Vibrationer i jobbet, finns att ladda ner på 

www.av.se  

 

Umeå universitet har övertagit webbplatsen om vibrationer som Arbetslivsinstitutet tidigare 

hade. Där finns dels allmän information om helkropps vibrationer och hand- och armvibrationer 

samt en omfattande vibrationsdatabas, www.vibration.db.umu.se. 

 

4. YRKESHYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN 

Källa Arbetsmiljöverkets hemsida, EU kommissionens hemsida m fl    

4.1 Allmänt och pågående arbeten 

 

Yrkeshygieniska gränsvärden skall garantera arbetstagarnas hälsa och utgör oftast en viktig del i 

myndigheternas uppföljning och kontroll av arbetsmiljön. De yrkeshygieniska gränsvärdena och 

regelverken påverkar också industrins kostnader för arbetsmiljön i form av förebyggande 

åtgärder i produktionen, skyddsutrustning, medicinska uppföljningar m.m. I den mån den 

nationella lagstiftningen och de yrkeshygieniska gränsvärdena inte harmoniserats med andra 

producentländers, kan detta därmed leda till en indirekt konkurrensnackdel för industrin om 

gränsvärdena sätts för lågt utan att detta motiverats i vetenskapliga studier av hälsoaspekterna 

och hänsyn tagits till nationella, specifika förutsättningar. Det är därför av vikt att berörda 

industribranscher på ett tidigt stadium informeras och involveras i arbeten som rör förändringar i 

t.ex. yrkeshygieniska gränsvärden.   

En problematik som uppkommit i samband med införande av EU-direktivet REACH har föranlett 
Arbetsmiljöverket att genomföra en kunskapsöversikt med syfte att underlätta förståelsen mellan 

arbetsmiljölagstiftningen och kemikalielagstiftningen REACH samt att ge underlag åt 

Arbetsmiljöverkets svenska gränsvärdesarbete när det gäller exponering för kemikalier och i 

förhållande till EU: s gränsvärden. Den genomförs av Professor Gunnar Johanson, Institutet för 

miljömedicin, Karolinska Institutet och skulle publiceras i sin helhet under 2010.  



 22 

Bakgrunden är att i anvisningarna till REACH sägs bland annat att tillverkaren/importören är 

skyldig att ta fram så kallade DNELs - ett slags gränsvärden - för sina kemiska ämnen. Det finns 

ganska detaljerade instruktioner om hur detta ska gå till. Där står även att man i stället för att ta 

fram ett DNEL kan använda ett vägledande europeiskt hygieniskt gränsvärde om det finns ett 

sådant. De senare tas fram av SCOEL, The Scientific Committee on Occupational Exposure 

Limits, en expertgrupp i kommissionen. En svårighet är att hygieniska gränsvärden tas fram efter 

helt andra procedurer och traditioner än DNEL-värden. Detta gör att ett ämne som har fått ett 

hygieniskt gränsvärde i SCOEL kanske skulle ha fått ett 10 gånger lägre DNEL-värde om 

REACH proceduren använts. 

Eftersom procedurerna skiljer sig åt kan det alltså medföra att en och samma kemikalie får olika 

gränsvärden i de två systemen. Frågan är hur DNEL-värden förhåller sig till hälsobaserade 

hygieniska gränsvärden och hur Arbetsmiljöverket ska arbeta med sina gränsvärden eftersom 

arbetsmiljölagen och kemikalielagen överlappar varandra. 

Svenskt regelverk 

I Sverige finns yrkeshygieniska gränsvärden förtecknade i AFS 2005:17 Hygieniska 

gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar, se bilaga 12.  

Nyheter och förändringar i AFS 2005:17 jämfört med tidigare regler är att 14 nya gränsvärden 

har införts och 22 gamla har reviderats som ett resultat av det aktuella kunskapsläget. 

Föreskrifterna gäller sedan 1 okt. 2005. Revidering har gjorts för gränsvärden för syntetiska 

oorganiska fibrer. Vanlig mineralull har kvar sitt gränsvärde, medan strängare värden införs för 

eldfasta keramiska och specialfibrer samt för kristallina fibrer. Oorganiskt damm ersätter två 

tidigare rubriker, generellt damm och cementdamm, och får ett gränsvärde som innebär en 

sänkning med ungefär hälften mot tidigare. Detta får betydelse framför allt inom bygg- och 

anläggningsarbete. Gränsvärdena för mangan och sexvärt krom sänks från och med den 1/1 

2007. Cancerframkallande ämnen är indelade i tre grupper, A: förbjudna att hanteras; B: får 

endast hanteras efter tillstånd av Arbetsmiljöverket och C: ämnen som finns upptagna i 

gränsvärdeslistan. Därutöver finns grupper av ämnen som är sensibiliserande och 

reproduktionsstörande. En nyhet är att beteckningen M påförts vissa ämnen, vilket innebär krav 

om medicinska kontroller, dit hör bl.a. kristallin kvarts. Nya ämnen eller ämnen med ändrade 

gränsvärden har markerats med # i listan. 

EU s regelverk 

EU har antagit ett Commission Directive 2000/39/EC of 8 June 2000 för att etablera en s.k. first 

list of indicative occupational exposure limit values, dvs. indikativa yrkeshygieniska 

gränsvärden.. I denna lista finns inte silika med för närvarande. Se bilaga 13 för de listor som 

presenterats 2007 och 2009.  

 

Gränsvärdena fastställs inom EG med stöd av direktivet om kemiska agens (98/24/EG) utom för 

cancerframkallande ämnen som fastställs med stöd av carcinogendirektivet (2004/37/EG). 

Det finns två typer av gränsvärden, bindande (tvingande) och vägledande (indikativa). För 

ämnen vars gränsvärden fastställs med stöd av carcinogendirektivet är gränsvärdena bindande. 

Gränsvärden som fastställs med stöd av direktivet om kemiska agens kan vara antingen bindande 

eller vägledande. De flesta EG-gränsvärden är vägledande. Det finns endast ett fåtal ämnen som 

har s.k. bindande gränsvärden på EU:s lista. För asbest, bly, bensen, vinylklorid och trädamm 

finns bindande gränsvärden.  

 

För ämnen med bindande EG-gränsvärden gäller att alla medlemsstater måste anta ett nationellt 

gränsvärde som är lika med detta eller lägre. För varje ämne som har ett vägledande gränsvärde, 

http://www.vibration.db.umu.se/
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skall medlemsstaterna fastställa ett nationellt gränsvärde med beaktande av det vägledande 

gränsvärdet. Det betyder att ett enskilt land kan bestämma nivån och om värdet skall vara 

bindande eller vägledande. 

 

Varje ämne, som får ett EG-gränsvärde och som används i Sverige, får efter hand ett svenskt 

gränsvärde genom den vanliga proceduren för fastställande av gränsvärden vid 

Arbetsmiljöverket. Dessa gränsvärden blir därigenom bindande. Den svenska gränsvärdesnivån 

när det gäller ämnen med vägledande EG-värden kan då bli högre, eftersom enbart vetenskapliga 

data utgör grund för de vägledande EG-värdena. När de svenska hygieniska gränsvärdena 

fastställs tas också tekniska och ekonomiska hänsyn. 

Ämnen som har vägledande EG-gränsvärde, men saknar svenskt gränsvärde, förtecknas i AFS 

2005:17 på sidan 57 anmärkningar till gränsvärdeslistan punkt III. Dessa ämnen finns även med i 

bilaga 1, utan värde men med en hänvisning till anmärkningen. 

 

Vad är yrkeshygieniska gränsvärden?  

(källa OSHA-EU hemsida) 

Yrkeshygieniska gränsvärden ställs upp av behöriga nationella myndigheter eller andra relevanta 

nationella institutioner som gränser för farliga ämnen i luften på arbetsplatsen. Yrkeshygieniska 

gränsvärden för farliga ämnen är ett viktigt verktyg för riskbedömning och -hantering och ger 

värdefull information för arbetsmiljöåtgärder avseende farliga ämnen.  

Yrkeshygieniska gränsvärden kan avse både saluförda produkter och avfall och biprodukter från 

tillverkningsprocesser. Värdena sätter upp gränser till skydd för hälsan, de behandlar inte 

säkerhetsfrågor som t.ex. brandfarliga koncentrationer. Eftersom gränsvärdena ändras ofta, 

uppdateras dokument regelbundet. På grund av ämnesområdets karaktär, bör man alltid 

konsultera behöriga nationella myndigheter om man vill vara säker på att ha den senaste 

informationen. 

 
”An occupational exposure limit value represents the maximum time-weighted average 

concentration of an airborne contaminant to which a worker can be exposed, 

measured in relation to a specified reference period, normally eight hours. 

Currently there are many different types of occupational exposure limit value, defined 

by individual Member States of the European Union. These limits are all different and, in addition, 

cannot be compared directly. There is currently no European Union occupational exposure limit 

for respirable crystalline silica. 
 

Vem beslutar om de yrkeshygieniska gränsvärdena?  

(källa OSHA-EU hemsida) 

Nationella vetenskapliga institut och vetenskapliga kommittéer förbereder hälsobaserade 

yrkeshygieniska gränsvärden, helst med användning av begreppet NOAEL ("no observed 

adverse effect levels"). Gränsvärdena kan bygga på fall av exponering, experiment eller 

epidemiologiska studier av exponering-respons-förhållanden på människor. Resultat av 

djurförsök kan också användas. Kriteriedokument kan publiceras med detaljinformation. För 

vissa ämnen inbegrips internationella förslag eller officiella värden från andra länder i listan. 

Alla berörda grupper som myndigheter, industrin, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, 

konsumenter och forskarvärlden kan lämna förslag på nya yrkeshygieniska gränsvärden. Det 

slutliga beslutet om gränsvärden brukar fattas av en myndighet. Ofta nås en kompromiss mellan 

alla berörda grupper.  

 

Varför skiljer sig yrkeshygieniska gränsvärden ofta länder emellan?  

(källa OSHA-EU hemsida) 

http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_17.aspx
http://www.av.se/lagochratt/afs/afs2005_17.aspx
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Nivåerna på yrkeshygieniska gränsvärden för vissa ämnen skiljer sig åt mellan länder. Skälen till 

detta kan vara skilda bedömningsmetoder och olika bedömning av de faktiska riskerna med 

själva kemikalierna. Ofta är det omöjligt att jämföra gränsvärden mellan länder på grund av de 

olika synsätten. 

 

Vem ansvarar för kontroll av farliga ämnen?  

(källa OSHA-EU hemsida) 

I alla medlemsstater är det arbetsgivarna som ansvarar för kontroll av farliga ämnen på 

arbetsplatsen och för att garantera att gällande gränsvärden respekteras. Myndigheter, som t.ex. 

arbetsmiljöinspektioner, övervakar arbetsgivarnas arbete – de kan utföra egna mätningar.  

 

4.2 Yrkeshygieniska gränsvärden Kvarts/Respirabel silika 

 

Yrkeshygieniska gränsvärdena anges ofta som halten respirabel kvarts( eng. respirable silica.  

En internationell definition för respirabel silica är  

 
That portion of airborne crystalline silica that is capable of entering the gas-exchange regions of the lungs 
if inhaled; by convention, a particle-size-selective fraction of the total airborne dust; includes particles with 
aerodynamic diameters less than approximately 10 µm and has a 50 % deposition efficiency for particles 

with an aerodynamic diameter of approximately 4 µm.  

 
IARC (International Agency for Research on Cancer), www.monographs.iarc.fr, har klassat kristallin 

kvarts och kristobalit som cancerogena ämnen på basis av en stor studie som presenterades 1997. Kvarts 

klassas inte som cancerogent i Sverige eller i EU-lagstiftningen.  

Se vidare nedan Pågående utredningsarbeten.  

 

Yrkeshygieniska gränsvärdet i Sverige enligt AFS 2005: 17 

Nivågränsvärdet för kvarts som repirabelt damm är 0,1 mg/m
3 

och för kristobalit och tridymit 

0.05 mg/ m
3 . 

Medicinska kontroller kan krävas.  

 

Mätmetoderna för att fastlägga halten av respirabel på är ett diskussionsämne globalt. I de 

svenska anvisningarna finns instruktioner till vilka metoder som skall användas. 

Arbetsmiljöverket genomför inte mätningar på uppdrag av företag. Företagshälsovården har 

expertis för arbetsmiljöfrågor. Prevent, www.prevent.se, kan enligt AV:s hemsida hjälpa till med 

att hitta en yrkeshygieniker som genomför den här typen av mätning. 

Yrkeshygieniska gränsvärden för kvarts, kristobalit och tridymit i EU-länder 

 

Kommentar: Det är oftast svårt att direkt jämföra satta gränsvärden för t.ex. respirabel silika som 

tillåtet värde mg per m3 luft, då beräkningen kan skilja sig åt liksom provtagningsmetod, andelen 

fri kvarts i produkten, typ av kvartsinnehållande mineral etc.  

 

Tabellen Fig. 2 nedan över gränsvärden i olika länder EU länder visar att Sveriges gränsvärde för 

respirabel silika ligger på en normal Europa nivå, några länder har hårdare krav, andra mildare 

krav. National Institute of Occupational Safety and Health, NIOSH, USA har satt ett gränsvärde 

för respirabel silika på 0,05 mg/m3 (TWA). Detta är inte legalt bindande. 

 

Nedan visas i fig.2 en tabell som ingår i NEPSI:s dokument Good practice Guide rörande den 

frivilliga EU överenskommelsen om silika och finns kontinuerligt uppdaterad på sekretariatet 

IMA-Europe´s hemsida.  
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Figur 2 Table of Occupational Exposure Limit values (in mg/m³) – May 2010 
The following table shows the Occupational Exposure Limits (OEL) for quartz, cristobalite and tridymite in 

application in European countries. As soon as new occupational exposure limits (in mg/m ) appear in a country, 

they will implicitly be integrated in this document. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monographs.iarc.fr/
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4.3 Yrkeshygieniska gränsvärden Buller 

 

Kommentar: De svenska exponeringsvärdena som anges i AFS 2005:16 Buller harmoniserar 

relativt väl med de som finns i rekommenderade i EU:s direktiv 2003/10/EC – Noise.  

Sverige Yrkeshygiensiska gränsvärden Buller 

De svenska föreskrifterna innehåller beräkningsmetoder och råd rörande mätmetoder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Yrkeshygiensiska gränsvärden Buller  

 

Nedan visas de gränsvärden och insatsvärden rekommenderade av EU, EU Directive 

2003/10/EC - Noise  
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4.4 Yrkeshygieniska gränsvärden Vibrationer 

 

Kommentar: Gränsvärdena i den svenska AFS föreskriften följer EU-direktivets gränsvärden 

och är helt harmoniserade för såväl helkrossvibrationer som för hand- och armvibrationer.   

Sverige Yrkeshygiensiska gränsvärden Vibrationer 

I den svenska AFS 2005:15 Vibrationer finns bilagor som beskriver mät- och 

beräkningsmetoderna för gränsvärdena för Helkroppsvibrationer och för Hand- och 

armvibrationer.  

Nedan visas de exponeringsvärden som gäller i svensk lagstiftning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EU Yrkeshygieniska gränsvärden Vibrationer  

Nedan gränsvärden och insatsvärden rekommenderade av EU, EU Directive 2002/44/EC – 

Vibration  
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4.5 Övriga litteratur/internethänvisningar – Yrkeshygieniska gränsvärden 

Enligt uppgift från Arbetsmiljöverket så kan man från den amerikanska organisationen ACGIH 

köpa sammanställningar över ett stort antal länders yrkeshygieniska gränsvärden. En CD ROM 

kostar ca 995 USD. Se Bilaga 14. 

 

The International Council on Mining and Metals (ICMM) driver frågan om global harmonisering 

av yrkeshygieniska gränsvärden. ICMM samarbetar inom arbetsmiljöområdet med bl.a. med ILO 

och Australia’s University of Queensland, där Minerals Industry Safety and Health Centre. 

Centret ansvarar för en med ICMM gemensam hemsida med dokumentation kring 

arbetsmiljöfrågor http://www.mirmgate.com/ind Där finns bl.a. en utmärkt sammanställning 

rörande yrkeshygienska gränsvärden kallad The Setting and Use of Occupational Exposure 

Limits-Current Practice, se Bilaga 15.  

 

5. SUMMERANDE SLUTSATSER  

Denna sammanställning visar att det finns många organisationer, såväl nationella som 

internationella, involverade i arbetsmiljöfrågorna som påverkar lagstiftningen och regelverken.  

 

Den svenska statliga organisationen för utarbetande av vetenskapligt underlag för 

rikbedömningar och utarbetande av yrkeshygiensiska gränsvärden har förändrats genom att 

Arbetslivsinstitutet lagts ned år 2007. Arbetsmiljöverket anlitar nu främst expertis vid universitet 

och högskolor och Nordiska expertgruppen som expertorgan för att ta fram underlag för 

förändringar i regelverken.  

 

Slutsatsen av studien är att de svenska regelverken och yrkeshygieniska gränsvärdena för buller 

och vibrationer är harmoniserade med EU-direktiven och för respirabel kvarts, kristobalit och 

tridymit ligger Sveriges gränsvärde i nivå med många andra EU-länders. För ämnen med 

bindande EG-gränsvärden gäller att alla medlemsstater måste anta ett nationellt gränsvärde som 

är lika med detta eller lägre. För varje ämne som har ett vägledande gränsvärde, skall 

medlemsstaterna fastställa ett nationellt gränsvärde med beaktande av det vägledande 

gränsvärdet. Det betyder att ett enskilt land kan bestämma nivån och om värdet skall vara 

bindande eller vägledande. 
 

Det pågår dock ett kontinuerligt ett förändringsarbete av regelverken. I Sverige pågår nu inom 

Arbetsmiljöverket tillsynsutredningar och kunskapssammanställningar, vilka kan komma 

påverka frågan om det yrkeshygieniska gränsvärdet och diskussionen om en eventuell 

cancerogenklassning för kvarts. EU:s överenskommelse om den sociala dialogen om respirabel 

silika och WHO/ILO:s globala satsning på att eliminera silikos kommer att utvärderas om något 

år, vilket också kan påverka regelverket.  

 

Arbetsmiljöverket genomför även tillsynsutredningar och kunskapssammanställningar rörande 

såväl buller som vibrationer i olika branscher, vilka kan leda till förändringar i det regelverket.  

 

På EU-nivå görs kontinuerliga uppföljningar hur deras direktiv implementerats i 

medlemsländerna. EU:s direktiv och rekommendationer kommer troligen att få större inflytande 

i det svenska lagstiftningsarbetet i framtiden.  

  

Intentionen från MinBaS-programmet att starta projektverksamhet inom området arbetsmiljö är 

mot denna bakgrund befogad. Nedan ges några rekommendationer till fortsatt arbete.  
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Industrin kan med egna utvecklingsprojekt bidra till att komplettera de underlag som 

myndigheterna hämtar in från forskarvärlden kring primärt hälsoeffekterna och därigenom 

bredda beslutsunderlaget och på lång sikt förenkla implementeringen av planerade förändringar i 

lagstiftningen.  

Mot bakgrund av pågående förändringsarbete och ökad tillsyn inom områden kvarts, buller och 

vibrationer bör MinBaS-branscherna (industrimineral, bergmaterial och sten) initiera olika typer 

av specifika studier rörande arbetsmiljön; det kan vara specifika sakområden där man finner att 

relevant tekniskt-vetenskapligt underlag saknas kring de faktiska förhållanden i industrin rörande 

t.ex. exponeringsnivåer eller möjligheterna att implementera föreslagna åtgärder etc. eller olika 

typer av konsekvensanalyser av hur planerade förändringar i regelverken socioekonomiskt 

påverkar olika industribranscher.  
 

För att kunna identifiera potentiella projektområden bör branschorganisationerna inom MinBaS 

kontakta Arbetsmiljöverket för att informera sig om dagsläget. En dialog bör startas om 

industrins möjligheter att bidra med kunskap inom olika områden till gagn för arbetsmiljöarbetet.  

 

Det är viktigt att kontinuerligt följa förändringsarbetet med regelverken genom att kontrollera på 

Arbetsmiljöverkets och EU:s hemsidor rörande vetenskapliga utredningar och andra aktiviteter 

som pågår. En självklarhet är att branschorganisationerna finns med på listan över 

remissinstanser inom relevanta områden inför eventuella förändringar i lagstiftningen och att 

man informerar sina medlemsföretag för inhämtande av synpunkter och att berörda branscher för 

en dialog med varandra och besvarar remisserna. 
 

EU:s direktiv och rekommendationer kommer troligen att få större inflytande i det svenska 

lagstiftningsarbetet. Representanter för industrin/branschorganisationerna borde också anmäla 

synpunkter till forskare och representanter som sitter i beslutande/rådgivande organ i frågor som 

rör lagstiftning och gränsvärden, alt. anmäla egna arbetsgivare(industri)representanter till olika 

trepartskommitteér.  

 

Tillkomsten av globala och EU-överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter påverkar 

arbetsmiljöarbetet i Sverige och det är viktigt att svensk industri och dess branschorganisationer 

håller god kontroll över överenskommelser och avtal som deras internationella 

branschföreningar sluter, då det oftast krävs olika typer av åtagande på nationell eller 

företagsnivå för medlemmarna. Dessa internationella överenskommelser kan också bli en 

diskussionspunkt mellan de nationella arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna i 

förhandlingar och i företagen.    
 

http://www.mirmgate.com/ind%20Där%20finns%20bl.a
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Lista över Web adresser i rapporten 

Arbetsmiljöverket (AV),  www.av.se 
 
DG Employment, Social Affairs and Inclusion,  www.ec.europa.eu/social 
 
European Agency for Health and Safety at work  www.osha.europa.eu 
 
IARC (International Agency for Research on Cancer)  www.iarc.org  www.monographs.iarc.fr 
 

International Labour Organisation – ILO,  www.ilo.org 

 
Minerals Industry Safety and Health Centre (AUS) Centret ansvarar för en med ICMM gemensam 
hemsida med dokumentation kring arbetsmiljöfrågor  www.mirmgate.com/ind 

 
NEPSI - European Network for Silica formed by the Employee and Employer European sectoral 

associations,  www.nepsi.eu, 
 

NIOSH National Institute for Occupational Safety and Health (USA),  www.cdc.gov/niosh, 
 
Nordiska Expertgruppen för kriteriedokument om kemiska hälsorisker (NEG), www. 
nordicexpertgroup. Org 
 

OSHA Occupational Safety and Health Administration USA),  www.osha.gov 

 
The International Council on Mining and Metals (ICMM),  www.icc.org 
 
WHO World Health Organization 
 www.who.int/occupational_health/publications/newletter/en/index.htlm  
 
Vibrationsdatabas (tidigare under AV),  www.vibration.db.umu.se 
 
 
 
Europeiska Branschorganisationer av relevans för MinBaS-branscherna 
 
EUROROC: European and International Federation of Natural Stones Industries - www.euroroc.org 
 
EUROMINES: European Association of Mining Industries - www.euromines.org 
 
IMA-Europe: European Industrial Minerals Association - www.ima-europe.eu 
 
UEPG: European Aggregates Association - www.uepg.eu 
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Arbetsmiljöverkets författningssamling

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd 
om berg- och gruvarbete;

beslutade den 22 juni 2010.

Arbetsmiljöverket föreskriver1 följande med stöd av 18 § arbetsmiljö - 
förordningen (1977:1166) och beslutar följande allmänna råd.

Syfte
1 § Syftet med föreskrifterna är att förebygga ohälsa och olycksfall vid 
berg- och gruvarbete. 

Tillämpningsområde
2 § Dessa föreskrifter gäller berg- och gruvarbete och prospektering efter 
malm och mineral. För prospekteringsarbeten som inte är berg- eller gruv-
arbete gäller endast föreskrifterna i 26 §.

Föreskrifterna gäller inte arbete i färdigställda och inredda bergrum och 
berganläggningar.

1 Jfr följande direktiv 
 – rådets direktiv 92/85/EEG av den 19 oktober 1992  om åtgärder för att för-
bättra säkerhet och hälsa på arbetsplatser för arbetstagare som är gravida, 
nyligen har fött barn eller ammar (tionde särdirektivet enligt artikel 16.1 i 
d irektiv 89/391 EEG) (EGT nr L 348, 28.11.92 s. 1, Celex 31992L0085), och 
 – rådets direktiv 92/91/EEG av den 3 november 1992 om minimikrav för förbättring av 
arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom den del av utvinningsindustrin som utnyttjar borr-
ning (elfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 348, 28.11.92 
s. 9, Celex 31992L0091) och
 – rådets direktiv 92/104/EEG av den 3 december 1992 om minimikrav för förbätt-
ring av arbetstagarnas säkerhet och hälsa inom utvinningsindustri ovan och under jord 
(tolfte särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr L 404, 31.12.92 s. 10,  
Celex 31992L0104).

AFS 2010:1
Utkom från trycket
den 9 juli 2010
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Undersökning och riskbedömning
3 § Innan berg- och gruvarbete påbörjas ska en undersökning och riskbe-
dömning utföras som särskilt beaktar geologiska, bergtekniska, bergmeka-
niska och andra förhållanden i den omfattning som behövs för en planering 
som gör det fortsatta arbetet säkert. Riskbedömningen ska vara skriftlig. 

I områden under jord med höga bergspänningar ska undersökningen och 
riskbedömningen även innefatta en analys av bergspänningarna i syfte att 
få fram underlag för att planera lämplig profil och storlek på orten, tunneln 
eller annat bergutrymme.

Åtgärder

Allmänt

4 § Arbetsmetoder och utrustning ska väljas som förebygger ohälsa och 
olycksfall orsakade av t.ex. luftföroreningar, syrebrist, buller, vibrationer, 
otillräcklig belysning eller olämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser un-
der arbete.

Motorer som inte avger förbränningsgaser till omgivningen ska i möjli-
gaste mån användas under jord. 

5 § Berg- och gruvarbetet ska vid projektering och utförande tidsplaneras 
så att allt sådant arbete kan utföras på ett omsorgsfullt och säkert sätt.

6 § De som arbetar ska ha  tillräckliga kunskaper om utrymning, farligt 
område, lokala trafik- och arbetsmiljöregler samt andra förhållanden såsom 
dolor och stenfall  på arbetsstället för att kunna undvika ohälsa och olycks-
fall. 

7 § Vid planering och utförande av arbetet ska möjligheten till kontakt med 
andra människor beaktas. Personlig kontakt eller annan kommunikation 
med andra människor ska hållas regelbundet. Om personlig kontakt inte är 
möjlig ska trådlös kommunikation finnas.

8 § Skyddshjälm med hakrem, skyddsskor med skyddståhätta och spik-
trampskydd samt varselklädsel ska användas, såvida inte riskbedömningen 
visar att det  är uppenbart onödigt. Annan personlig skyddsutrustning ska 
användas i den utsträckning som  arbetsförhållandena kräver.

Den som  arbetar under jord ska medföra bärbar lampa. 
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9 § Platser där personer regelbundet uppehåller sig och där det under mör-
ker finns risk för att fordon kolliderar, personer störtar ned i schakt, faller till 
lägre nivå eller där det finns risk för andra händelser som kan orsaka olycks-
fall, ska vara markerade och tillräckligt belysta.

Ventilation

10 § Behovet av ventilation ska bedömas och dokumenteras innan arbetet 
påbörjas. Om ventilation behövs ska ventilationssystemets utformning pla-
neras och dokumenteras innan arbetet påbörjas. 

Ventilationssystemet ska dimensioneras så att luftkvaliteten i vistelse-
zonen blir tillfredsställande. Huvudfläktarnas luftflöde och tryckuppsätt-
ning ska mätas kontinuerligt. Larm ska finnas som indikerar oförutsedda 
stopp i fläktsystemet. 

Fjärrstyrning

11 § Styrsystem för fjärrstyrda och automatiska utrustningar ska hanteras 
och underhållas så att funktionerna som avser personsäkerhet upprätthålls.

12 § Vid olycksfall eller tillbud som misstänks bero på felfunktion i styr-
systemet ska en särskild utredning göras för att finna felfunktionen. Utred-
ningen ska dokumenteras skriftligt och åtgärder vidtas för att förebygga 
olycksfall eller tillbud.

13 § När fjärrmanövrerade fordon eller utrustningar är i bruk inom ett 
arbetsställe ska detta vara avstängt för obehöriga. 

Fordon

14 § Dieselmotorer som regelbundet används under jord ska fortlöp ande 
undersökas beträffande avgasernas halter av kolmonoxid och partiklar 
(svärtning). Motorerna ska vid behov justeras. Motorerna ska även under-
sökas, åtgärdas och hållas rena för att minska brandrisken.

15 § Bensin, etanol eller gas får inte användas som bränsle för förbrän-
ningsmotorer under jord. 

Utryckningsfordon får vara bensin-, etanol- eller gasdrivna.

16 § I fordon och maskiner som nyttjas under jord ska finnas tillräckligt 
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många flyktfilter för det antal personer som kan transporteras i fordonet  
eller maskinen.

Flyktfilter ska förvaras på ett sådant sätt att de inte skadas, är lättåtkom-
liga samt hålls rena och funktionsdugliga. Flyktfilter kan även vara person-
liga.

17 § Personer får transporteras med fordon eller maskiner endast på sär-
skilda passagerarplatser. 

18 § På arbetsställen som inte säkrats mot stenfall ska personer som arbe-
tar med fordon eller maskiner skyddas mot fallande sten.

19 § Ett fordon som används under jord ska ha belysning med för ända-
målet tillräcklig ljusstyrka.

20 § Operatörer av maskiner och fordon som används i berg- och gruv-
arbete ska vara utbildade för uppgiften att använda maskinerna och fordo-
nen i dessa miljöer. Utbildningen ska vara dokumenterad.

Transportvägar och tippställen

21 § På arbetsställen som omfattas av dessa föreskrifter och där fordons-
trafik förekommer ska det finnas trafikregler för att främja trafiksäkerheten. 

22 § Av fordon trafikerade utrymmen under jord ska vara tillräckligt stora 
för den trafik som förekommer och utförda så att riskerna för kollision, på-
körning, vältning eller nedstörtning minimeras.

Där gångtrafik regelbundet förekommer ska det normalt finnas ett särskilt 
utrymme för de gående. Utrymmet ska minst vara 1,0 meter brett och 2,1 
meter högt. Om detta inte går att ordna ska särskilda åtgärder vidtas för att 
skydda de gående. 

23 § Vägbanor under och ovan jord ska hålla god standard. Där det finns 
risk för att fordon eller maskiner störtar ned eller välter ska effektiva före-
byggande skyddsåtgärder vidtas.

24 § Tillfälliga tillträdesvägar till arbetsställen ovan jord där berg- eller 
gruvarbete förekommer ska vara så utförda och beskaffade att de kan nyttjas 
för trafik med borraggregat och andra fordon utan risk för föraren. 
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25 § Vid tippställen ska det finnas en barriär som förhindrar att fordon kör 
utför tippen. 

Prospektering

26 § Vid prospekteringsarbeten, ovan och under jord, samt vid geotekniska 
arbeten, som kan innebära risker för personskador ska det finnas kommuni-
kationsmedel  tillgängliga som medger tillförlitlig kontakt med de arbets-
tagare som är sysselsatta med sådant arbete.

Radon

27 § Låg radon- och radondotterhalt ska eftersträvas på alla arbetsställen 
under jord.

Förekomsten av radon eller radondöttrar under jord ska undersökas
1 så snart nytt bergutrymme skapats där personer vistas varaktigt, eller
2 vid ändrade förhållanden som kan påverka radon- eller radondotter-

halten.
Överträdelse av bestämmelsen i andra stycket kan medföra böter, se 53 §.

28 § En undersökning enligt 27 § ska innefatta mätning av radon- eller  
radondotterhalt om det inte klart framgår att radonhalten understiger 400 
Bq/m3 luft eller att radondotterhalten understiger 200 Bq/m3 luft. Återkom-
mande mätningar ska därefter utföras med högst ett års mellanrum. Ett mät-
protokoll ska upprättas vid varje mätning.

Överträdelse av bestämmelserna kan medföra böter, se 53 §.

Utrymning, undsättning och brandskydd

29 § Vid varje arbetsställe som omfattas av dessa föreskrifter ska det finnas 
utrymningslarm vid inträffad brand, inträffat ras eller annan seismisk hän-
delse samt vid utsläpp av skadliga gaser.

30 § Ett arbetsställe under jord ska normalt ha minst två av varandra obe-
roende utrymningsvägar. Om detta inte går att ordna ska åtgärder vidtas 
som gör säker undsättning eller utrymning möjlig. Mobila eller fasta rädd-
ningskammare ska finnas där så erfordras. Utrymningsvägarna får inte vara 
blockerade och ska vara tydligt markerade. 

31 § För arbetsställe under jord samt för gruvor, bergtag, dagbrott och 
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stenbrott ska det finnas en skriftlig handlingsplan för åtgärder vid olycks-
händelse. Handlingsplanen ska vara lätt tillgänglig. Planen ska uppdateras 
vid förändringar på arbetsstället. 

Utrymning från arbetsställen under jord ska övas regelbundet, dock minst 
en gång per år.

Uppgifter om hur många personer som befinner sig under jord och var 
dessa befinner sig ska finnas tillgängliga så att eventuella nödställda kan  
lokaliseras och räddningsåtgärder genomföras.

32 § På arbetsställen under jord ska brandbelastningen vara så låg som 
möjligt.

Brandfarliga och explosiva varor ska hanteras och förvaras så att risken 
för brand eller explosion minimeras.

33 § Installationer av ledningar för tryckluft, vätska eller elektricitet ska 
vara utförda så att olycksfall förebyggs vid eventuella skador eller brott på 
ledningarna.

34 § Under jord ska sådana åtgärder vara vidtagna att bränder kan bekäm-
pas snabbt och effektivt och så att spridning av brandgaser effektivt före-
byggs eller kontrolleras. 

Brandbekämpningsutrustning, inklusive handbrandsläckare, ska finnas 
på motordrivna fordon och maskiner.

Borrning i berg

35 § Vid bergborrning ska uppkomst och spridning av damm förebyggas.  

36 § Åtgärder ska vidtas som förebygger risken för att någon borrar i  
odetonerat sprängmedel (dolor). Bergytan ska rensas noggrant innan nya 
borrhål ansätts.

37 § Bergborraggregat ska förankras på lutande underlag om det finns risk 
för att aggregatet börjar glida. Ska aggregatet förflyttas på sådant underlag 
ska förflyttningen kunna genomföras utan risk för operatören. 

38 § Vid borrning med bergborraggregat får endast i undantagsfall någon 
annan än operatören vistas intill aggregatet. Vid horisontell eller uppåtrik-
tad borrning får under drift ingen vistas framför aggregatet.
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39 § Åtgärder ska vidtas så att den som arbetar på manöverplatsen till 
bergborraggregatet skyddas mot stenkastning från en påborrad detoneran-
de dola och om risk föreligger, mot fallande sten. 

40 § När en pall, belägen ovan jord, har en pallhöjd som överstiger tio  
meter ska hålavvikelsen i borrhålen i de två främre hålraderna normalt kon-
trolleras.  Kontrollen ska utföras på ett sådant sätt att den ger kännedom om 
den faktiska försättningen för varje borrhål i dessa hålrader.

41 § Där det finns risk för personskador vid fall över pallkant ska lämpliga 
skyddsåtgärder vidtas.

Skuthantering, krossning och mekanisk demolering av berg

42 § När hydraulhammare eller annan utrustning används för att sönder-
dela skut eller fast bergyta ska åtgärder vidtas för att skydda de som arbetar 
från damm och detonerande dolor samt förhindra att de träffas av stenkast-
ning. 

43 § Vid krossning av berg ska uppkomst och spridning av damm förebyg-
gas.  

44 § Åtgärder ska vidtas så att den som arbetar på eller intill krossanlägg-
ningen skyddas mot stenkastning från en detonerande dola. 

Lastning av berg och annat material

45 § Berg och annat material ska hanteras så att uppkomst av vattenlås  
eller häng motverkas. Om sådana misstänks ska farozonen utrymmas.  
Utlastning eller dränering ska därefter ske från en säker plats. 

46 § Vid maskinell lastning av sprängt berg ska åtgärder vidtas så att  
maskinoperatören skyddas mot stenkastning från en detonerande dola. 

Bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning 

47 § Bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning samt efterkontroll ska 
utföras efter sprängning i den omfattning som behövs för att hindra stenfall 
och ras. Vid behov ska tak och väggar förstärkas ända fram till stuffen (ort-
gaveln) efter varje sprängning.
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Mekaniserad skrotning ska alltid eftersträvas. Under arbete med skrot-
aggregat ska operatören skyddas mot fallande sten.

Vid bergbesiktning och vid manuell skrotning ska berget vara rengjort och 
väl belyst och arbetsstället fritt från störande buller.

48 § På arbetsställen som omfattas av dessa föreskrifter ska en eller flera 
personer med ansvar för bergbesiktning, skrotning och bergförstärkning ut-
ses och ansvarsområden för dessa anges. Detta gäller inte arbetsställen ovan 
jord om risken för personskador på grund av fallande sten är ringa.

Dessa utsedda personer ska utföra bergbesiktning, skrotning och bergför-
stärkning inom sitt ansvarsområde. Om det finns risk för fallande sten eller 
ras ska området stängas av till dess att risken undanröjts.

De ansvariga ska ha erfarenhet av bergbesiktning och skrotningsarbete 
och därutöver kunskaper i bergförstärkning.

Manuell skrotning ska utföras av eller tillsammans med en person som 
har erfarenhet av arbete med skrotning och bergförstärkning.

Underhåll och besiktning av bergutrymme

49 § Innan ett bergutrymme som omfattas av dessa föreskrifter tas i bruk 
ska bergbesiktning utföras. Återkommande besiktning ska sedan utföras 
med tidsintervall som bestäms utifrån resultatet från föregående besiktning. 
Vid behov ska bergförstärkning eller andra skadeförebyggande åtgärder  
snarast vidtas.

Gruvhissar

50 § Gruvhissar, räddningshissar och schakthängställningar ska vara in-
stallerade och utförda  så att de kan användas med betryggande säkerhet. 

Gravida och ammande arbetstagare 

51 § En arbetstagare som är gravid eller ammar och har underrättat arbets-
givaren om detta får inte sysselsättas i gruvarbete under jord, om en bedöm-
ning har visat att arbetet kan innebära risk för skadlig inverkan på gravidite-
ten, amningen eller medföra annan ohälsa. 

Överträdelse av denna bestämmelse kan medföra böter, se 53 §.
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Samordning mellan flera arbetsgivare
52 § Den som är samordningsansvarig enligt 3 kap. 7 d § arbetsmiljölagen 
på ett arbetsställe som omfattas av dessa föreskrifter ska upprätta ett särskilt 
dokument som anger målen för samordningen samt de åtgärder och meto-
der som används för att genomföra den.

Överträdelse av denna bestämmelse kan medföra böter, se 53 §.

Bestämmelser om straff
53 § Bestämmelserna i 27 § andra stycket och 28 § utgör föreskrifter enligt 
4 kap. 3 § andra stycket arbetsmiljölagen (1977:1160). Bestämmelsen i 51 § 
utgör föreskrifter enligt 4 kap. 6 § samma lag. Bestämmelsen i 52 § utgör  
föreskrifter enligt 4 kap. 8 § andra stycket samma lag. Brott mot nu nämnda 
föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 § första stycket samma lag medföra böter.

Denna författning träder i kraft den 1 december 2010 då Arbetsmiljö -
verkets föreskrifter (AFS 2003:2) om bergarbete ska upphöra att gälla.

BERNT NILSSON

       Jan Westman Anna Middelman 
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Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna om berg- och gruvarbete
Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av 
verkets föreskrifter AFS 2010:1 om berg- och gruvarbete.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-
ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna (till 
exempel upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven eller visa exempel på 
praktiska lösningar och förfaringssätt) och att ge rekommendationer, bak-
grundsinformation och hänvisningar.

Arbetsmiljöverket hette tidigare Arbetarskyddsstyrelsen. 

Kommentarer till enskilda paragrafer
Till 2 § Föreskrifterna gäller allt arbete som en arbetstagare utför för en 
arbetsgivares räkning. Det beror på att föreskrifterna grundar sig på arbets-
miljölagen (1977:1160) och har samma tillämpningsområde som lagen.

Med arbetstagare likställs den som genomgår utbildning, den som utför 
anvisat arbete under vård i anstalt och värnpliktiga och andra som har total-
försvarsplikt eller civil tjänsteplikt.

I första hand är det arbetsgivaren som ansvarar för att kraven uppfylls. 
Arbetsgivaren kan vara en juridisk eller en fysisk person. Med arbetsgivare 
jämställs i föreskrifterna den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra  
arbete i sin verksamhet.

Föreskrifterna gäller i tillämpliga delar även för arbete som en arbets-
givare själv utför. Detsamma gäller när två eller flera för gemensam räkning 
yrkesmässigt driver verksamhet utan att ha arbetstagare anställd, dock inte 
om verksamheten bedrivs endast av medlemmar av samma familj.

Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmäs-
sig verksamhet utan anställd, är skyldig att följa föreskrifterna i fråga om 
teknisk anordning och ämne, som kan föranleda ohälsa eller olycksfall, samt 
beträffande gemensamt arbetsställe.

När det gäller arbete som omfattas av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrif-
ter om byggnads- och anläggningsarbete gäller dock ett utvidgat ansvar 
för ensam- och familjeföretagare. En grundläggande bestämmelse om detta 
finns i 2 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anlägg-
ningsarbete (AFS 1999:3). Se även kommentaren till den paragrafen.

Berg- och gruvarbete omfattar bland annat:
– tillredning och brytning av malmer och industrimineral i gruvor, dag-

brott, stenbrott och bergtag,



AFS 2010:1

15

– brytning av berg genom borrning, sprängning eller mekanisk fragmen-
tering,

– bergbesiktning, skrotning och olika förstärkningsarbeten som bergbult-
ning, nätning och injektering,

– betongsprutning,
– undersökningsborrning och diamantborrning,
– lastning, transport och deposition av det brutna berget,
– krossning och siktning av bergmassor,
– drivning av tunnlar, schakt och bergrum,
– installations-, service- och underhållsarbete i icke färdigställda berg-

 utrymmen. 
Vid berg- och gruvarbete är även ett antal av Arbetsmiljöverkets övriga 

föreskrifter tillämpliga t.ex. föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och 
åtgärder mot luftföroreningar, föreskrifterna om användning av arbets-
utrustning m.fl.

När bergarbete ingår som en del av byggnads- eller anläggningsarbete 
(ej utvinning), så gäller även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om bygg-
nads- och anläggningsarbete.

Observera bl.a. kraven på förhandsanmälan, arbetsmiljöplan och doku-
mentation som  anges i nämnda föreskrifter.

Arbeten i färdigställda och inredda bergrum samt berganläggningar  
under jord, t.ex. ledningscentraler, försvarsanläggningar, kraftstationer,  
civilförsvarsanläggningar, parkeringsanläggningar, tunnelbanor och dylikt, 
är inte att betrakta som berg- eller gruvarbete. Andra stycket i 2 § klargör 
detta. För sådana arbeten gäller andra av Arbetsmiljöverket utfärdade före-
skrifter, t.ex. föreskrifterna om arbetsplatsens utformning m.fl.

Som berganläggning definieras bergutrymme utsprängt i berg med eller 
utan bergtäckning, exempelvis kraftverk, reningsverk med tillhörande tun-
nelsystem, verkstäder, civilförsvarsanläggningar och militära anläggningar.

Till 3 § Riskbedömningen som föreskrivs i denna paragraf ska ses som en 
komplettering och ett förtydligande av de krav som finns i Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Riskbedömning

Med riskbedömning avses en bedömning av risken för olycksfall eller ohäl-
sa i en risksituation i syfte att avgöra om åtgärder behövs för att reducera  
risker.
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Riskbedömning omfattar i det enklare fallet en identifiering av riskkällor 
och en uppskattning av risker. 

Det är angeläget att det i riskbedömningen även tas hänsyn till arbets-
tagare som kan vara särskilt känsliga eller löpa särskilda risker för ohälsa 
eller olycksfall. Det kan gälla t.ex. gravida eller ammande arbetstagare, min-
deråriga eller arbetstagare med vissa medicinska tillstånd. Information om 
sådana risktillstånd finns bl.a. i Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om 
kvarts och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om buller respektive vibrationer. 
I dessa föreskrifter ställs också krav på medicinska kontroller.

Riskanalys

I komplicerade fall kan särskilda metoder behövas för riskanalys. Med risk-
analys avses en mer ingående riskbedömning, en systematisk identifiering 
av riskkällor samt en uppskattning av vad dessa risker innebär för hälsa, 
miljö eller egendom.

Riskanalys är ett metodiskt arbetssätt, där man i första hand använder väl 
beprövade metoder för riskanalys. Riskanalysen omfattar huvudsakligen 
följande steg:

– Definition av objekt som ska analyseras.
– Insamling och hantering av data.
– Identifiering av riskkällor.
– Riskuppskattning.
Definition av objekt som ska analyseras är viktigt för en entydig bedöm-

ning av vad som ska analyseras. Analysobjektet kan avgränsas geografiskt, 
funktionellt, tekniskt eller organisatoriskt efter behov.

Vid insamling och hantering av data  för riskanalysen är det viktigt att ta 
med all information som i något väsentligt avseende bidrar till att identifiera 
riskkällorna.

Identifiering av riskkällor innebär att sammanställa och karakterisera  
olika faktorer som kan utlösa risker eller bidra till att risker uppstår. 

Olika risker som sammanhänger med riskkällor identifieras och karakte-
riseras, men även sannolikheten att risker utlöses och olika konsekvenser 
därav bedöms.

Riskuppskattning innebär att riskfaktorerna uppskattas kvalitativt  
(skador, kategorier e.dyl.) eller kvantitativt (felsannolikheter, felfrekven-
ser, hälsoeffekter m.m.). Riskfaktorerna sammanställs sedan till ett mått på  
risken. Det är vanligt att risken uttrycks som produkten eller summan av 
riskfaktorer.

Vid riskanalys bör man arbeta stegvis. Först används mer grova och över-
gripande metoder för att identifiera och ringa in problemområden. Därefter 
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används efter behov metoder med olika inriktningar och större detaljerings-
grad för närmare analys.

Väl beprövade riskanalytiska metoder som kan tillämpas är grovanalyser 
som t.ex. Preliminär riskanalys (PAH), What If-analys eller mer detaljerade 
metoder som HazOp (Hazard and Operability Studies), Energianalys, Fel-
effektsanalys (FMEA/FMECA) och Felträdsanalys. 

En geologisk undersökning kan bestå av studier av geologiska kartor, 
bergmekaniska beräkningar, markobservationer, djupundersökningar samt 
sammanställning av erfarenheter från liknande bergarbeten. Undersökning-
arna kan ge information om mäktighet och egenskaper hos överliggande 
marklager, grundvattennivå, bergart, bergmassans svaghetszoner, vatten-
föring, förekomst av radioaktiva ämnen m.m. Djupundersökning utförs 
normalt genom diamantborrning, d.v.s. undersökningsborrning eller genom 
seismiska metoder. Undersökning kan också innebära driftsundersökningar 
genom att man kontinuerligt noterar förändringar i bergsammansättning 
och eventuella rörelser i berget samt förekomst av svaghetszoner. 

Höga bergspänningar

Gruvindustrin och anläggningsindustrin är föremål för teknisk omdaning. 
Nya maskintyper i kombination med utveckling av sprängmedelsteknologi 
ger allt bättre förutsättningar för rationell drift. Storskalighet, automation 
och ökat djupgående i gruvorna kan dock medföra nya risker som noggrant 
måste beaktas.

Med ökat djupgående i berg ökar också spänningsfältet i det fasta berget. 
Skapandet av tunnlar, orter och andra bergrum liksom utbrytning av mal-
mer medför att spänningsfältet omlagras till det kvarstående berget. I hårt 
berg kan bergspänningarna punktvis bli så höga att bergets hållfasthet över-
skrids varvid berget brister, så kallat ”smällberg”. Bristningen sker vanligen 
under ljudlig knall och det sönderdelade berget kan kastas ut från bergytan. 

För att motverka sådana effekter är det angeläget att anpassa tunnelns el-
ler ortens form och area till vad som kan förutses vara lämpligt. Vid driv-
ningen av orten/tunneln bör sprängningen anpassas så att sprickbildningen 
från sido- och hjälparhål ger minimal påverkan på den kvarstående och slut-
liga bergprofilen.

Om osäkerhet råder rörande bergtryckets storlek är det lämpligt att låta 
mäta såväl den vertikala som de horisontella komponenterna i bergtrycket.

Se även kravet på dokumentation i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
systematiskt arbetsmiljöarbete.
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Till 4 § Arbetsmiljön under jord kännetecknas av buller, damm, gaser, drag, 
fukt, mörker och trånga utrymmen. Fallande sten är fortfarande orsaken till 
de flesta svårare olyckorna. Av lindriga arbetsskador utgör skadetyperna 
skärskador, vrickning och sträckning majoriteten av det totala antalet ska-
dor.

Arbetsskadorna som drabbar arbetstagare i berg- och gruvarbete utgörs 
främst av belastningsskador i rygg och nacke samt nedsatt hörsel.

Olämplig arbetsbelastning kan förebyggas genom god ergonomisk ut-
formning av maskiner, arbetsredskap, belysning m.m. samt genom plane-
ring och åtgärder av organisatorisk art. 

För att minska luftföroreningarna under jord är det lämpligt att:
– Motorer är elektriskt eller hydrauliskt drivna.
– Dieselmotorer som används under jord har utrustning för avgasrening 

eller uppfyller EU-normerna för emissionskraven.
– Bränslet till dieselmotorer är anpassat för underjordsdrift.
– Lossprängt eller brutet bergmaterial är väl fuktat vid krossning, trans-

port och lastning.
– En fast monterad utsugningsanordning för motoravgaser installeras vid 

stationära arbetsställen under jord.
Arbetsmiljöverket har utfärdat särskilda föreskrifter om hygieniska gräns-

värden och åtgärder mot luftföroreningar, kvarts, asbest, buller, vibrationer, 
om arbetsplatsens utformning samt om belastningsergonomi och manuell 
hantering.

Under pågående räddningsuppdrag kan bensin-, etanol- eller gasdrivna 
motorer användas under jord.

Se även kommentaren till 15 §. 

Till 5 § Vid tidsplanering är det viktigt att avsätta skälig tid för olika arbets-
moment och sedan se till att arbetet också får den tiden när det utförs.

Vid bedömning av vad som är skälig tid beaktas att arbetstempot på 
många arbetsställen med berg- och gruvarbete genom mätningar ofta har 
visat sig vara alltför högt uppdrivet på grund av snäva byggtider och or-
ganisatoriska brister. Detta medför ökat risktagande och ökad psykosocial 
ohälsa.

Se även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anlägg-
ningsarbete.

Till 6 § För att arbeta under jord behövs god kunskap om de särskilda ar-
betsmiljöfaktorer som finns i sådan miljö. Det är därför viktigt att nyanställ-
da och inhyrda entreprenörer får en grundlig introduktion till och utbildning 
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för arbetet. Sådan information ges lämpligen på arbetstagarens modersmål 
eller på annat språk som denne behärskar.

Till 7 § Kravet på kontakt kan normalt anses vara uppfyllt om man exem-
pelvis träffar arbetskamrater vid rast och däremellan får besök av en arbets-
ledare eller någon annan person. Vid krävande arbetsförhållanden kan tätare 
kontakt behövas. Trådlös kommunikation kan ersätta personbesök exempel-
vis vid avsides belägna arbetsställen eller vid stigortsdrivning.

Till 8 § Bestämmelser om hur personlig skyddsutrustning ska vara utförd 
finns i föreskrifterna om utförande av personlig skyddsutrustning. Bruket 
av sådan utrustning regleras i föreskrifterna om användning av personlig 
skyddsutrustning. 

Exempel på annan personlig skyddsutrustning som kan behövas är hör-
selskydd, ögonskydd, andningsskydd, fallskydd, skyddskläder och skydds-
handskar.

Till 9 § Det är viktigt att platser där personer regelbundet uppehåller sig, 
såsom trafikkorsningar och utfarter samt schakt och andra öppningar förses 
med belysning. För att ge belysningen varningskaraktär kan ljuset ha en sär-
skild färgnyans, exempelvis gul färg.

Som belysning under jord används ofta halogenlampor. Det bör observe-
ras att lampor där skyddsglaset skadats kan avge skadlig UV-strålning som 
kan ge upphov till ögon- och hudskador.

Markering av sådana platser kan göras med skyltar, flaggspel, varselfärg 
eller utföras på annat iögonfallande sätt.

Till 10 § Med huvudfläktar avses den eller de fläktar som distribuerar frisk-
luft från markytan till arbetsställen belägna under jord.

I de fall då styrd ventilation används är indikering att fläktarna är i drift 
synnerligen väsentlig.

En viktig faktor vid dimensionering av ventilationssystemet är den för-
väntade förekomsten av luftföroreningar i form av radon, damm, motor-
avgaser, spränggaser m.m. För att säkerställa bra luftkvalitet behövs omfat-
tande planering. Yrkeshygieniska mätningar kan behövas för att kontrollera 
ventilationssystemets effektivitet. Det är önskvärt att halten av föroreningar 
i tilluften är väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärdena. 

Orter och schakt som används för att leda friskluft till arbetsställen bör 
om möjligt rengöras regelbundet. 



AFS 2010:1

20

Vid kall väderlek kan det vara nödvändigt att förvärma tilluften till  
underjordsanläggningen.

Regelbunden kontroll av luftkvaliteten under jord bör ske, exempelvis då 
sprängning utförts. 

Vid tunnel- eller ortdrivning bör fläktledningen med friskluft utmynna så 
nära stuffen som är praktiskt möjligt.

Till 11 § Många funktioner för personsäkerhet finns inbyggda i styrsystem 
för anläggningar och maskiner. Det gäller även för övergripande styrsystem 
som samordnar och driver flera enheter, maskingrupper eller stödsystem. 
Det är viktigt att underhålla systemen på ett sådant sätt att säkerhetsnivån 
vidmakthålls. Vidare är det viktigt att:

– tillhandahålla skriftliga uppdaterade drift- och underhållsrutiner,
– bedriva ett systematiskt underhåll med klart definierade arbetsuppgifter 

rörande  arbetet med de säkerhetsrelaterade delarna av styrsystemet,
– etablera rutiner för att undersöka och bedöma säkerheten hos styr-

system,
– vidmakthålla aktuella ritningar och beskrivningar över skyddssystem 

som är lätta att läsa och logiska för den berörda personalen,
– upprätta rutiner och instruktioner för energifrånskiljning, energiavlast-

ning och låsning,
– upprätta rutiner så att dokumentationen ändras vid förändring av  

maskinen eller anläggningen,
– skapa rutiner och samordning för t.ex. planering, beställning, upphand-

ling och installation.
För att underhållsarbetet ska bli effektivt bör det också finnas rutiner för 

hur erfarenheter tas tillvara.
Om förändringar görs i ett styrsystem är det av vikt att såväl person-

säkerheten som användbarheten i systemet behålls. Man behöver därför ha 
rutiner för att:

– analysera risker och få bekräftelse på hur säkerheten i styrsystemet upp-
nås,

– styra utformningen av de funktioner som påverkar personsäkerheten så 
att dessa blir enhetliga och enkla att förstå och använda,

– kontrollera att anläggningens manövreringssätt blir sådant att den kan 
användas utan att farliga situationer uppstår,

– kontrollera behovet av utbildning och fortbildning.

Till 12 § För att förebygga fel och felfunktioner i styrsystem är det viktigt att 
det finns rutiner för olycksfalls- och tillbudsrapportering. Det är även viktigt 
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att utredningar av inträffade skador och tillbud görs av personal med rätt 
kompetens. 

Till 14 § Avgaskontrollen kan lämpligen ske vid ordinarie underhållstillfäl-
len om intervallet mellan dessa inte överstiger ca. 200 motordrifttimmar.

Dieselmotorer som nyttjas under jord bör utrustas med filter som avskiljer 
partiklar från motoravgaserna.

Genom det ökande antalet fordon under jord är det också viktigt att inten-
sifiera det förebyggande arbetet mot fordonsbränder.

För att förebygga brand bör man hålla motorn fri från olje- och bränsle-
spill. Därför bör regelbunden motortvätt ingå i det förebyggande under-
hållet. Bränsleledningar och injektorer kräver regelbunden tillsyn med av-
seende på läckage. Spänningen i generatorremmen bör också kontrolleras 
regelbundet eftersom en slirande rem genom friktion och värmeutveckling 
kan orsaka brand.

I branschorganisationen SveMins skrift ”Brandskydd i gruv- och berg-
anläggningar” i 7 kap. finns råd om förebyggande åtgärder för att minska 
risken för bränder i fordon.

En vanlig orsak till bränder är undermåligt utförda elsystem och isola-
tionsskador på elkablar. Därför bör man vid servicetillfällen tillse att klamm-
ning av elkablar liksom kabelgenomföringar är ordentligt utförda.

Ett annat nästan lika vanligt skäl till bränder är ”heta ytor”, vilket innebär 
att brännbar substans, vanligen fordonsbränsle, läcker ut och kommer i kon-
takt med motorns heta detaljer t.ex. grenrör eller avgasrör.

Till 15 § Vid valet av bränsle och tillsatsmedel samt smörjoljor för förbrän-
ningsmotorer liksom för  hydrauloljor bör flampunkten hos den valda pro-
dukten beaktas. 

Vid arbete i färdigställda berganläggningar är det tillåtet att använda for-
don som använder bensin, etanol eller gas som bränsle när inget bergarbete 
pågår.

Till 16 § Antalet flyktfilter bör vara minst lika stort som antalet personer som 
maximalt kan transporteras i eller på fordonet. Det är viktigt att flyktfiltrens 
funktion regelbundet kontrolleras och att personalen lär sig hantera dem.

Exempel på flyktfilter finns i standarderna SS EN 403 ”Andningsskydd 
– Flyktfilterskydd med huva vid brand – Fordringar, provning, märkning” 
och SS EN 404 ”Andningsskydd – Flyktfilter – Fordringar, provning, märk-
ning”.
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Till 17 § Bestämmelsen innebär att det inte är tillåtet att transportera perso-
ner på fordon eller maskiner om dessa inte är avsedda för sådana transpor-
ter. Det är lämpligt att fordon eller maskiner för persontransporter är utrus-
tade med fasta sittplatser, säkerhetsbälten och slagtåliga tak.

Till 18 § För att skydda personer mot fallande sten kan skyddstak användas. 
Om skyddstak väljs kan det dimensioneras exempelvis för en vertikal statisk 
jämnt utbredd last på minst 100 kN fördelad på hela takytan. Skyddstakets 
yta kan lämpligen dimensioneras för en vertikal statisk punktlast på minst 
10 kN fördelad på en yta av 0,01 m2, lagd på takets mest ogynnsamma plats. 
För skyddstak som endast används på ett avstånd mindre än 0,5 m från 
bergtaket kan de här angivna lasterna minskas, dock lämpligen inte mer än 
till hälften. Vid stora takhöjder kan ännu kraftigare skyddstak behövas än 
vad beräkningen här medför.

Beräknade spänningar i skyddstaket orsakade av ovan angivna laster bör 
inte överstiga konstruktionsmaterialets undre sträckgräns. Det är också vik-
tigt att dess plastiska deformationsförmåga är tillräcklig.

Det är önskvärt att skyddstaket täcker minst 0,6 m2 per stående och minst 
1,2 m2 per sittande person mätt i horisontalplanet.

Om en utrustning med skyddstak är avsedd att användas på lutande  
underlag bör beräkningarna grundas på denna förutsättning.

Om påbyggnad av skyddstak görs på maskin eller fordon bör man kon-
trollera att enheten i övrigt är konstruerad för att motstå den ökade last som 
skyddstaket och dess maximala last ger.

Som alternativ till ovan nämnda rekommendationer för konstruktion av 
skyddstak kan standarden SS-EN ISO 3449, 2008, Level II användas.

Till 20 § De speciella fordon och maskiner som används vid berg- och gruv-
verksamhet fordrar utbildade förare och operatörer. Schemalagd sådan ut-
bildning kan tillhandahållas av maskinleverantörer, av särskilda utbildare 
eller av vissa gymnasieskolor. 

Namn och adresser på lämpliga utbildare kan fås från branschorganisatio-
ner och maskintillverkare.

Förutom det tekniska handhavandet av maskinen är det lämpligt att ut-
bildningen innefattar kännedom om de särskilda risker som kan vara för-
knippade med att använda maskinen, t.ex. fallande sten, dolor, vibrationer, 
buller, roterande maskindelar etc.

Utbildningen kan lämpligen dokumenteras i förarbevis eller personligt 
utbildningsbevis t.ex. borrkort. 
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Till 21 § Allmänna trafikregler finns bland annat i trafikförordningen 
(1998:1276) och fordonslagen (2002:574). Vidare kan vissa regler återfinnas i 
vägmärkesförordningen (2007:90).

Lokala regler kan behövas för t.ex.:
– hastighetsbegränsning,
– persontrafik,
– samtidig gång- och fordonstrafik (förbud för gångtrafik, särskild gång- 

bana, hastighetsbegränsning intill gångbanan m.m.),
– fjärrstyrning av fordon (avspärrning, markering m.m.),
– områden med skymd sikt (trafiksignaler, stopplikt m.m.),
– snedbanor (ramper),
– parkering (utrymningsväg får inte blockeras, parkering när underlaget 

lutar starkt m.m.).
På parkeringsplatser under jord, t.ex. vid verkstäder, raststugor, matsalar 

och dylikt bör finnas regler om minsta avstånd mellan parkerade fordon. En 
uppkommen brand i ett fordon sprids då inte så lätt till andra fordon. Dess-
utom underlättas till- och frånfart på platsen.

Till 22 § Vad som är tillräckligt stort trafikutrymme beror bland annat på:
– väg- eller spårbanans jämnhet och lutning,
– hastigheten hos fordon eller utrustning,
– typ av fordon eller utrustning,
– inbyggnader och upplag,
– siktförhållanden,
– närvaron av fotgängare.
Kravet på särskilt utrymme för fotgängare bör planeras redan i projekte-

ringsskedet.

Till 23 § Vägbanorna bör vara så jämna som möjligt för att minska den  
fysiska belastningen i form av vibrationer på fordonsoperatörerna. Jämna 
vägbanor medför dessutom andra fördelar som t.ex. mindre däckslitage, 
mindre påverkan på hjulaxlar och transmission m.m. och därmed längre 
livslängd på fordonen.

Lämpliga skydd så att ingen störtar ned i schakt  eller välter i diken, slän-
ter etc. kan vara:

– avbärare av betong eller barriärelement,
– skyddsvallar av bergmaterial,
– lösa stenblock av tillräcklig storlek,
– räcken.
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Till 25 § Med tippställen avses upplagstippar, störtschakt o.dyl.
På tippställen med höga slänter är det lämpligt att anordna ett stopp vars 

höjd motsvarar minst halva hjuldiametern hos fordonet som tippar. Kan inte 
detta genomföras är det lämpligt att tippa en bit från slänten varefter en ma-
skin med schaktblad knuffar tippmassorna nedför slänten. 

Vid arbete i mörker kan belysning vid tippens kant eller schaktmynningen 
underlätta maskinförarens arbete.

Till 26 § Prospektering efter malmer och mineral liksom geotekniska arbeten 
bedrivs ofta i sparsamt bebyggda områden där allmänna kommunikationer 
och förbindelser via mobiltelefonnätet inte alltid är tillgängliga. Bestämmel-
sen innebär att tillförlitlig kommunikation upprätthålls mellan arbetstag-
arna och samhällets räddningstjänst om det föreligger risk för personskador.  
Satellittelefon kan vara en möjlighet.

Vid diamantborrning d.v.s. undersökningsborrning på avsides belägna 
platser under jord kan kommunikation upprätthållas med hjälp av en till-
fälligt upprättad telefon- eller radioförbindelse.

Till 27 § Radon är en radioaktiv gas som förekommer naturligt. Den har bil-
dats ur radium och har en halveringstid på 3,8 dygn. Gasen är luktlös, färg-
lös, har stor löslighet i vatten och är ungefär åtta gånger tyngre än luft. Den 
sönderfaller till fasta radioaktiva ämnen, kallade radondöttrar, i huvudsak 
bestående av bly- och vismutisotoper. Det är framförallt halten av alfastrå-
lande och kortlivade (halveringstid mellan 3 och 27 min) radondöttrar i luft 
som har betydelse från hälsosynpunkt.

För att eftersträva låg radon- och radondotterhalt kan åtgärder behöva 
vidtas. Radondöttrarna som utgörs av atomärt damm fäster gärna på luftens 
dammpartiklar varför lämpliga ansiktsmasker som filtrerar bort dammet 
också filtrerar bort radondöttrarna.

Vid planering av skyddsåtgärder är det viktigt att radonkällornas art och 
belägenhet är kända, såväl under tillrednings- och brytningsskedet som i det 
färdiga utrymmet. 

De faktorer som främst påverkar radonhalten är:
– ventilation,
– vattentillrinning,
– förekomst av radioaktiva mineraler.

Till 28 § Mellan radonhalt och radondotterhalt råder följande samband: 
Radonhalt x jämviktsfaktorn = radondotterhalt.
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Om den aktuella jämviktsfaktorn inte har bestämts kan värdet 0,5 använ-
das.

Radon- eller radondotterhalten mäts enligt den metod som rekommende-
ras av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Radonhalten på en arbetsplats kan kortvarigt variera mycket varför mät-
ning bör ske över en längre tidsrymd.

För att fastställa att radonhalten underskrider 400 Bq/m3 luft kan en väg-
ledande mätning behövas.

Beträffande exponeringsmätningar, se även Arbetsmiljöverkets föreskrif-
ter om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar.

Till 29 § Utrymningslarm kan t.ex. ges genom ljus- och ljudsignaler, via ra-
diokommunikation eller telefonledes. På marknaden finns också larmsystem 
som via långvågig radiosignalering överför en blinksignal till hjälmlampan. 

Till 30 § Exempel på arbetsställen som omfattas av bestämmelserna kan vara 
tillredningsområden, brytningsområden, utlastnings- och transport nivåer. 
Som arbetsställen kan även räknas underjordiska verkstads- och service-
lokaler. 

Åtgärder för säker undsättning eller utrymning kan t.ex. vara att:
– installera räddningskammare,
– hålla utrustning tillgänglig som ger tillgång till andningsluft,
– utrusta fordon, elanläggningar och materialupplag med fasta automa-

tiska brandbekämpningsanordningar,
– använda ledningsmateriel bestående av  svårantändligt material.
En räddningskammare kan vara mobil eller insprängd i berg. Storleken 

avgörs av antalet personer som ska använda den. En kammare som ska stå 
emot direkt brand bör utföras i obrännbart material. Regler om brandskydd 
finns i Boverkets byggregler, BBR 94. 

För att en räddningskammare ska ge betryggande säkerhet är det viktigt 
att:

– räddningskammaren inte är placerad alltför långt från brytningsfronten. 
Ett lämpligt avstånd kan vara 200-300 meter men avståndet är beroende av 
faktorer som t.ex. lutning på tunneln/orten, avstånd till utrymningsväg, av-
stånd till tunnelmynning etc. 

– räddningskammaren har säker tillförsel av ren luft via en ledning och/
eller från luftflaskor,

– ventilationsledningen för luft och tryckluftsledningen har avstängnings-
anordningar inuti räddningskammaren,
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– luftutsläpp från räddningskammaren kan regleras så att lämpligt över-
tryck upprätthålls inuti kammaren, vanligen omkring 0,1 bar,

– temperaturen i kammaren kan hållas på en godtagbar nivå vid brand i 
området,

– räddningskammaren har talkommunikation med markytan eller med 
någon annan bemannad plats som inte påverkas av uppkommen brand,

– fordon eller brandfarligt gods inte ställs upp så nära räddningskamma-
ren att kammaren inte går att använda,

– utrustning för första hjälpen och dricksvatten finns tillgänglig i kam-
maren.

Det är viktigt att utrymningsvägarna är placerade så att de sannolikt inte 
blir blockerade samtidigt och att de hålls fria från hinder. För varselmärk-
ning av utrymningsvägarna gäller Arbetsmiljöverkets föreskrifter om skyl-
tar och signaler. 

Råd om brandskydd finns i SveMins skrift ”Brandskydd i gruv- och berg-
anläggningar”.

Till 31 § Några exempel på vad handlingsplanen lämpligen kan innehålla 
är:

– personalförteckning,
– förteckning över räddningsmateriel,
– system för alarmering,
– utrymningsplan,
– plan för elkraftsdistribution,
– ventilationsplan,
– plan för vattenförsörjningen,
– räddningsinstruktioner,
– information till utomstående,
– samverkan med räddningstjänsten,
– krishantering.
För att kunna ha uppgifter tillgängliga om hur många personer som be-

finner sig under jord och var dessa befinner sig finns idag kommersiellt till-
gängliga elektroniska in- och utpasseringssystem. Sådana system bör använ-
das särskilt i större bergprojekt eftersom ett stort antal människor med olika 
arbetsuppgifter rör sig där hela tiden. Detsamma gäller även större gruvor, 
bergtag samt dagbrott och stenbrott. 

I SveMins skrift ”Brandskydd i gruv- och berganläggningar” finns exem-
pel på underlag till räddnings- och katastrofplaner.

Se även Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om första hjälpen och kris-
stöd.
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Till 32 § Med brandbelastning menas alla föremål eller andra faktorer som 
kan bidra till att öka eller sprida en brand.

Material som vid upphettning avger hälso- eller brandfarliga ämnen är 
olämpliga att använda under jord. Det är därför lämpligt att ventilations-
ledningar i schakt, närmast fläktar och värmeanläggningar samt att genom-
gångar, exempelvis i portar, är utförda av obrännbart material.

Verksamheter som innebär risk för brand bör om möjligt förläggas till om-
råden som har minst två tillfartsvägar. I sådana områden är det inte lämpligt 
att placera brandfarliga ämnen.

Mängden brännbart material i förråd bör begränsas.
En fordonsbrand under jord kan vara förödande. Som exempel kan näm-

nas att en medelstor lastmaskin innehåller ca. 5 ton brännbart material i 
form av oljor, bränsle, plast, gummi m.m. Det är därför viktigt att brandföre-
byggande underhåll regelbundet utförs på alla fordon. Vid kontrollen är det 
lämpligt att se över fordonens brandskyddsutrustning. Ytterligare informa-
tion finns i SveMins skrift ”Brandskydd i gruv- och berganläggningar”.

Risken för läckage av gasol eller andra brandfarliga gaser är stor när gas-
lågan lämnas obevakad eller när utrustningen lämnas efter arbetets slut utan 
att ventilen är stängd samt om tätproppen och skyddskåpan inte är påsatta.

Då gasol används under jord kan gasflaskorna lämpligen transporteras 
till markytan efter arbetsdagens slut.

I förordningen om brandfarliga och explosiva varor (1988:1145) finns reg-
ler om förvaring av brandfarliga varor.

Till 33 § Ett bra sätt att hindra olyckor kan vara att förse vätske- och gasled-
ningar med slangbrottsventiler. 

Elektriska ledningssystem bör vara utrustade med jordfelsbrytare, över-
lastskydd och fasföljdbrytare.

Elektriska ledningar bör i görligaste mån hållas fria från beläggningar av 
damm eller andra substanser som kan bilda fuktbryggor med elöverslag 
som följd.

Till 34 § Vanliga åtgärder för att hindra brandgaser att spridas är genom 
brandsektionering och brandventilation. 

Räddningsutrustning bör om möjligt placeras så att den inte skadas vid 
brand.

Större permanenta anläggningar under jord, exempelvis verkstäder, 
krossrum och elanläggningar, kan lämpligen vara försedda med fasta auto-
matiska släckanordningar.

En del fordon, exempelvis laddtruckar, persontransportfordon och större 
motordrivna fordon kan förutom en eller flera handbrandsläckare av till-
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räcklig kapacitet, också vara utrustade med automatiska släckanordningar 
i motorrummet. Handbrandsläckare innehållande pulver bör regelbundet 
konditioneras, eftersom pulvret inuti släckaren ofta klumpat ihop sig genom 
upprepade vibrationer och skakningar under transport. Konditioneringen 
uppnås genom att släckaren vänds upp och ner några gånger. Åtgärden bör 
ske med regelbundna tidsintervall.

Till 35 § Vid bergborrning uppstår stora mängder damm. Detta damm bör 
bindas genom vatten, genom skumtillsats i spolluften eller tas om hand med 
hjälp av dammsugare. Om inte spridningen av damm begränsas kan även 
andra personer än borroperatören exponeras för dammet. Särskilt farligt är 
damm som innehåller fri kvarts. Med uttrycket fri kvarts avses kvartsvarian-
terna kvarts, kristobalit och tridymit vilka alla förekommer naturligt, de sist-
nämnda dock i mycket ringa mängd i den svenska berggrunden. Inandning 
av kvartshaltigt damm kan medföra silikos (stendammlunga). 

Fortfarande rapporteras fall av silikos varför det är angeläget att priori-
tera dammbekämpning i det dagliga arbetet.

Merparten av Sveriges fasta berggrund innehåller fri kvarts. För kvarts-
haltigt damm gäller särskilda regler, se Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
kvarts och om medicinska kontroller. 

Till 36 § Regler för sprängning finns i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
sprängarbete.

Dagens sprängämnen som är mycket säkra att hantera har medfört en 
ökad frekvens av dolor, dvs. odetonerat sprängmedel, inom bergspräng-
ningen bland annat beroende på att sprängämnena blivit trögare att initiera. 
Därmed har risken också ökat för att  dolor kvarstår i berget. Inget spräng-
ämne är dock påborrningssäkert eller säkert mot slagpåverkan. Därför är det 
av största vikt att med grävmaskin eller genom renblåsning rensa tidigare 
sprängbottnar för att kunna göra en noggrann granskning efter dolor innan 
borrning eller mekanisk fragmentering (knackning) påbörjas. 

Även vid utlastning och krossning av sprängda bergmassor kan odetone-
rat sprängmedel påträffas. Innan dessa arbetsmoment påbörjas är det viktigt 
att rensa bort sådant sprängmedel från bergmaterialet. 

Hur dolor uppkommer och hur de förebyggs behandlas utförligt i Arbets-
miljöverkets föreskrifter om sprängarbete.

Till 37 § Flera olyckor och tillbud har inträffat på lutande underlag då borr-
vagnar börjat glida under förflyttning eller under pågående borrning. Under 
förflyttning är det därför lämpligt att borrvagnen manövreras med fjärrkon-
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troll. Under pågående borrning är det lämpligt att förankra vagnen med 
vagnens haspel och lina i bergdubb eller någon annan fast förankringspunkt. 
Haspelns funktion och linans kondition bör kontrolleras regelbundet.

Till 38 § Vid borrning med bergborraggregat är det riskfyllt att vistas fram-
för eller intill borraggregatet. Riskerna kan bestå i:

– fallande sten, 
– påborrning av odetonerat sprängmedel,
– beröring av roterande maskindelar (borrstål och krona),
– buller,
– begränsad sikt,
– hydraulolja under högt tryck (slangbrott),
– oväntade bomrörelser.
Inriktning av borrstänger (bom) samt byte av borrkronor kan kräva att 

man befinner sig framför borraggregatet. Aggregatet måste då vara avstängt. 
Under reparationsarbete kan personer behöva vistas intill borraggregatet. 
Största försiktighet bör då iakttas.

Det är inte lämpligt att samtidigt utföra borrning och laddning.

Till 39 § Som skydd för operatören mot stenkastning från en påborrad de-
tonerande dola kan man använda ett uppfällbart skydd av kraftigt metall-
nät eller något lämpligt genomskinligt plastmaterial av tillräcklig tjocklek. 
Se även standard SS-EN 1063.

Till 40 § Inhomogeniteter i bergmassan d.v.s. sprickor, glidytor och bergar-
ter med olika egenskaper liksom borrets egenrotation medför att hålavvikel-
ser ofta uppkommer även vid ringa borrhålsdjup. Det är därför av väsentlig 
betydelse att den sanna försättningen är känd vid de främre hålraderna så 
att mängden sprängämne kan anpassas till det faktiska behovet. Föreskrif-
ten innebär att inmätning (scanning) av pallens frontyta normalt måste ske. 
Att uppskatta hålavvikelsen med en ficklampa nedsänkt i borrhålet är inte 
tillräckligt. Om pallens hela frontyta är täckt av bergmassor kan inmätning  
eller scanning uteslutas för att förebygga stenkastning.

För stor laddning i förhållande till försättningen kan vid sprängningen 
medföra okontrollerad stenkastning med flera hundra meters kastlängd 
med uppenbara risker för personskador. Försättning definieras som det vin-
kelräta avståndet från borrhålet till den fria ytan mot vilken sprängningen 
sker.

Skulle borrhålet kröka bakåt eller i sidled kan en justering av tändföljden 
behöva utföras.
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Till 41 § När någon behöver vistas intill en pallkant, såsom vid rensning el-
ler laddningsarbete, är det lämpligt att ett tillfälligt skyddsräcke sätts upp. 
Är arbetet av mindre omfattning kan det räcka med användning av person-
lig skyddsutrustning som t.ex. fallskydd.

Till 42 § En hydraulhammares anslagsenergi kan vara så hög att okontrol-
lerad stenkastning (”scabbing” eller utstötning) kan uppkomma när man 
bearbetar (knackar) skut. Kastlängder på upp till 100 meter har iakttagits. 
Genom den höga anslagsenergin kan också odetonerat sprängmedel (dola) 
i skutet initieras. Av sådana skäl är det viktigt att hålla skutbearbetningen 
avskild från annan verksamhet. Särskilt angeläget kan detta vara på stora 
arbetsställen där det samtidigt förekommer ett antal andra aktiviteter.

Vid permanenta arbetsställen som t.ex. bergtag och stenbrott bör man 
överväga att sätta upp fasta skyddsväggar runt platsen där skutbearbetning 
pågår. 

Bruket av hydraulhammare skapar damm som av hälsofrämjande skäl 
bör bindas. Åtgärder för att begränsa spridning av damm, se även kommen-
tarerna till 35 § och 43 §.

Till 43 § Vatten bör tillsättas under krossningsprocessen t.ex. i form av vat-
tendimma eller via spridande sprinkler så att dammet binds. På permanenta 
krossanläggningar under jord är det lämpligt att installera fasta sprinkler-
system. Se även kommentarerna till 35 §.

Till 45 § Vattenlås kan uppstå då vatten ansamlas i schakt eller bergrum 
där dräneringen är otillräcklig. Då vattnets vikt överskrider hållfastheten i 
”proppen” brister denna och ett okontrollerat flöde uppstår. 

Valvbildning eller häng kan uppstå i bergschakt särskilt om schakten är 
för trånga eller om alltför grovstyckigt berg eller skräp tippas i schaktet. Att 
ta ned sådana valv eller häng kräver stor kunskap och försiktighet.         

Häng kan också bildas i grus- och makadamupplag, särskilt under den 
kalla årstiden då det lösa materialet konsolideras genom att det fryser. Last-
ning under sådant häng bör undvikas.

Till 46 § Om odetonerat sprängmedel, (dolor), finns i bergmassan kan 
sprängmedlet bringas att detonera genom kombinationen av friktion och 
tryck som uppstår då lastmaskinens skopa penetrerar bergmassan. Risken 
för att operatören skadas av kringflygande sten från en sådan detonation är 
särskilt stor när djupgrävare används eftersom grävningen då sker i riktning 
mot operatören som är skyddad endast av lastmaskinens glasruta. 
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Som skydd för operatören kan man till exempel använda ett uppfällbart 
skydd av kraftigt metallnät eller något genomskinligt plastmaterial av lämp-
lig tjocklek. Se även kommentaren till 39 §.

Hur dolor uppkommer och förebyggs behandlas utförligt i Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter om sprängarbete.

Till 47 § Vid bergbesiktning är det lämpligt att kontrollera bergytan och 
sprutbetongbelagda ytor liksom befintlig bergförstärkning. Man bör särskilt 
uppmärksamma vattenflöden eller sprickor i sprutbetongen Förstärknings-
åtgärder, exempelvis bultning ända fram intill stuffen kan lämpligen ingå 
som en naturlig del av salvcykeln borrning-laddning-sprängning-lastning-
maskinskrotning-betongsprutning. 

När sprutbetong används bör betongen ges tillräcklig brinntid innan om-
rådet beträds under det belagda taket eller intill de belagda väggarna.

Manuell bergskrotning är ett farligt arbetsmoment som endast bör anför-
tros erfarna skrotare.

Till 48 § Den som utses som ansvarig för skrotning bör ha god kännedom 
om bergförhållanden. Sådan kännedom kan personen ha erhållit genom 
praktiskt arbete och teoretiska kurser. Se även kravet på utbildning i Arbets-
miljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete liksom i AML 
3 kap. 3 §.

Det är lämpligt att regelbundet undersöka bergväggarna vid bergskär-
ningar, djupa dagbrott och stenbrott för att se om där finns lösa block och 
sprickbildningar. Såväl rinnande vatten som isbildning liksom temperatur-
variationer kan snabbt vidga sprickor och därmed ge upphov till riskfyllda 
stenfall. Uppsikt bör även hållas över isbildning vid tunnelmynningar.

Till 49 § Bergbesiktning kan ha olika målsättningar såsom förbesiktning, 
efterbesiktning, slutbesiktning, garantibesiktning, skadebesiktning kontroll-
besiktning m.m. Underhållsbesiktning utförs efter tidsintervall som bestäms 
utifrån resultatet av den föregående bergbesiktningen. Skadeförebyggande 
åtgärder, exempelvis bergförstärkning som protokollförs som nödvändiga 
vid besiktningen, bör vidtas snarast.

Till 50 § Föreskriften avser egentliga lindrivna gruvspel avsedda för berg- 
eller personbefordran, räddningshissar samt schakthängställningar.

Stigortshissar omfattas däremot av Arbetsmiljöverkets föreskrifter om 
maskiner.
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Till 51 § När en arbetstagare meddelat arbetsgivaren att hon är gravid eller 
ammar åligger det denne, enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om gravida 
och ammande arbetstagare, att snarast genomföra en individuell riskbedöm-
ning av arbetsmiljön där den gravida eller ammande är sysselsatt.

I de angivna föreskrifterna finns ytterligare bestämmelser.  

Till 52 § I 3 kap. 7 d § arbetsmiljölagen anges vem som är ansvarig för sam-
ordningen av arbetsmiljöfågor vid ett gemensamt arbetsställe. Sådan sam-
ordning kan gälla t.ex. lokala skyddsföreskrifter, utrymningsvägar, brand-
skydd eller andra säkerhetsaspekter som är gemensamma för arbetsstället. 

Samordningen befriar inte de enskilda arbetsgivarna från deras arbets-
givaransvar.
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Lista över EU-direktiv som rör arbetsmiljön  

Sammansatt baserad på EU-information tillgänglig dec 2010 

 

Directive 89/391 - OSH "Framework Directive" of 12 June 1989 on the introduction of measures to 
encourage improvements in the safety and health of workers at work - "Framework Directive"  

Workplaces, equipment, signs, personal protective equipment - OSH directives  

Directive 1999/92/EC - risks from explosive atmospheres  
of 16 December 1999 on minimum requirements for improving the safety and health protection 
of workers potentially at risk from explosive atmospheres (15th individual Directive within the 
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC.  

Directive 92/58/EEC - safety and/or health signs  
of 24 June 1992 on the minimum requirements for the provision of safety and/or health signs 
at work (ninth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)  

Directive 89/656/EEC - use of personal protective equipment  
of 30 November 1989 on the minimum health and safety requirements for the use by workers 
of personal protective equipment at the workplace (third individual directive within the meaning 
of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)  

Directive 89/655/EEC - use of work equipment  
of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the use of 
work equipment by workers at work (second individual Directive within the meaning of Article 
16 (1) of Directive 89/391/EEC)  

Directive 89/654/EEC - workplace requirements  
of 30 November 1989 concerning the minimum safety and health requirements for the 
workplace (first individual directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 
89/391/EEC)  

Workplaces, equipment, signs, personal protective equipment - OSH related aspects  

Directive 2006/95/EC - electrical equipment  
Directive 2006/95/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on 
the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for 
use within certain voltage limits  

Directive 2006/42/EC - new machinery directive  
of 17 May 2006 on machinery.  

Directive 2001/95 EC - product safety  
of 3 December 2001 on general product safety.  

Directive 98/37/EC - machinery  
of 22 June 1998 on the approximation of the laws of the Member States relating to machinery. 
End of validity: 28/12/2009 - this directive will be replaced by directive 2006/42/EC.  

Directive 97/23/EC - pressure equipment  
of 29 May 1997 on the approximation of the laws of the Member States concerning pressure 
equipment.  

Directive 95/16/EC - lifts  
of 29 June 1995 on the approximation of the laws of the Member States relating to lifts.  

Directive 94/9/EC - protective systems - potentially explosive atmospheres  
of 23 March 1994 on the approximation of the laws of the Member States concerning 
equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres.  

Directive 90/396/EEC - burning gaseous fuels  
of 29 June 1990 on the approximation of the laws of the Member States relating to appliances 
burning gaseous fuels  

Directive 89/686/EEC - personal protective equipment  

http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-directives/21
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-directives/9
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-directives/4
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-directives/3
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-directives/2
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/council-directive-2006-95
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/directive-2006-42-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/53
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/directive-98-37-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/42
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/33
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/35
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/56
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/34
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of 21 December 1989 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
personal protective equipment.  

Directive 89/106/EEC - construction poducts  
of 21 December 1988 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions 
of the Member States relating to construction products.  

Directive 87/404/EEC - simple pressure vessels  
of 25 June 1987 on the harmonization of the laws of the Member States relating to simple 
pressure vessels.  

Directive 85/374/EEC - liability for defective products  
of 25 July 1985 on the approximation of the laws, regulations and administrative provisions of 
the Member States concerning liability for defective products.  

Directive 84/527/EEC - welded unalloyed steel gas cylinders  
of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
welded unalloyed steel gas cylinders.  

Directive 84/526/EEC - aluminium gas cylinders  
of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
seamless, unalloyed aluminium and aluminium alloy gas cylinders.  

Directive 84/525/EEC - seamless, steel gas cylinders  
of 17 September 1984 on the approximation of the laws of the Member States relating to 
seamless, steel gas cylinders.  

Directive 76/767/EEC - pressure vessels  
of 27 July 1976 on the approximation of the laws of the Member States relating to common 
provisions for pressure vessels and methods for inspecting them.  

Directive 75/324/EEC - aerosol dispensers  
of 20 May 1975 on the approximation of the laws of the Member States relating to aerosol 
dispensers.  

Exposure to chemical agents and chemical safety - OSH directives  

Directive 2009/161/EU - indicative occupational exposure limit values  
of 17 December 2009 establishing a third list of indicative occupational exposure limit values 
in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Commission Directive 
2000/39/EC (Text with EEA relevance)  

Directive 2009/148/EC - exposure to asbestos at work  
of 30 November 2009 on the protection of workers from the risks related to exposure to 
asbestos at work (Text with EEA relevance)  

Directive 2006/15/EC - indicative occupational exposure limit values  
of 7 February 2006 establishing a second list of indicative occupational exposure limit values 
in implementation of Council Directive 98/24/EC and amending Directives 91/322/EEC and 
2000/39/EC  

Directive 2004/37/EC - carcinogens or mutagens at work  
of 29 April 2004 on the protection of workers from the risks related to exposure to carcinogens 
or mutagens at work (Sixth individual Directive within the meaning of Article 16(1) Directive 
89/391/EEC)  

Directive 2000/39/EC - indicative occupational exposure limit values  
of 8 June 2000 establishing a first list of indicative occupational exposure limit values in 
implementation of Council Directive 98/24/EC on the protection of the health and safety of 
workers from the risks related to chemical agents at work.  

Directive 98/24/EC - risks related to chemical agents at work  
of 7 April 1998 on the protection of the health and safety of workers from the risks related to 
chemical agents at work (fourteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of 
Directive 89/391/EEC)  

Directive 91/322/EEC - indicative limit values  
of 29 May 1991 on establishing indicative limit values by implementing Council Directive 
80/1107/EEC on the protection of workers from the risks related to exposure to chemical, 
physical and biological agents at work.  

Exposure to chemical agents and chemical safety - OSH related aspects  

http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/council-directive-89-106-eec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/41
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/council-directive-85-374-eec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/39
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/38
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/37
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/36
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment/osh-related-aspects/40
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-directives/commission-directive-2009-161-eu-indicative-occupational-exposure-limit-values
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-directives/2009-148-ec-exposure-to-asbestos-at-work
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-directives/commission-directive-2006-15-ec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-directives/directive-2004-37-ec-indicative-occupational-exposure-limit-values
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-directives/directive-2000-39-ec-indicative-occupational-exposure-limit-values
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-directives/75
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-directives/28
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Regulation (EC) No 1272/2008 - classification, labelling and packaging of substances and mixtures  
of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, 
labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 
67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 (Text with EEA 
relevance)  

Directive 2008/68/EC - inland transport of dangerous goods  
of the European Parliament and of the Council of 24 September 2008 on the inland transport 
of dangerous goods. This Directive replaces Council Directive 94/55/EC, Council Directive 
96/49/EC and Council Directive 96/35/EC.  

Regulation (EC) No 1907/2006 - REACH  
of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of 
Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency.  

Directive 1999/45/EC - classification, packaging and labelling of dangerous preparations  
of the European Parliament and of the Council of 31 May 1999 concerning the approximation 
of the laws, regulations and administrative provisions of the Member States relating to the 
classification, packaging and labelling of dangerous preparations.  

Directive 96/82/EC - major-accident hazards  
of 9 December 1996 on the control of major-accident hazards involving dangerous substance  

Directive 95/50/EC - procedures for transport of dangerous goods  
of 6 October 1995 on uniform procedures for checks on the transport of dangerous goods by 
road  

Directive 91/414/EEC - plant protection products  
of 15 July 1991 concerning the placing of plant protection products on the market.  

Directive 67/548/EEC - classification, packaging and labelling of dangerous substances  
of 27 June 1967 on the approximation of laws, regulations and administrative provisions relating to the 

classification, packaging and labelling of dangerous substances. 

Exposure to physical hazards - OSH directives  

Directive 2006/25/EC - artificial optical radiation  
on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of the workers to risks 
arising from physical agents (artificial optical radiation, 19th individual directive within the 
meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC).  

Directive 2004/40/EC - electromagnetic fields and waves  
of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of the 
workers to risks arising from electromagnetic fields and waves (18th individual directive within 
the meaning of Art. 16(1) of directive 89/391/EEC).  

Directive 2003/10/EC - noise  
of 6 February 2003 on the minimum health and safety requirements regarding the exposure of 
workers to the risks arising from physical agents (noise) (Seventeenth individual Directive 
within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC).  

Directive 2002/44/EC - vibration  
of the of 25 June 2002 on the minimum health and safety requirements regarding the 
exposure of workers to the risks arising from physical agents (vibration) (sixteenth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)  

Directive 96/29/Euratom - ionizing radiation  
of 13 May 1996 laying down basic safety standards for the protection of the health of workers 
and the general public against the dangers arising from ionizing radiation.  

Exposure to physical hazards - OSH related aspects  

Directive 2009/71/Euratom - nuclear safety  
of 25 June 2009 establishing a Community framework for the nuclear safety of nuclear 
installations  

Directive 2004/108/EC - electromagnetic compatibility  
of the European Parliament and of the Council of 15 December 2004 on the approximation of 
the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and repealing 
Directive 89/336/EEC  

http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/regulation-ec-no-1272-2008-classification-labelling-and-packaging-of-substances-and-mixtures
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/directive-2008-68-ec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/regulation-ec-no-1907-2006-of-the-european-parliament-and-of-the-council
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/59
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/64
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/66
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/council-directive-91-414-eec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-chemical-agents-and-chemical-safety/osh-related-aspects/58
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-directives/directive-2006-25-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council-of-5-april-2006
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-directives/directive-2004-40-ec-of-the-european-parliament-and-of-the-council
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-directives/82
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-directives/19
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-directives/73
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-related-aspects/council-directive-2009-71-euratom
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-related-aspects/council-directive-2004-108-ec
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Directive 2003/122/Euratom - radioactive sources  
of 22 December 2003 on the control of high-activity sealed radioactive sources and orphan 
sources  

Directive 2000/14/EC - noise - equipment for use outdoors  
of the European Parliament and of the Council of 8 May 2000 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to the noise emission in the environment by equipment for 
use outdoors  
 

Exposure to biological agents  

Directive 2000/54/EC - biological agents at work  
of the European Parliament and of the Council of 18 September 2000 on the protection of 
workers from risks related to exposure to biological agents at work (seventh individual 
directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC)  

Provisions on workload, ergonomical and psychosocial risks - OSH directives  

Directive 90/270/EEC - display screen equipment  
of 29 May 1990 on the minimum safety and health requirements for work with display screen 
equipment (fifth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 
89/391/EEC)  

Directive 90/269/EEC - manual handling of loads  
of 29 May 1990 on the minimum health and safety requirements for the manual handling of 
loads where there is a risk particularly of back injury to workers (fourth individual Directive 
within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC)  

Provisions on workload, ergonomical and psychosocial risks - OSH related aspects  

Directive 2003/88/EC - working time  
of 4 November 2003 concerning certain aspects of the organisation of working time  

Directive 2002/15/EC - working time - mobile road transport activities  
of 11 March 2002 on the organisation of the working time of persons performing mobile road 
transport activities.  

Directive 2000/79/EC - working time - civil aviation  
of 27 November 2000 concerning the European Agreement on the Organisation of Working 
Time of Mobile Workers in Civil Aviation. Concluded by the Association of European Airlines 
(AEA), the European Transport Workers' Federation (ETF), the European Cockpit Association 
(ECA), the European Regions Airline Association (ERA) and the International Air Carrier 
Association (IACA).  

Sector specific and worker related provisions - OSH directives  

Directive 2010/32/EU - prevention from sharp injuries in the hospital and healthcare sector  
of 10 May 2010 implementing the Framework Agreement on prevention from sharp injuries in 
the hospital and healthcare sector concluded by HOSPEEM and EPSU (Text with EEA 
relevance)  

Directive 94/33/EC - young workers  
of 22 June 1994 on the protection of young people at work  

Directive 93/103/EC - work on board fishing vessels  
of 23 November 1993 concerning the minimum safety and health requirements for work on 
board fishing vessels (thirteenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of 
Directive 89/391/EEC).  

Directive 92/104/EEC - mineral-extracting industries  
of 3 December 1992 on the minimum requirements for improving the safety and health 
protection of workers in surface and underground mineral-extracting industries (twelfth 
individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).  

http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-related-aspects/council-directive-2003-122-euratom
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-physical-hazards/osh-related-aspects/directive-2000-14-ec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/exposure-to-biological-agents/77
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/osh-directives/5
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/osh-directives/6
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/osh-related-aspects/directive-2003-88-ec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/osh-related-aspects/directive-2002-15-ec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/provisions-on-workload-ergonomical-and-psychosocial-risks/osh-related-aspects/council-directive-2000-79-ec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/council-directive-2010-32-eu-prevention-from-sharp-injuries-in-the-hospital-and-healthcare-sector
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/18
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/13
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/12
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Directive 92/91/EEC - mineral-extracting industries - drilling  
of 3 November 1992 concerning the minimum requirements for improving the safety and 
health protection of workers in the mineral-extracting industries through drilling (eleventh 
individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 89/391/EEC).  

Directive 92/85/EEC - pregnant workers  
of 19 October 1992 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety 
and health at work of pregnant workers and workers who have recently given birth or are 
breastfeeding (tenth individual Directive within the meaning of Article 16 (1) of Directive 
89/391/EEC)  

Directive 92/57/EEC - temporary or mobile construction sites  
of 24 June 1992 on the implementation of minimum safety and health requirements at 
temporary or mobile construction sites (eighth individual Directive within the meaning of Article 
16 (1) of Directive 89/391/EEC)  

Directive 92/29/EEC - medical treatment on board vessels  
of 31 March 1992 on the minimum safety and health requirements for improved medical 
treatment on board vessels  

Directive 91/383/EEC - fixed-duration or temporary employment relationship  
of 25 June 1991 supplementing the measures to encourage improvements in the safety and 
health at work of workers with a fixed-duration employment relationship or a temporary 
employment relationship  

Sector specific and worker related provisions - OSH related aspects  

Directive 2006/54/EC - equal opportunities  
of the European Parliament and of the Council of 5 July 2006 on the implementation of the 
principle of equal opportunities and equal treatment of men and women in matters of 
employment and occupation  

Directive 2002/73/EC - equal treatment  
of 23 September 2002 amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the 
principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational 
training and promotion, and working conditions  

Directive 2000/78/EC - equal treatment  
of 27 November 2000, establishing a general framework for equal treatment in employment 
and occupation.  
 

http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/11
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/10
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/15
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/17
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-directives/16
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/council-directive-2006-54-ec
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/directive-2002-73-ec-equal-treatment
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/osh-related-aspects/council-directive-2000-78-ec
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Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om kvarts 
 
Beslutad den 18 juni 1992 
(Ändringar införda t. o. m. 2005-02-17)  
 
Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) 
följande föreskrifter. 
 
Tillämpningsområde 
 
1 §  Dessa föreskrifter gäller för all verksamhet där kvarts eller kvartshaltigt material bryts, 
bearbetas, används eller på annat sätt hanteras. Föreskrifterna gäller inte för jordbruksarbete. 
 
2 §  Med arbetsgivare jämställs vid tillämpningen av dessa föreskrifter den som ensam eller 
gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan anställd samt de som för 
gemensam räkning driver sådan verksamhet. 
 
Definitioner 
 
3 §  I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven betydelse. 
 
Kvarts  Kristallin kiseldioxid även i form av kristobalit eller tridymit liksom 

kiseldioxid med delvis ordnad kristallstruktur. 
 
Kvartshaltigt Material som innehåller mer än 3 viktprocent kvarts. 
material  
 
Respirabelt  Damm som kan passera en föravskiljare med avskiljningskarakteristik  
damm  enligt kriterier som framgår av Johannesburgkonventionen. 
 
Allmänna bestämmelser 
 
4 §  Kvartshaltigt material, som vid hantering kan medföra risk för ohälsa genom kvartshaltigt 
damm, skall om möjligt bytas ut mot ofarligt eller mindre farligt material. 
 
5 §  Arbete där kvartshaltigt damm kan uppkomma skall planeras och ordnas så, att 
expositionen för sådant damm blir så låg som möjligt. Visar luftundersökning att expositionen 
för kvartshaltigt damm inte är godtagbar, skall åtgärder snarast vidtas för att sänka 
expositionen till godtagbar nivå. 
 
Om hygieniska gränsvärden finns bestämmelser i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 
1990:13) med föreskrifter om hygieniska gränsvärden. 
 
6 §  Arbetsgivare skall ta reda på om material, som används i arbete och som kan ge upphov 
till damm, innehåller kvarts och, om materialets kvartshalt inte är känd, låta bestämma denna. 
 
7 §  För arbetet erforderliga skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifter skall finnas 
tillgängliga på arbetsplatsen. 
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8 §  Arbetsgivare som avser att påbörja drift vid mobilt krossverk, mobil betongstation, mobilt 
asfaltverk eller liknande mobil anläggning, där kvartshaltigt material hanteras, skall innan 
anläggningen tas i bruk eller flyttas till annat driftställe göra anmälan om detta till 
Arbetsmiljöverket i det distrikt där anläggningen skall användas. (AFS 2000:17) 
 
9 §  Allmänna bestämmelser om farliga ämnen finns i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse 
(AFS 1985:17) med föreskrifter om farliga ämnen. 
 
Förbud att använda kvartshaltigt material 
 
10 §  Kvartshaltigt material får inte användas som blästringsmedel vid manuell blästring. 
Undantag gäller dock för blästring i slutet blästerskåp med utsugning samt för våtblästring där 
blästermedlet sätts till vatten. 
 
Särskilda villkor för användning av kvartshaltigt material 
 
11 §  Dammande kvartshaltigt material får används som bjälklagsfyllning vid läggning av 
golv endast om materialet har behandlats så att dammspridning effektivt hindras och detta har 
kontrollerats genom expositionsmätning som utförts när material av motsvarande slag använts 
under likvärdiga förhållanden. 
 
12 §  Filtermaterial som innehåller kristobalit får användas för rening av vatten endast om vid 
dosering av materialet vidtagits åtgärder som effektivt hindrar dammspridning. 
 
Utrustning och lokaler 
 
13 §  Teknisk anordning där kvartshaltigt damm alstras skall vara så utförd och utrustad att 
spridning av damm undviks. 
 
Inkapsling kring maskin eller process skall vara så tät och avsugen luftmängd så stor att damm 
ej läcker ut från inkapslingen. 
 
Om dammförebyggande åtgärder finns särskilda bestämmelser i Arbetarskyddsstyrelsens 
kungörelse (AFS 1980:11) om åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa. 
 
Renhållning 
 
14 §  Arbetsplats där kvartshaltigt material hanteras så att kvartshaltigt damm uppkommer, 
skall rengöras från damm minst varje vecka och sedan arbetet avslutats. Detta gäller dock 
endast i tillämpliga delar för arbetsplats i gruva, gjuterier med jordgolv och gjuthallar i 
stålverk samt arbetsplatser utomhus. 
 
15 §  Rengöring skall utföras så, att damm inte virvlas upp och sprids. Damm skall i första 
hand sugas bort eller avlägsnas genom spolning. Anordning för uppsamling av avfall, spill 
e.d. skall finnas lätt tillgänglig. 
 
Ventilationssystems frånluftsdelar skall rensas och rengöras när det behövs för att 
anläggningen skall fungera tillfredsställande. Ventilationssystem skall inspekteras regelbundet 
och minst två gånger per år. 
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Personlig skyddsutrustning 
 
16 §  Bestämmelser om personlig skyddsutrustning finns i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse 
(AFS 1980:11) om åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa. Om 
andningsskydd erfordras skall det vara minst halvmask med filter som effektivt skyddar mot 
kvartsdamm. 
 
Kontroll av luftföroreningar 
 
17 §  Vid arbete där kvartshaltigt damm uppkommer skall arbetsgivare se till att undersökning 
av luftförhållandena sker. Därvid skall expositionsmätning ske, om det inte med hänsyn till 
arbetets art eller omfattning klart framgår att de hygieniska gränsvärdena för kvartshaltigt 
damm inte överskrids. 
 
Vid tillfällig arbetsplats där damm sprids endast från ett arbete, t.ex. arbete med teknisk 
anordning som har dammeliminerande utrustning, behöver expositionsmätning inte ske om 
det genom sådan mätning på annan arbetsplats har visats, att de hygieniska gränsvärdena inte 
överskrids, när arbete av ifrågavarande typ utförs under motsvarande förhållanden. 
 
18 §  Om expositionsmätning krävs enligt 17 § skall mätningen ske inom sex månader från 
det att arbete påbörjats eller sådana förändringar inträtt att tidigare mätning ej är tillämplig. 
Detta gäller även om arbetet flyttas mellan olika arbetsplatser. Därefter skall mätning ske en 
gång per kalenderår. Om erhållna mätvärden inte överstiger 1/5 av tillämpliga gränsvärden, 
behöver ytterligare mätning dock inte ske. Om mätvärdena överstiger 1/5 men ej hälften av 
tillämpliga gränsvärden, får Arbetsmiljöverket medge längre tidsintervall mellan mätningarna. 
(AFS 2000:17) 
 
19 §  Om mätning enligt 17B18 §§ visar att de hygieniska gränsvärdena överskrids, skall B 
sedan åtgärder enligt 5 § vidtagits B ny expositionsmätning ske snarast möjligt dock senast 
inom sex månader. 
 
20 §  Expositionsmätning enligt 17B18 '' skall innefatta bestämning av halten respirabel 
kvarts. I damm från kiseldioxidhaltigt material som upphettats till temperaturer överstigande 
400EC skall även halten kristobalit och tridymit bestämmas. 
 
Om yrkeshygieniska mätningar finns särskilda regler i Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse 
(AFS 1988:3) med föreskrifter om yrkeshygieniska mätningar. 
 
21 §  Kopia av mätrapport över mätresultat skall sändas till Arbetsmiljöverket i två exemplar 
snarast möjligt dock senast inom fyra månader efter det att mätningen slutförts. (AFS 
2000:17) 
 
Medicinsk kontroll 
 
22 §   Arbetsgivare skall ordna med medicinska kontroller enligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter ”Medicinska kontroller i arbetslivet” av arbetstagare som sysselsätts eller ska 
sysselsättas i arbete där exponeringsmätning enligt 17-18 §§ visat att halva det hygieniska 
gränsvärdet för damm överskridits. 
 
Bestämmelserna i första stycket gäller dock endast om tiden för dessa arbetsuppgifter 
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regelmässigt motsvarar minst halva arbetstiden för heltidsanställd. (AFS 2005:10) 
 
23 §  Upphävd. (AFS 2005:10) 
 
24 §  Upphävd. (AFS 2005:10) 
 
25 §  Upphävd. (AFS 2005:10) 
 
26 §  Upphävd. (AFS 2005:10) 
 
27 §  Upphävd. (AFS 2005:10) 
 
28 §  Upphävd. (AFS 2005:10) 
 
29 §  Upphävd. (AFS 2005:10) 
 
Särskilda bestämmelser 
 
30 §  Bestämmelserna i 10 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 4 § arbetsmiljölagen (SFS 
1977:1160). Bestämmelserna i 17B20 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 1 § 3. samma lag. 
Brott mot nu nämnda föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 § arbetsmiljölagen medföra böter eller 
fängelse i högst ett år. 
 
Bestämmelserna i 8, 21 och 29 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 8 § arbetsmiljölagen. 
Bestämmelserna i 22B26 §§ utgör föreskrifter enligt 4 kap. 5 § samma lag. Bestämmelserna i 
28 § första stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 7 § samma lag. Brott mot nu nämnda 
föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 § andra stycket samma lag medföra böter. 
 
 
 
Ikraftträdande 
 
Dessa föreskrifter1 träder i kraft den 1 januari 1993. 
 
Samtidigt upphävs Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse om kvarts AFS 1981:16. 
______________ 
Dessa föreskrifter2 träder i kraft den 1 januari 2001 
 
AFS 2005:10 med ändringar träder i kraft den 1 juli 2005. 
 
 
 
 
 
 
________________ 
1) AFS 1992:16 
2) AFS 2000:17 
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Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om tillämpningen av 
föreskrifterna om kvarts 
 
Arbetarskyddsstyrelsen meddelar med stöd av 15 ' arbetsmiljöförordningen (SFS 1977:1166) 
följande allmänna råd om tillämpningen av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 
1992:16) om kvarts. 
 
Bakgrund 
 
Syftet med kungörelsen är att förebygga ohälsa och besvär av luftföroreningar vid hantering 
av kvarts och kvartshaltigt material. 
 
Allmänt 
 
Kvarts är ett kristallint mineral som utgörs av kiseldioxid, Si02. Den är färglös till vit, men 
små mängder föroreningar kan ge annan färg, t.ex. röktopas (brun) och ametist (violett). 
Kvarts har densiteten 2,65 . 103 kg/m3. 
 
Kvarts är ett av de i naturen vanligast förekommande mineralen. Det ingår till betydande del, 
15B35 %, i våra vanligaste bergarter, granit och gnejs. 
 
Vid upphettning till 870 EC omvandlas kvarts till tridymit och vid 1470 EC till kristobalit, 
vilka båda mineral är andra modifikationer av kristallin kiseldioxid. Vid tillsats av flussmedel 
kan omvandling även ske vid lägre temperaturer. Omvandlingarna är reversibla men mer eller 
mindre tröga, varför flera former av kristallin kiseldioxid kan förekomma samtidigt vid 
rumstemperatur. Även amorf kiseldioxid, bl.a. förekommande som kiselgur, kan genom 
upphettning omvandlas till kristobalit eller tridymit. Sådan omvandling kan börja redan vid 
temperaturer överstigande ca 400 EC. 
 
Den svenska berggrunden innehåller inte kristobalit eller tridymit. Damm som uppkommer 
vid hantering eller bearbetning av svenska bergarter innehåller därför ej dessa former av 
kristallin kiseldioxid. 
 
Kvarts, tridymit och kristobalit är olösliga i vanliga syror med undantag för fluorvätesyra. 
 
Då kvarts är ett vanligt mineral i våra bergarter kan personer sysselsatta inom gruv- och 
stenindustri liksom personer sysselsatta med krossning av sprängsten eller krossning och 
sortering av material från grustag lätt bli exponerade för kvartshaltigt damm. Inom järn- och 
stålindustri används kvartshaltigt material i bl.a. ugns- och skänkinfodringar samt som 
formmaterial i gjuterier. 
 

Andra verksamhetsgrenar där kvartshaltigt material används är porslinsfabriker och övrig 
keramisk industri, glas- och slipvarutillverkning, byggnadsämnesindustri, tandtekniska 
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laboratorier samt vissa grenar av kemiskteknisk industri såsom vid färg-, plast- och 
limtillverkning. Inom byggnads- och anläggningsverksamhet uppkommer kvartshaltigt damm 
bl.a. i samband med tunneldrivning, betongslipning, borrning och bilning. Även personer 
sysselsatta med t.ex. potatishantering och gatsopning kan bli exponerade för kvartshaltigt 
damm. 
 
Hälsoeffekter 
 
Vid inandning av damm innehållande kristallin kiseldioxid föreligger risk för sjukdomen 
silikos (stendammlunga). Förutsättningen för att dammet skall kunna framkalla silikos är att 
det via luftrörens finaste förgreningar når ända ner till lungblåsorna, de s.k. alveolerna. Man 
räknar med att det huvudsakligen är partiklar mindre än 5 Fm (0,005 mm) som kan tränga så 
djupt. Sådana partiklar kan inte observeras med blotta ögat. 
 
Om kvartsdammet trängt ner i lungorna, har kroppen små möjligheter att göra sig kvitt 
partiklarna. Även om man andas ut en del och en annan del transporteras bort via 
lymfvägarna, ger fortsatt tillförsel en ökad ansamling av damm i lungvävnaden, där 
partiklarna kan utöva sin silikosframkallande verkan. Sjukdomen som är obotlig leder i 
framskridet stadium till nedsatt lungfunktion och ökad belastning på hjärt-kärlsystemet. 
 
I regel uppträder silikosen först 10 till 30 år efter det att expositionen för kvartshaltigt damm 
börjat. 
 
Vissa undersökningar talar för att respirabelt damm av tridymit och kristobalit har en 
kraftigare silikosframkallande effekt än kvarts. Vid bedömning av yrkesrisker är det därför 
nödvändigt att veta i vilken proportion olika slag av kristallin kiseldioxid ingår i dammet på 
arbetsplatsen. 
 
International Agency for Research on Cancer har klassat kristallin kvarts som sannolikt 
cancerogen (2A). Någon förhöjd cancerfrekvens bland kvartsexponerade har emellertid inte 
upptäckts i Sverige. 
 
Även amorf kiseldioxid är en belastning för lungan och synes enligt vissa undersökningar 
kunna ge upphov till lungförändringar. 
 
Märkning 
 
Regler om märkning vid överlåtelse av hälsofarlig kemisk produkt finns i 
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och om märkning av hälsofarliga 
kemiska produkter (KIFS 1986:3) samt i Kemikalieinspektionens allmänna råd (1986:2) till 
föreskrifterna. Ytterligare vägledning beträffande klassificering och märkning vid överlåtelse 
finns i pärmen "Märkning av kemiska produkter" (utgiven av Kemikalieinspektionen och 
Sprängämnesinspektionen). Produkt som består av pulverformigt material och innehåller mer 
än 3 viktprocent kvarts kan normalt anses utgöra hälsofarlig kemisk produkt hörande till 
farlighetsklassen farliga produkter. 
 
Regler om märkning vid användning och lagerhållning i anslutning till användning finns i 
Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om farliga ämnen (AFS 1985:17). 
 
Kommentarer till vissa paragrafer 
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Till 1 §  Till jordbruksarbete hänförs ej arbete i grustag eller krossverk även om sådan 
verksamhet bedrivs i anslutning till jordbruksrörelse. 
 
Till 3 §  Till kristallin kiseldioxid med delvis ordnad kristallstruktur, s.k. kryptokristallin 
struktur, hänförs bl.a. kalcedon (flinta, agat, onyx m.m.). 
Definition av respirabelt damm se Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om hygieniska 
gränsvärden, (AFS 1990:13). 
 
Till 4 §  Inom alla områden där kvartshaltigt material används i en industriell process B 
speciellt där materialet innehåller hög kvartshalt B är det viktigt att noggrant undersöka om 
inte det kvartshaltiga materialet kan utbytas mot annat med avseende på silikosrisk mindre 
farligt material. Exempel härpå är bl.a. utbyte av kvartssand mot olivinsand som formmaterial 
i gjuterier samt ersättning av pulverformig kvarts som fyllmedel i olika kemisktekniska 
produkter och som filtermaterial. 
 
Vid utbyte av material är det viktigt att beakta att ersättningsmaterial inte inför andra risker 
från hälsosynpunkt. 
 
Till 6 §  Med moderna analysinstrument går det att pressa detektionsgränsen till ca 0,1% 
kvarts även om det förekommer störande mineraler i analysprovet. 
 
Till 7 §  När det gäller arbete med kvartshaltigt material är det väsentligt att hanterings- och 
skyddsföreskrifterna kompletteras med information om silikosrisken. 
 
Till 9 § Föreskrifterna om farliga ämnen är tillämpliga på bl.a. hantering, märkning och 
information till arbetstagare som hanterar kvartshaltigt material. 
 
Till 10 § Om blästringsmedel återanvänds kan rening av blästringsmedlet erfordras för att 
kvartshalten i materialet ej skall överstiga 3 viktprocent. Detta gäller främst vid blästring av 
ytor som kan vara kvartshaltiga, t.ex. gjutgods eller vissa stenmaterial såsom granit, porfyr 
och sandsten. 
 
Till 11 § Luftundersökningar som gjorts vid läggning av golv, där kvartshaltig sand användes 
som bjälklagsfyllning, har visat att dammexpositionen betydligt överstiger hygieniska 
gränsvärdet för kvartsdamm. Detta gäller även om bjälklagsfyllningen utgjorts av sand som 
tvättats och vindsiktats. 
 
Mätningar som gjorts på läggning av golv, där man använt krossat material (0B8mm) som 
renats från de finaste fraktionerna och sedan behandlats med dammbindande medel, har 
däremot visat att en godtagbar dammsituation kan uppnås vid läggningsarbetet. 
 
Till 12 § Diatomit som används som filtermaterial vid rening av vatten är i regel 
flusskalcinerad, varvid den amorfa kiseldioxiden i utgångsmaterialet omvandlats till kristallin 
kiseldioxid i form av kristobalit. Andelen kristobalit i filtermaterialet uppgår ofta till ca 50%. 
 
Mätningar har visat att vid rening av vatten vid badanläggningar expositionen för kristobalit 
vid doseringsarbetet flerfaldigt överstiger det hygieniska gränsvärdet. Det finns emellertid 
säcktömmare, med vilken säcken vid doseringen kan tömmas genom spolning och som i 
mycket stor utsträckning eliminerar dammspridningen vid detta arbetsmoment. 
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Exempel på filtermaterial som kan ersätta diatomit vid rening av vatten är perlit (ett natrium-
kalium-aluminiumsilikat). 
 
Till 13 § En effektiv metod för att hindra att damm sprids är att använda ett 
punktutsugningssystem som arbetar med hög lufthastighet men litet luftflöde. För att med litet 
luftflöde få hög effektivitet måste avsugningen koncentreras till ett litet område, mycket nära 
dammkällan. 
För att praktiskt arrangera detta arbetar man med små kåpor och klena ledningar. Sådana 
system finns bl.a. på handhållna verktyg av olika slag såsom borrmaskiner, slipmaskiner, 
kapmaskiner, pneumatiska mejslar etc. 
 
Till borrmaskiner finns ett flertal avsugningsaggregat. De bygger på principen att en sugkåpa 
placeras över borrhålet. Kåpan förbinds med en sugenhet, ofta tryckluftsdriven, via en böjlig 
slang. Genom användning av avsugningsaggregat kan vid bergborrning dammspridningen 
reduceras till 1 à 2 % av den dammspridning som uppstår vid borrning utan 
avsugningsaggregat. Avsugning kan också ske vid borrkronan genom kanal i borrstålet. 
 
En annan metod att begränsa dammspridningen vid borrning är att tillsätta vatten genom 
borrstålet, s.k. våtborrning. 
 
Det är en fördel om inkapsling kring maskin eller process är så utförd, att den utan svårighet 
möjliggör tillsyn och reparation. För att damm ej skall läcka ut från springor och otätheter i 
maskin eller inkapsling behöver lufthastigheten i öppningar i regel vara minst 1 m/s. Den kan 
dock behöva vara högre om det i inkapslingen förekommer luftstötar p.g.a. av maskin- eller 
materialrörelser (pumpeffekt). Det är mycket viktigt att maskin och inkapsling undergår 
regelbundna kontroller vad avser täthet och undertryck. 
 
Befuktning i dammbegränsande syfte ger, om den utförs på rätt sätt, en kraftig reducering av 
dammkoncentrationen. Undersökningar som gjorts vid krossverk har visat att en väl utförd 
befuktning kan sänka dammkoncentrationen till ca 1/10. Finandelen i dammet tenderar att 
öka, men totalt sett minskar det respirabla dammet ändock högst betydligt vid befuktning. 
 
Det är viktigt att dysor som används vid befuktning är av sådan typ som finfördelar vattnet i 
hög grad. Den bästa effekten uppnås om dysorna är riktade mot materialströmmen och 
området kring dysorna är inkåpat så att vattendimman/dammet ej kan påverkas av luftrörelser 
utifrån. 
 
I de fall där man ej kan hindra att damm sprids från maskin eller process, är det viktigt att man 
kan begränsa spridningen till ett så litet område som möjligt. För att uppnå detta kan en 
sughuv, sugspalt eller sugramp placeras så nära dammkällan som möjligt. Effektiviteten ökar 
om man samtidigt blåser luft mot sugöppningen med hjälp av små luftstrålar med hög 
hastighet, s.k. styrstrålar. Med en lämplig kombination av @blås@ och @sug@ kan föroreningar 
fångas in vid källan och föras bort till sugöppningen. Luftströmmen verkar här dels som en 
ridå som förhindrar att förorenad luft kommer ut i lokalen och dels som en ejektor. Genom sin 
ejektorverkan drar den med sig den förorenade luften mot utsugningsöppningen. 
 
För att klara dammkoncentrationer som kan förekomma behöver tilluftsaggregat som används 
till hytt ha finfilter med minst 90 % avsvärtningsgrad mätt enligt svensk standard SMS 2289 
(ASHRAE 52-68), i kombination med ett lämpligt grundfilter. För att fylla kravet på 



AFS 1992:16 
 

11 

tempererad tilluft är det i regel nödvändigt att aggregat förses med temperaturreglerande 
utrustning (värme- och/eller kylaggregat). Med ett övertryck i hytten säkerställer man att 
damm inte tränger in. 
 
Observera att vad som sägs om hytt i kungörelsen AFS 1980:11 om åtgärder mot 
luftföroreningar till förebyggande av ohälsa 3 § d kan även avse travershytt och hytt på fordon 
eller maskin som används i dammande arbete. 
 
I samband med projektering av ny-, till- eller ombyggnad är det viktigt att man särskilt beaktar 
möjligheten att placera dammande arbetsoperationer skilt från mindre dammande. 
Allmänna regler för arbetslokaler finns i Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om lokaler 
m.m. (f.d. anvisningar nr 88). 
 
Till 14 § Arbetsplats hålls fri från avfall och damm genom att städning sker när så erfordras B 
varje vecka är ett minimikrav. Städning blir mest effektiv om den sker efter på förhand 
uppgjorda rutiner. Även storrengöring kan behöva utföras flera gånger per år för att avlägsna 
damm på maskiner, armaturer, rör o.d. 
 
Bestämmelserna gäller även arbetsplatser av tillfällig karaktär t.ex. på byggarbetsplatser. De 
preciserar för arbetsplatser där kvartshaltigt material hanteras kravet i 6 § i 
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1986:3) på 
regelbunden städning. 
 
Till 15 § Anordning för central dammsugning (eller likvärdig utrustning) underlättar 
rengöring och medför att senare hantering av damm kan ske på ett betryggande sätt. 
Tryckluftsblåsning och torrsopning är olämpliga rengöringsmetoder, eftersom de virvlar upp 
och sprider damm. Om rengöring sker genom spolning, är det viktigt att kontrollera att 
byggnadsmaterial, maskiner, elutrustning etc. har sådant utförande att spolning är möjlig och 
riskfri. 
 
Rensning och rengöring av ventilationssystems frånluftsdelar underlättas om de har 
rensluckor. Utvändig rengöring av ventilationskanaler underlättas om de förläggs så att de är 
lätt åtkomliga för dammsugning eller tvättning. 
 
God belysning och lämplig färgsättning medför att dammkällor lättare upptäcks och att 
renhållningen underlättas. Även på tillfälliga arbetsplatser är en god belysning viktig och kan 
åstadkommas genom portabel belysningsutrustning. 
 
För att återluft från mobil dammsugare skall vara effektivt renad behöver i regel användas 
filter med minst 99,97% avskiljningsgrad mätt enligt testmetod DOP MILBSTD 282 eller 
motsvarande. 
 
Till 16 § Enligt 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen åligger det arbetsgivaren att tillhandahålla 
personlig skyddsutrustning. 
 
Lämpligt dammfilter för kvartshaltigt damm har beteckningen filterklass P3. 
 
Till 17 § Med undersökning av luftförhållandena avses i första hand en bedömning av om det 
med hänsyn till arbetets art och omfattning förekommer dammalstring i mer än obetydlig 
utsträckning. Om så är fallet och effektiva dammbekämpande åtgärder har vidtagits, behöver 
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undersökningen omfatta bedömning av täthet hos inkapslingar, kapacitet hos avsug etc. 
Bedömningen kan även behöva kompletteras med mätningar av olika slag. 
 
Det är i regel möjligt att utan expositionsmätning avgöra, om det klart framgår att 
dammexpositionen inte överskrider de hygieniska gränsvärdena, endast om dammalstringen är 
mycket låg. Oftast innebär detta en dammexposition i storleksordningen 1/10 av 
gränsvärdena.  
Exempel på detta kan vara tandtekniska laboratorier, där endast grammängder kvartshaltigt 
material används vid varje förbrukningstillfälle, kemisk-teknisk industri, där satsning sker i 
kapslat utrymme med utsug, samt vid vattenrening, där det kvartshaltiga filtermaterialet 
tömmes ur emballaget genom vattenspolning i slutet system. 
 
Tillfälliga arbetsplatser är vanliga inom byggnads- och anläggningsarbete. Till byggnadsarbete 
brukar räknas sådant arbete, som utförs i samband med uppförande eller ändring av 
husbyggnad eller anläggning eller som består i underhåll, reparation eller rivning av 
husbyggnad eller anläggning. I anläggningsarbete ingår bl.a. brobyggnads-, vägbyggnads-, 
spårbyggnads-, rörlednings- och linjebyggnadsarbete. Arbetena är här ofta kortvariga. 
 
Sådan tidigare mätning, som enligt 17 § andra stycket befriar arbetsgivaren från att utföra 
expositionsmätning, behöver inte ha utförts av arbetsgivaren själv. Det avgörande är om 
anordningen kan anses ha använts under likvärdiga förhållanden. 
 
Till 18 § Inom t.ex. byggnads- och anläggningsverksamhet driver en arbetsgivare ofta flera 
kortvariga arbeten samtidigt eller på olika platser efter varandra. Om arten och omfattningen 
av de olika arbetena inte skiljer sig från varandra innebär 18 § att expositionsmätning skall 
utföras inom sex månader från det att arbetet påbörjades även om arbetet har kortare 
varaktighet på varje enskild arbetsplats. Skyldigheten att utföra mätning vid mobilt krossverk, 
mobil betongstation eller mobilt asfaltverk påverkas inte av att anläggningen flyttas, dvs. 
första mätning skall i likhet med vad som gäller för stationär anläggning utföras inom sex 
månader från det att arbetet påbörjats och därefter med de intervall som anges. Det kan vara 
lämpligt, särskilt i samband med den första mätningen, att även kartlägga olika 
föroreningskällors betydelse för uppkomst och spridning av damm för att därigenom erhålla 
ett mera fullständigt underlag för förbättringsåtgärder. Sådan kartläggning kan åstadkommas 
med hjälp av emissions- och imissionsmätningar (s.k. areamätningar). Denna typ av mätning 
utförs lämpligen med olika slag av direktvisande instrument. 
 
Det är av stor vikt att funktionen av eliminationstekniska åtgärder regelbundet kontrolleras 
och underhålls så att en mätning ger en representativ bild av normala förhållanden. 
 
Till 20 § Kravet är endast bestämning av halten respirabel kvarts. Det kan dock vara lämpligt 
B särskilt då andelen kvarts i dammet är låg B att genom vägning av filtren före och efter 
provtagningen även ta reda på den totala halten respirabelt damm i luften för jämförelse med 
hygieniska gränsvärdet för sådant damm. 
 
Mätning utförs vid normal drift vilket innebär att arbete pågår på normalt sätt och i normal 
omfattning samt att ventilationen fungerar normalt. 
 
Beträffande mätutrustning samt provtagnings- och analysförfarande hänvisas till 
Arbetsmiljöinstitutets metodrapport nr 1021. 
 



AFS 1992:16 
 

13 

Till 21 § Det ena exemplaret av mätrapporten är avsett att insändas till 
Arbetarskyddsstyrelsen. 
 
En sammanställning över uppgifter som bör finnas med i en mätrapport finns i en tabell i 
anslutning till styrelsens föreskrifter om yrkeshygieniska mätningar (AFS 1988:3). 
 
Bestämmelser om arbetsgivares skyldighet att underrätta skyddsombud om förändringar av 
betydelse för skyddsförhållandena inom skyddsområdet samt om skyddsombuds rätt till 
information finns i 6 kap. 4 och 6 §§ arbetsmiljölagen. 
 
Till 22 § I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet finns regler 
och råd om arbetsmiljörelaterade medicinska kontroller. Här beskrivs när och hur sådana 
kontroller skall eller bör anordnas, hur man hanterar resultaten av kontrollerna m.m. 
 
I fråga om arbete vid tillfällig arbetsplats medges enligt 17 § andra stycket i vissa fall 
undantag från kravet på exponeringsmätning. Om exponeringen vid sådant arbete kan antas 
överskrida halva tillämpliga hygieniska gränsvärdet är det lämpligt att frivillig medicinsk 
kontroll övervägs.  
 
Till 23 § 23 § är upphävd genom AFS 2005:10. 
 
Till 24 § 24 § är upphävd genom AFS 2005:10. 
 
Till 25 § 25 § är upphävd genom AFS 2005:10. 
 
Till 26 § 26 § är upphävd genom AFS 2005:10. 
 
Till 28 § 28 § är upphävd genom AFS 2005:10. 
 
Till 29 § 29 § är upphävd genom AFS 2005:10. 
 
Till ikraftträdande AFS 1983:14, AFS 1983:22 och AFS 1990:2 om ändring i kungörelsen 
om kvarts (AFS 1981:16) upphör att gälla vid ikraftträdandet samtidigt med AFS 1981:16. 
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Andra aktuella regler m.m. 
 
Regler som är tillämpliga på arbete med kvarts finns bl.a. i följande kungörelser och allmänna 
råd från Arbetarskyddsstyrelsen: 
 
Allmänna råd om lokaler m.m. f.d. anvisningar 88. 
 
AFS 1980:11 Åtgärder mot luftföroreningar till förebyggande av ohälsa 
AFS 1985:17 Farliga ämnen 
AFS 1986:3 Byggnads- och anläggningsarbete 
AFS 1986:14 Sprängarbete 
AFS 1986:17 Bergarbete 
AFS 1987:16 Gjuterier 
AFS 1988:3 Yrkeshygieniska mätningar av luftföroreningar 
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(TEXTEN NEDAN I BILD AV EN BLANKETT I TRYCKTA FÖRLAGAN) 
 Bilaga       
 
Förslag till resultatsammanställning enligt 29 § av medicinska undersökningar och 
kontroller enligt 23 och 25 §§ 

SAMMANSTÄLLNING 
Datum 

 
.......................................................... 
Yrkesinspektionen i 

 
RESULTATSAMMANSTÄLLNING ENLIGT 29 § AV UNDERSÖKNINGAR OCH 
KONTROLLER ENLIGT 22 och 25 §§ 
Personal vid (företagets namn) 
  
 
 under                  kvartalet 19 
 
 
Antal undersökta/kontrollerade personer    st  
 
Därav läkarundersökta (enl 23 §)    st 
   
Undersökningsresultat: 
 
Tjänstbar i arbete som avses i 22 §    st  
 
Enligt 24 § ej tjänstbar i arbete som avses i 22 §   st 
 

Summa undersökta personer .......... st       
Anmärkningar 
  
  
  
 
 
  Företagets namn 
  
  Utdelningsadress (gata box, etc) 
  
 Ortsadress (postnr och ortnamn) 
 
 
................................................................................................................................................. 
(Arbetsgivares namn eller dennes ombud (jfr kommentar till 28 §) 
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Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om medicinska kontroller i arbetslivet

 

Beslutade den 17 februari 2005

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen
(SFS 1977:1166) och efter samråd med Socialstyrelsen följande föreskrif-
ter

 

1)

 

).

 

Tillämpningsområde 

 

1 §

 

  Dessa föreskrifter gäller för alla arbetsgivare. Med arbetsgivare lik-
ställs den som anlitar inhyrd arbetskraft för att utföra arbete i sin verk-
samhet. Med arbetstagare likställs den som hyrts in för att utföra arbete i
verksamheten.

 

1)

 

Jfr följande direktiv
– rådets direktiv 89/391/ EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbätt-
ringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT L 183, 29.06.1989, s. 1,
Celex 31989L0391). 
– rådets direktiv 90/394/EEG av den 28 juni 1990 om skydd för arbetstagare mot ris-
ker vid exponering för carcinogener i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i
direktiv 89/391/EEG) (EGT L 196, 26.7.1990, s. 1, Celex 31990L0394) senast ändrat
genom rådets direktiv 1999/38/EG (EGT L 138, 1.6.1999, s. 66, Celex 31999L0038).
– rådets direktiv 93/104/EG av den 23 november 1993 om arbetstidens förläggning i
vissa avseenden (EGT L 307, 13.12.1993, s. 18, Celex 31993L0104).
– rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 om skydd av arbetstagares hälsa och
säkerhet mot risker som har samband med kemiska agenser i arbetet (fjortonde
särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 131, 5.5.1998, s. 11,
Celex 31998L0024). 
– rådets direktiv 83/477/EEG av den 19 september 1983 om skydd för arbetstagare
mot risker vid exponering för asbest i arbetet (EGT L 263, 24.9.1983, s. 25, Celex
31983L0477) senast ändrat i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/18/EG
(EUT L 97, 15.4.2003, s. 48, Celex 32003L0018).
– Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om mini-
mikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har sam-
band med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT L 177, 6.7.2002, s. 13, Celex 32002L0044).
– Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om
skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena
ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG)
(EGT L 158, 30.4.2004, s. 50, Celex 32004L0037).

 

Utkom från trycket
den 29 mars 2005
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Definitioner

 

2 §

 

  I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.

Medicinsk kontroll en medicinsk åtgärd avsedd att vara
till stöd i arbetsmiljöarbetet. I denna
kan ingå biologisk exponeringskon-
troll, läkarundersökning, hälsounder-
sökning och tjänstbarhetsbedömning.
Vaccinationer räknas inte som medi-
cinsk kontroll.

Biologisk exponeringskontroll en direkt eller indirekt mätning av upp-
taget av ett ämne i kroppen.

Biologiskt gränsvärde ett värde som inte får överskridas vid
biologisk   exponeringskontroll.

Läkarundersökning individinriktad undersökning som lä-
kare ansvarar för och där denne med-
verkar i undersökningen av varje en-
skild arbetstagare.

Hälsoundersökning undersökning där läkaren inte behöver
medverka i undersökningen av varje
enskild individ. Läkaren ansvarar dock
för den slutliga bedömningen. Under-
sökningen kan genomföras med hjälp
av ett frågeformulär, ett enskilt samtal
och/eller kroppsundersökningar och
provtagningar. 

Tjänstbarhetsbedömning läkarens bedömning om den under-
söktes hälsotillstånd tillåter att denne
får sysselsättas med de arbetsuppgif-
ter som den medicinska kontrollen av-
ser.

Ordna med (medicinsk kontroll) arbetsgivarens skyldighet att organi-
sera medicinsk kontroll, erbjuda de an-
ställda att genomgå denna och se till
att endast de som genomgått medi-
cinsk kontroll sysselsätts med det ar-
bete som föranleder kontrollerna.
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Erbjuda (medicinsk kontroll) skiljer sig från ”ordna med” genom att
inget hinder eller förbud finns för ar-
betsgivaren att sysselsätta den som
avböjt att genomgå erbjuden medi-
cinsk kontroll.

 

Generella regler om medicinska kontroller

 

3 §

 

  När en riskbedömning enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om sys-
tematiskt arbetsmiljöarbete, visar att det är motiverat att genomföra
medicinska kontroller av arbetstagarna skall sådana kontroller erbjudas
dem av arbetsgivaren.

 

4 §

 

  Arbetsgivaren skall oavsett riskbedömning i 3 § ordna med medicin-
ska kontroller av arbetstagarna vid 
a) arbete som innebär exponering för bly och kadmium enligt 12–26 §§,
b) arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm: as-

best, kvarts och vissa syntetiska oorganiska fibrer enligt 27–31 §§,
c) arbete som innebär exponering för härdplaster enligt 32–40 §§,
d) arbete som innebär stor fysisk påfrestning: höjdarbete i master och

stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete enligt 41–56 §§.

För arbeten enligt punkterna a, b och d samt för vissa arbeten enligt
punkt c skall de medicinska kontrollerna resultera i en tjänstbarhetsbe-
dömning.

Arbetsgivaren skall oavsett riskbedömningen i 3 § erbjuda arbetstagarna
medicinsk kontroll vid
e) arbete som innebär exponering för vibrationer enligt 57–62 §§ samt
f) nattarbete enligt 63–67 §§.

Medicinsk kontroll som ordnas med eller erbjuds enligt 3 § och 4 § skall
inte medföra några kostnader för arbetstagarna.

 

5 §

 

  Den arbetstagare som genomgått medicinska kontroller skall, för-
utom resultatet av undersökningen, få den information och de råd som
motiveras av undersökningsresultatet, samt få ta del av tjänstbarhetsbe-
dömningen enligt 4 § andra stycket.

Arbetsgivaren skall ta del av tjänstbarhetsbedömningen enligt 4 § andra
stycket.

 

6 §

 

  Den arbetstagare som inte genomgått sådana medicinska kontroller
där det ställs krav på tjänstbarhetsbedömning enligt 4 § andra stycket, får
arbetsgivare inte sysselsätta i det arbete som föranleder kravet på kon-
troller.
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Den arbetstagare som inte bedömts som tjänstbar efter läkarundersök-
ning eller biologisk exponeringskontroll enligt dessa föreskrifter, får ar-
betsgivare inte sysselsätta i det arbete som föranlett kontrollerna.

 

7 §

 

  Arbetsgivare skall, när det inte hindras av sekretess eller tystnads-
plikt, ta del av resultatet av de medicinska kontroller som utförts med
stöd av denna föreskrift. 

Om resultatet av medicinska kontroller tyder på att arbetet kan bidra till
ohälsa, skall arbetsgivaren göra de undersökningar och vidta de åtgärder
som behövs för att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet. 

 

Läkarundersökning 

8 §

 

  Arbetsgivare som ordnar med eller erbjuder medicinska kontroller
skall förvissa sig om att utförande läkare har kompetens för uppdraget. 

Kompetens att genomföra läkarundersökning, där det krävs tjänstbar-
hetsbedömning enligt 4 § andra stycket har: 
– legitimerad läkare med specialistkompetens i yrkesmedicin, yrkes- och

miljömedicin eller motsvarande, 
– legitimerad läkare med specialistkompetens inom företagshälsovård

eller
– legitimerad läkare som med godkänt resultat genomgått Arbetslivsin-

stitutets företagsläkarutbildning eller jämförlig utbildning och som har
minst motsvarande två års heltidstjänstgöring inom civil företagshäl-
sovård eller motsvarande inom försvarsmakten. 

Kompetens att genomföra läkarundersökning, där det krävs tjänstbar-
hetsbedömning enligt 4 § andra stycket d), arbete som innebär stor fysisk
påfrestning, har förutom de i föregående stycken nämnda, även legitime-
rad läkare som med godkänt resultat genomgått dykerimedicinsk utbild-
ning som är kvalitetssäkrad mot standardkrav från EDTC och ECHM eller
som har minst motsvarande två års heltidstjänstgöring inom hyperbar-
medicin.

Kompetens att genomföra tillämpliga läkarundersökningar av elever i
grund- och gymnasieskolan har även legitimerad läkare med dokumente-
rad utbildning inom skolhälsovård och med minst motsvarande två års
heltidstjänstgöring inom skolhälsovård. Med utbildning inom skolhälso-
vård avses här kurs för läkares vidareutbildning i skolhälsovård.

För övriga läkarundersökningar är legitimerad läkare behörig.
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Register

9 §

 

  Arbetsgivare skall föra register över alla arbetstagare som genom-
gått medicinsk kontroll enligt dessa föreskrifter.

Registret skall innehålla uppgifter om
a) arbetstagarens namn,
b) vilken eller vilka exponeringar arbetstagaren utsatts för,
c) under vilken tidsperiod exponering skett, 
d) resultat av biologiska exponeringskontroller vid exponering för bly

och kadmium samt 
e) resultat av utförda undersökningar och, vid tjänstbarhetsbedömning,

tidpunkt för denna och vem som utfört den. Uppgift om tjänstbarhet i
dykeriarbete skall även föras in i dykarbok eller motsvarande.

 

Uppgifter till Arbetsmiljöverket 

10 §

 

  Arbetsgivaren skall snarast efter utgången av det kvartal då läkar-
undersökning enligt 14–16 §§ eller 29–31 §§ eller då periodisk biologisk
exponeringskontroll enligt 17–21 §§ och/eller 22–25 §§ utförts sända in
sammanställda uppgifter om resultaten till Arbetsmiljöverket. I en sådan
sammanställning skall anges uppgifter om antalet undersökta fördelade
på olika slag av sysselsättning samt namn på den för kontrollen ansva-
rige läkaren. Vid den biologiska exponeringskontrollen för bly och kad-
mium skall dessutom uppgifterna vara uppdelade på kön och olika nivåer
av bly respektive kadmium i blod. Vilket laboratorium som utfört analy-
serna skall också anges. 

 

Läkares anmälan av sjukdom

11 §

 

  Sjukdomar, som skall anmälas enligt arbetsmiljöförordningen 2a §
är sådana, som kan ha samband med arbetet och är av intresse från ar-
betsmiljösynpunkt. De sjukdomar, inbegripet symtom och besvär, som
avses är sådana:
– som indikerar dåliga arbetsförhållanden och/eller bristande rutiner för

arbetsanpassning och rehabilitering,
– som drabbat många personer i en viss typ av arbete. Antalet är fler än

vad man skulle förvänta sig eller fler än vad man normalt brukar se i
denna typ av arbete eller på ett visst arbetsställe,

– som ökar i frekvens över tid,
– där sambandet kan misstänkas bero på exponering för carcinogena el-

ler mutagena ämnen samt
– där sambandet med arbetet är nytt, oväntat eller sällsynt.
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Obligatoriska medicinska kontroller 

 

Arbete med bly och kadmium

 

Läkarundersökning

 

12 §

 

  Regler om läkarundersökning och biologisk exponeringskontroll
gäller när det ställs krav på medicinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets före-
skrifter om bly, och när kadmium eller material, som innehåller kadmium
som metall eller i kemisk förening, hanteras så att kadmiumexponering
kan förekomma. 

 

13 §

 

  Läkarundersökning som föreskrivs i 14 § skall genomföras innan
arbetstagaren påbörjar arbete med bly eller kadmium. Har motsvarande
läkarundersökning utförts inom tre år före arbetets början behöver den
dock inte upprepas. 

 

14 §

 

  Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkesanamnes, uppgift
om relevanta exponeringar samt tobaks- och sjukdomsanamnes. Läkar-
undersökningen skall även omfatta fysikaliskt rutinstatus med bestäm-
ning av blodtryck,
– vid blyarbete, bestämning av blyhalten i blod samt kvalitativ bestäm-

ning av protein i urin, samt
– vid kadmiumarbete, bestämning av kadmiumhalten i blod och urin

samt kemisk diagnostik av tecken på eventuell njurpåverkan. 

Läkarundersökningarna skall i övrigt innehålla vad som behövs för att
ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

 

15 §

 

  Periodisk läkarundersökning skall genomföras med högst 36 måna-
ders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades. Undersökningen
skall ha samma omfattning som anges i 14 §. Om exponeringen avbryts
under mer än tolv månader får kontrollen uppskjutas motsvarande tid.

 

16 §

 

  Den arbetstagare som vid en läkarundersökning enligt 14 eller
15 §§ visat sig ha sjuklighet eller svaghet som innebär ökad risk för
ohälsa genom bly- eller kadmiumpåverkan är ej tjänstbar i det arbete
som föranleder undersökningen. 

 

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid blyarbete

 

17 §

 

  Periodisk biologisk exponeringskontroll av arbetstagare som i ar-
betet exponeras för eller kommer att exponeras för bly skall utföras med
tre månaders mellanrum räknat från den dag då blyexponering påbörjas.
En sådan kontroll skall omfatta bestämning av blyhalt i blod. Kontrollen
får tidigareläggas eller senareläggas högst två veckor. Om exponeringen
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avbryts under mer än två veckor får kontrollen uppskjutas motsvarande
tid, dock högst en månad från det att arbetet återupptagits.

Arbetsgivare skall anlita laboratorium som har lämplig analysmetod och
som kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för bly i blod.

 

18 §

 

  För kvinnor som fyllt 50 år och för alla män som vid tre på varandra
följande tremånaderskontroller har en blyhalt i blodet som är högst 1,5
µmol/l blod, får arbetsgivaren därefter i stället ordna med periodisk biolo-
gisk exponeringskontroll med sex månaders intervall så länge blodbly-
halten vid kontrollerna är högst 1,5 µmol/l blod. För kvinnor under 50 år
som vid tre på varandra följande tremånaderskontroller har en blyhalt i
blodet som är högst 0,8 µmol/l blod får dock kontroller utföras med sex
månaders mellanrum så länge blodblyhalterna vid kontrollerna är högst
0,8 µmol/l blod. Kontrollen får tidigareläggas eller senareläggas högst en
månad.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast så länge arbetet sker under
oförändrade eller förbättrade förhållanden vad gäller blyexponering.

 

19 §

 

  För kvinnor som fyllt 50 år och för alla män som vid tre på varandra
följande tre- eller sexmånaderskontroller har en blyhalt i blodet som är
lägre än 0,8 µmol/l blod och som arbetar under oförändrade förhållanden
vad gäller blyexponering, behöver arbetsgivaren inte ordna med förny-
ade periodiska kontroller.

 

20 §

 

  Visar läkarundersökning eller periodisk kontroll att blyhalten i blo-
det är högre än 1,8 µmol/l (för kvinnor som fyllt 50 år och för alla män) el-
ler högre än 1,0 µmol/l (för kvinnor under 50 år) skall arbetsgivaren ut-
reda anledningen till detta. Arbetsgivaren skall också se till att åtgärder
enligt föreskrifterna om bly snarast vidtas för att minska blyupptaget.

 

21 §

 

  Den som vid någon kontroll har en blyhalt i blodet högre än 2,0
µmol/l (för kvinnor som fyllt 50 år och för alla män) eller högre än 1,2
µmol/l (för kvinnor under 50 år) är ej tjänstbar i blyarbete tills ny läkarun-
dersökning enligt 14 § skett och ny kontroll visat att halten bly i blodet
sjunkit till under 1,8 respektive 1,0 µmol/l.

Detsamma gäller den som har en blyhalt i blodet högre än 1,8 µmol/l (för
kvinnor som fyllt 50 år och för alla män) eller högre än 1,0 µmol/l (för
kvinnor under 50 år) vid tre på varandra följande kontroller.

 

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid kadmiumarbete

 

22 §

 

  Periodisk biologisk exponeringskontroll av arbetstagare som i ar-
betet exponeras för eller kommer att exponeras för kadmium skall utfö-
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ras med sex månaders intervall räknat från den dag då kadmiumexpone-
ring påbörjas. En sådan kontroll skall omfatta bestämning av kadmium-
halt i blod. Kontrollen får tidigareläggas eller senareläggas högst en må-
nad. Om exponeringen avbryts under mer än en månad får kontrollen
uppskjutas motsvarande tid.

Arbetsgivare skall anlita laboratorium som har lämplig analysmetod och
som kan uppvisa tillförlitlighet i sina analysresultat för kadmium i blod.

 

23 §

 

  Visar en läkarundersökning eller biologisk exponeringskontroll att
kadmiumhalten i blodet hos någon undersökt person är högre än
50 nmol/l blod skall arbetsgivaren utreda anledningen till detta, samt en-
ligt 7 § snarast vidta åtgärder för att minska upptaget.

 

24 §

 

  Den som vid någon läkarundersökning eller biologisk expone-
ringskontroll har en högre kadmiumhalt i blodet än 75 nmol/l blod är ej
tjänstbar i kadmiumarbete tills en ny läkarundersökning enligt 14 § före-
tagits, och en ny kontroll visat att kadmiumhalten i blodet sjunkit under
50 nmol/l blod.

 

25 §

 

  Den som vid tre på varandra följande sexmånaderskontroller har
en kadmiumhalt i blodet som är lägre än 50 nmol/l blod får därefter i stäl-
let genomgå kontroll med tolv månaders intervall. Kontrollen får tidigare-
läggas eller senareläggas högst två månader.

Bestämmelserna i första stycket gäller endast så länge arbetet försiggår
under oförändrade eller förbättrade förhållanden vad gäller kadmiumex-
ponering och så länge kadmiumhalten i blodet vid kontrollerna är lägre
än 50 nmol/l. 

 

Undantag

 

26 §

 

  Arbetsmiljöverket kan, efter ansökan från arbetsgivare, för viss ar-
betstagare medge undantag från bestämmelserna i 21 § och 24 §. Om
undantag beviljas kan det förenas med villkor om extra periodisk biolo-
gisk exponeringskontroll eller läkarundersökning.

 

Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och vissa 
syntetiska oorganiska fibrer

 

Läkarundersökning

 

27 §

 

  Regler om läkarundersökning gäller när det ställs krav på medi-
cinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om asbest, kvarts eller syn-
tetiska oorganiska fibrer. 
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28 §

 

  Läkarundersökning som föreskrivs i 29 § skall genomföras innan
arbetstagaren påbörjar arbetet. 

Har motsvarande läkarundersökning utförts inom tre år före arbetets bör-
jan behöver den dock inte upprepas.

 

29 §

 

  Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkesanamnes, uppgift
om eventuell exponering för fibrosframkallande damm eller annat hälso-
farligt damm, tobaks- och sjukdomsanamnes, klinisk undersökning av
andnings- och cirkulationsorganen, lungröntgenundersökning och spi-
rometri. Läkarundersökningen skall vara av den omfattningen att den kan
ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning. 

 

30 §

 

  Periodisk läkarundersökning skall genomföras med högst 36 måna-
ders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades. Läkarundersök-
ningen skall omfatta vad som anges i 29 § och vad som i övrigt behövs
för att bedöma arbetstagarens fortsatta tjänstbarhet i sådant arbete som
anges i 27 §. Lungröntgenundersökningen skall dock endast göras vid
den tredje periodiska undersökningen och därefter vid varannan under-
sökning, om inte övriga undersökningsfynd föranleder tätare kontroller.

Vid periodisk läkarundersökning kan spirometriresultat och lungröntgen-
bilder som tagits i annat sammanhang användas, förutsatt att tidsinter-
vallet är detsamma och kvaliteten godtagbar.

Om spirometri eller lungröntgenundersökning som avses i första eller
andra stycket visar förhållanden som avviker från det normala, skall un-
dersökningen kompletteras till en läkarundersökning enligt 29 §.

 

31 §

 

  Arbetstagare som, vid läkarundersökning enligt 29 § eller 30 §, vi-
sat sjuklighet eller svaghet som gör denne särskilt mottaglig för sjukdom
orsakad av sådan exponering som föranlett undersökningen, är ej tjänst-
bar i det aktuella arbetet.

 

Arbete med härdplaster

 

Läkarundersökning

 

32 §

 

  Regler om läkarundersökning gäller när detta krävs enligt Arbets-
miljöverkets föreskrifter om härdplaster. 

 

33 §

 

  Läkarundersökning som föreskrivs i 34 § skall genomföras innan
arbetstagare påbörjar arbete med härdplaster. Har motsvarande läkarun-
dersökning ägt rum inom två år före arbetets början behöver den dock
inte upprepas.
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34 §

 

  Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkes- och tobaksanam-
nes samt sjukdomsanamnes avseende luftvägssjukdom, hudsjukdom, al-
lergi eller annan överkänslighet, klinisk undersökning av huden och luft-
vägarna samt spirometri.

 

35 §

 

  Läkarundersökning enligt 34 § skall också ordnas för arbetstagare
som visat nya tecken på luftvägssjukdom, hudsjukdom eller allergi och
som meddelat arbetsgivaren detta. Förkylningar och andra tillfälliga luft-
vägsbesvär, där det inte finns anledning att misstänka samband med ar-
betet, behöver dock inte ge anledning till ny läkarundersökning.

 

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning

 

36 §

 

  Vid vissa arbeten med härdplast, som anges i Arbetsmiljöverkets
föreskrifter om härdplaster, skall undersökningar enligt 34 § eller 35 §
ligga till grund för en bedömning av arbetstagarens tjänstbarhet för det
aktuella arbetet. 

 

37 §

 

  Läkarundersökning enligt 34 § skall genomföras innan arbetsta-
gare påbörjar arbete som föranleder tjänstbarhetsbedömning. Har mot-
svarande undersökning utförts inom två år före arbetets början behöver
den dock inte upprepas.

En ny läkarundersökning skall genomföras efter minst tre men högst sex
månader från arbetets början.

Arbetsgivaren skall dessutom ordna med läkarundersökning av alla ar-
betstagare som sysselsätts i sådant arbete med högst 24 månaders mel-
lanrum räknat från den dag arbetet påbörjades.

Läkarundersökningarna skall resultera i en tjänstbarhetsbedömning för
det aktuella arbetet enligt 36 §.

 

38 §

 

  Arbetstagare som vid läkarundersökning enligt 36 § och 37 § visat
sjuklighet eller svaghet som gör arbetstagaren särskilt mottaglig för sjuk-
dom orsakad av härdplastkomponent eller luftföroreningar som föranlett
undersökningen är ej tjänstbar i det aktuella arbetet. 

 

Läkarundersökning vid arbete med esterplast

 

39 §

 

  Arbetsgivaren skall erbjuda arbetstagarna läkarundersökning en-
ligt 33–35 §§ vid arbete med armerad esterplast. 

Läkarundersökning skall förutom det som föreskrivs i 34 § inriktas mot
symtom från centrala och perifera nervsystemet. Regler om läkarunder-
sökning enligt första stycket gäller inte om exponeringsmätning visat att
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halten styren är lägre än 1/5 av tillämpligt hygieniskt gränsvärde enligt
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och åtgärder
mot luftföroreningar. 

 

40 §

 

  Läkarundersökning skall också erbjudas arbetstagare med högst
sex års mellanrum efter det att arbete, som föranleder undersökning, på-
börjats. Läkarundersökning skall främst inriktas mot symtom från cen-
trala och perifera nervsystemet samt mot förhållanden och symtom som
tillkommit sedan föregående undersökning.

 

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning

Höjdarbete i master och stolpar 

 

Läkarundersökning

 

41 §

 

  Regler om läkarundersökning gäller när det ställs krav på medi-
cinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mast- och stolparbete.

 

42 §

 

 Läkarundersökning enligt 43 § skall genomföras för arbetstagare
som utför höjdarbete i master och stolpar:
– inom tolv månader innan höjdarbete påbörjas första gången, 
– innan höjdarbete återupptas, om mer än tolv månader gått sedan den

senaste läkarundersökningen, 
– före fortsatt höjdarbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall

eller annan händelse, som kan leda till ökad risk för ohälsa eller olycks-
fall vid höjdarbete.

 

43 §

 

  Läkarundersökningen skall omfatta anamnes med särskild inrikt-
ning på sjukdom eller annan ohälsa som kan ge akut medvetandepåver-
kan eller orsaka annan plötslig svaghet.

Undersökningen skall också omfatta fysikaliskt rutinstatus med bestäm-
ning av blodtryck och benägenhet för ortostatisk reaktion, bedömning av
hjärt- och lungstatus samt arbetsprov med EKG-registrering. 

Arbetsprov med EKG-registrering (arbets-EKG) görs med kliniskt fysiolo-
gisk metodik genom registrering av elektrokardiogram under maximal
arbetsbelastning. Läkare och beredskap för hjärt–lungräddning skall fin-
nas tillgängliga vid undersökningen.

Undersökningens omfattning och inriktning i övrigt skall vara sådan, att
den kan ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

 

44 §

 

  Periodisk läkarundersökning skall genomföras med högst tolv må-
naders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades och inriktas på
sådant som inträffat sedan föregående läkarundersökning och som kan
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påverka den undersöktes tjänstbarhet i höjdarbete. Undersökningen skall
i övrigt ha samma omfattning och innehåll som läkarundersökning enligt
43 §, med följande undantag:
– den som är under 40 år behöver genomgå arbetsprov med EKG-regist-

rering endast vart femte år.
– den som fyllt 40 år men inte 50 år behöver genomgå sådant arbetsprov

endast vartannat år. 

 

45 §

 

   Arbetstagare, som vid läkarundersökning enligt 43 § eller 44 § vi-
sat sjuklighet eller svaghet, som innebär en ökad risk för ohälsa eller
olycksfall vid höjdarbete i master och stolpar, är ej tjänstbar i sådant ar-
bete.

 

Rök- och kemdykning

 

Läkarundersökning

 

46 §

 

  Regler om läkarundersökning och om krav på fysisk arbetsförmåga
gäller när det ställs krav på medicinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets före-
skrifter om rök- och kemdykning.

 

47 §

 

  Läkarundersökning enligt 48 § skall genomföras för arbetstagare
som utför arbete som rök- eller kemdykare:
– inom sex månader innan arbetet påbörjas första gången,
– innan arbete med rök- och kemdykning återupptas, om mer än tolv

månader gått sedan senaste läkarundersökningen,
– före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller

annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall
vid rök- och kemdykning.

 

48 §

 

  Läkarundersökningen skall omfatta:
– bestämning av fysisk arbetsförmåga enligt 51 §,
– arbetsprov med EKG-registrering,
– vad som i övrigt behövs för att bedöma om arbetstagaren med hänsyn

till sitt hälsotillstånd bör arbeta med rök- eller kemdykning.

Arbetsprov med EKG-registrering (arbets-EKG) görs med kliniskt fysiolo-
gisk metodik genom registrering av elektrokardiogram under maximal
arbetsbelastning. Läkare och beredskap för hjärt–lungräddning skall fin-
nas tillgängliga vid undersökningen.

Undersökningens omfattning och inriktning i övrigt skall vara sådan, att
den kan ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.
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49 §

 

  Periodisk läkarundersökning skall genomföras med högst tolv må-
naders mellanrum räknat från den dag arbetet påbörjades, med följande
undantag:

– Den som är under 40 år behöver genomgå arbetsprov med EKG-regist-
rering endast vart femte år.

– Den som fyllt 40 år men inte 50 år behöver genomgå sådant arbets-
prov endast vartannat år.

Läkarundersökningen skall vara av samma omfattning som anges i 48 §. 

 

50 §

 

  Arbetstagare som vid läkarundersökning enligt 48 § eller 49 § visat
sjuklighet eller svaghet, som innebär en ökad risk för ohälsa eller olycks-
fall vid rök- och kemdykning, är ej tjänstbar i sådant arbete.

 

Krav på fysisk arbetsförmåga

 

51 §

 

  Arbetstagare som rök- eller kemdyker skall ha god fysisk arbetsför-
måga. 

Den fysiska arbetsförmågan bestäms genom gång på rullband i sex mi-
nuter med hastigheten 4,5 km/tim och lutningen 8° mot horisontalplanet
eller annan kombination av hastighet och lutning, som ger minst samma
belastning (syreupptagningsförmåga, VO

 

2

 

). 

Arbetstagaren skall under provet vara iförd full larmutrustning utom and-
ningsmask. Stövlar kan ersättas med gymnastikskor. Totalvikten av den
utrustning som bärs under provet skall vara 24 ± 0,5 kg.

Den som, vid bestämning av fysisk arbetsförmåga, inte kan prestera
minst ovan angivna tider och belastningar under de angivna provförut-
sättningarna får inte rök- eller kemdyka.

 

Dykeriarbete 

 

Läkarundersökning

 

52 §  Regler om läkarundersökning gäller när det ställs krav på medi-
cinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om dykeriarbete.

53 §  Läkarundersökning enligt 54 § skall genomföras för arbetstagare
som utför dykeriarbete:
– inom tolv månader innan dykeriarbete påbörjas första gången, 
– innan dykeriarbete återupptas, om mer än fem år eller, för den som

fyllt 40 år, två år gått sedan den senaste läkarundersökningen,
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– före fortsatt arbete för den som råkat ut för sjukdom, olycksfall eller
annan händelse som kan medföra ökad risk för ohälsa eller olycksfall
vid dykeriarbete.

För den som vid enstaka tillfällen omhändertar akut sjuk patient i tryck-
kammare räcker det om arbetsgivaren ordnar med läkarundersökning
snarast efter det första tillfället i tryckkammararbete. 

54 §  Läkarundersökningen skall omfatta anamnes med särskild inrikt-
ning på sjukdom eller annan ohälsa som kan medföra ökad risk för
ohälsa eller olycksfall vid dykeriarbete. 

Undersökningens omfattning och inriktning i övrigt skall vara sådan, att
den kan ligga till grund för en tjänstbarhetsbedömning.

55 §  Periodisk läkarundersökning skall genomföras för den som är un-
der 40 år minst vart femte år. För den som är över 40 år skall periodisk lä-
karundersökning genomföras minst vartannat år. Undersökningarna skall
vara av samma omfattning som anges i 54 §.

56 §  Arbetstagare som vid läkarundersökning enligt 54 § eller 55 § visat
sjuklighet eller svaghet, som vid dykeriarbete innebär en ökad risk för
ohälsa eller olycksfall, är ej tjänstbar i sådant arbete.

Arbete med vibrationsexponering

Läkarundersökning

57 §  Regler om läkarundersökning gäller när det ställs krav på medi-
cinsk kontroll i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om vibrationer. 

58 §  Läkarundersökning enligt 59 § skall genomföras innan arbete med
vibrationer som kräver läkarundersökning påbörjas för första gången.
Har motsvarande undersökning ägt rum inom tolv månader före arbetets
början behöver den dock inte upprepas.

59 §  Läkarundersökningen skall minst omfatta:
– yrkesanamnes,
– uppgift om tidigare sjukdomar,
– uppgift om läkemedelsanvändning och tobaksbruk,
– anamnes gällande vibrationsrelaterade symtom, deras debut, frek-

vens, allvarlighetsgrad, utbredning och relation till exponering.

60 §  Vid arbete som innebär exponering för vibrationer till hand och
arm skall läkarundersökningen utöver vad som anges i 59 § omfatta en
riktad undersökning av kärl, hud och nerver i händer och armar samt
muskuloskeletal undersökning av händer, armar, skuldror och nacke.
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Vid arbete som innebär exponering för helkroppsvibrationer skall läkar-
undersökningen, utöver vad som anges i 59 §, omfatta en riktad under-
sökning av ryggen.

61 §  Periodisk läkarundersökning med samma innehåll som 59–60 §§
skall genomföras med högst tre års mellanrum efter det att vibrationsex-
ponerat arbete påbörjats. Varannan periodisk undersökning, dock inte
den första, får ersättas med en enklare hälsoundersökning eller ett fråge-
formulär avsett för screening av vibrationsskada.

62 §  Läkarundersökning enligt 59 § och 60 § skall också omfatta dem
som vid hälsoundersökning eller i frågeformuläret enligt 61 § visat tecken
på vibrationsskada.

Detsamma gäller dem som i annat sammanhang uppgett nya symtom el-
ler visat tecken på vibrationsskada och anmält detta till arbetsgivaren.

Nattarbete 

Läkarundersökning

63 §  Läkarundersökningen omfattar arbetstagare i nattarbete. Härmed
avses arbetstagare, som normalt utför minst tre timmar av dygnets ar-
bete om natten eller som sannolikt kommer att fullgöra minst 38 % av
årsarbetstiden om natten. Reglerna i 63–67 §§ gäller inte vid tillfälligt
nattarbete som inte beräknas överstiga tre månader.

64 §  Som natt betraktas i dessa föreskrifter varje period om sju timmar
som innefattar tiden 00.00–05.00.

65 §  Arbetsgivare skall erbjuda läkarundersökning innan nattarbete på-
börjas första gången. Har motsvarande undersökning ägt rum inom ett år
före arbetets början behöver den dock inte upprepas. 

Periodisk läkarundersökning skall erbjudas med sex års mellanrum räk-
nat från den dag nattarbete påbörjades med följande undantag:
– med tre års mellanrum när arbetstagaren fyllt 50 år.

66 §  Läkarundersökningen skall minst omfatta yrkesanamnes, sjuk-
domsanamnes, relevanta uppgifter om medicinering och sociala förhål-
landen samt fysikaliskt rutinstatus. För övrigt skall undersökningen om-
fatta vad som bedöms vara relevant för att belysa om arbetstagaren lö-
per särskilda risker för ohälsa eller olycksfall genom nattarbete.
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67 §  Periodisk läkarundersökning skall omfatta vad som anges i 66 §
men främst inriktas på sådant, som inträffat sedan den senaste läkarun-
dersökningen och som kan ha betydelse för arbetstagarens förutsätt-
ningar för fortsatt nattarbete utan risk för ohälsa och olycksfall.

Bestämmelser om straff
68 §  Bestämmelserna i 6, 13, 15, 17, 22 första stycket, 28, 30, 33, 37, 39
första stycket, 42, 44, 47, 49, 53, 55, 58, 61 och 65 §§ utgör föreskrifter en-
ligt 4 kap. 5 § arbetsmiljölagen. 

Bestämmelserna i 9 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 7 § samma lag. 

Bestämmelserna i 10 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 8 § samma lag.

Brott mot nu nämnda föreskrifter kan enligt 8 kap. 2 § första stycket 2,
arbetsmiljölagen medföra böter.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005. Dock träder inte 8 § i kraft
förrän 1 januari 2008.

Övergångsvis, dock längst till den 1 januari 2008, får den fysiska arbets-
förmågan enligt 51 § bestämmas genom cykling på cykelergometer un-
der sex minuter med belastningen 200 W. 

Den 1 juli 2005 upphävs Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter om
AFS 1997:8 Medicinsk kontroll av nattarbetande samt
AFS 2000:7 Medicinsk kontroll vid kadmiumarbete.

Den som före den 1 juli 2005 var sysselsatt i ett arbete som omfattas av
dessa föreskrifter, men där det tidigare saknats krav på medicinska kon-
troller, skall genomgå periodiska läkarundersökningar enligt dessa reg-
ler. Den första kontrollen skall genomföras vid tidpunkten för närmast
kommande periodiska läkarundersökning, räknat från den dag arbetet
påbörjades. 

För den som före den 1 juli 2005 var sysselsatt i ett arbete som omfattas
av dessa föreskrifter där det tidigare funnits krav på medicinska kontrol-
ler, men där tidsintervall eller innehåll i dessa förändrats, gäller de nya
reglerna utan särskilda åtgärder. När tidpunkten för en kommande perio-
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disk läkarundersökning beräknas utgår man från den tidpunkt då föregå-
ende läkarundersökning genomfördes. Om periodisk läkarundersökning
ännu inte genomförts utgår man från tidpunkten för när arbetet påbörja-
des.

KENTH PETTERSSON

Ywonne Strempl Maria Hagberg Forss
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Arbetsmiljöverkets allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna om medicinska 
kontroller i arbetslivet
Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet
(AFS 2005:6). Samråd har skett med Socialstyrelsen.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-
ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De
skall upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven samt visa exempel på
praktiska lösningar och förfaringssätt samt ge rekommendationer, bak-
grundsinformation och hänvisningar.

Utgångspunkten för arbetsgivarens arbetsmiljöarbete är Arbetsmiljöver-
kets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete. Syftet med det syste-
matiska arbetsmiljöarbetet är att arbetsgivaren genom undersökning och
riskbedömning ska få klart för sig om det behövs åtgärder för att före-
bygga ohälsa och olycksfall i verksamheten. Vilka dessa åtgärder skall
vara framgår av föreskrifter från Arbetsmiljöverket.

Bakgrund
Bestämmelser om medicinska kontroller har tidigare funnits i olika
bransch- eller sakföreskrifter tillsammans med tekniska och yrkeshygieni-
ska regler. I dessa föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet har
flertalet stadgade medicinska åtgärder sammanförts och kvar i de ur-
sprungliga föreskrifterna finns krav på att medicinska kontroller skall ge-
nomföras enligt bestämmelserna i dessa föreskrifter. Tidsintervall mellan
olika typer av undersökningar har i möjligaste mån samordnats. Medi-
cinsk kontroll vid exponering för vibrationer har tillkommit som en an-
passning till ett nytt EU-direktiv. Dessutom har det tillkommit regler och
råd om när det kan vara motiverat att genomföra medicinska kontroller
av andra skäl. 

Kraven i denna författning riktas, med undantag av 11 §, mot arbetsgiva-
ren. De medicinska undersökningarna inklusive eventuella tjänstbarhets-
bedömningar utförs dock av behörig medicinsk personal vars skicklighet
och kompetens arbetsgivaren får förlita sig på. En del medicinska fackut-
tryck finns med i denna författning som anvisningar till den medicinska
personalen som skall genomföra de medicinska undersökningarna. Om
dessa inte förklarats i den löpande texten har de i regel tagits med i en
särskild ordlista.
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Tillämpningsområde
Till 1 §  I 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen finns ett ansvar för den som hyr in
arbetskraft. Ansvaret gäller när en arbetsgivare mot ersättning ställer ar-
betskraft, som är anställd hos honom, till en inhyrares förfogande för att
utföra arbete som hör till inhyrarens verksamhet. Inhyraren utövar den
direkta arbetsledningen. För det arbete som utförs hos inhyraren har
denne därför ett ansvar som i stort motsvarar arbetsgivarens ansvar. Han
skall vidta samma arbetsmiljöåtgärder som han skulle ha vidtagit för
egen anställd personal såvitt gäller åtgärder som behövs under inhyr-
ningstiden. Enligt 1 § likställs inhyrare med arbetsgivare. 

Arbetsgivaren är enligt 3 och 4 §§ ansvarig för att ordna med medicinska
kontroller av arbetstagarna. När det gäller läkarundersökning och perio-
disk biologisk exponeringskontroll som skall ske med regelbundna inter-
vall, innebär bestämmelserna att arbetsgivare och inhyrare båda har an-
svar för att dessa genomförs under den tid inhyrningen varar. Det är vik-
tigt att det vid avtalet mellan arbetsgivare och inhyrare klart framgår vem
som ska se till att de medicinska kontroller som krävs, genomförs under
den tid inhyrningen varar.

Av 1 kap. 3 § arbetsmiljölagen framgår att den som genomgår utbildning,
vid tillämpning av bl.a. 4 kap. 5 § (som handlar om medicinsk kontroll),
också är likställd med arbetstagare.

Arbetsmiljölagen gäller varje verksamhet i vilken arbetstagare utför ar-
bete för arbetsgivares räkning (med undantag för arbete som utförs i ar-
betsgivarens hushåll). Detta innebär att arbetsmiljölagen är tillämplig på
arbete, som bedrivs i Sverige, oberoende av om den som driver verksam-
heten är svensk eller utländsk medborgare och oavsett om det är fråga
om svensk eller utländsk arbetstagare.

Definitioner
Till 2 § 

Medicinsk kontroll
Om vaccinationer och andra förebyggande medicinska åtgärder vid risk
för smitta finns regler i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om mikrobiolo-
giska arbetsmiljörisker. 

Biologisk exponeringskontroll 
Bestämning av bly och kadmium i blod är exempel på biologisk expone-
ringskontroll.
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Indirekta mätningar av ett ämne som tas upp i kroppen kan vara bestäm-
ningar av olika biologiska markörer, t.ex. kända omvandlingsprodukter
(metaboliter) från ämnet i blod, urin eller utandningsluft. 

Biologiska gränsvärden
I föreskrifterna finns biologiska gränsvärden för bly i blod och kadmium i
blod. 

Läkarundersökning
Vid läkarundersökning är det angeläget att patienten ges tid att samtala
med läkaren. Läkarundersökningen kan enligt särskilda krav utmynna i en
tjänstbarhetsbedömning. Se också kommentarer till 8 §.

Hälsoundersökning
En hälsoundersökning kan t.ex. också genomföras med syfte att finna
personer som bör bli föremål för läkarundersökning. Hälsoundersök-
ningar kan då användas som ett hälsoövervakningsinstrument för grup-
per av arbetstagare utan någon koppling till uppföljande läkarundersök-
ningar. Det kan förekomma att sådana undersökningar bara omfattar
skriftliga enkäter. Det är då viktigt att de enkätfrågor som kommer till an-
vändning är väl validerade, dvs. att de visats kunna kartlägga den ohälsa
man vill studera.

Tjänstbarhetsbedömning
Även om arbetstagaren bedöms vara tjänstbar kan dock vissa villkor stäl-
las för att denne skall få sysselsättas i det arbete som är anledningen till
undersökning. Sådana villkor kan t.ex. innebära krav på tätare läkarun-
dersökningar eller tjänstbarhet endast i vissa specificerade arbetsuppgif-
ter.

Ordna med (medicinsk kontroll)
Motsvarar arbetsmiljölagens ”föranstalta om läkarundersökning” och
innebär förutom att arbetsgivaren organiserar, och erbjuder medicinsk
kontroll också att det enligt 4 § inte medför några kostnader för arbetsta-
garen att genomgå dem. 
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Generella regler om medicinska kontroller
Till 3 §

Generella principer

Enligt arbetsmiljölagen 3 kap. 2 § skall arbetsgivaren vidta alla åtgärder
som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller
olycksfall. Risker i arbetsmiljön bör alltid i första hand åtgärdas genom
förebyggande arbetsmiljöåtgärder riktade mot fysiska, psykologiska och
sociala faktorer. 

Om risker för ohälsa och olycksfall ändå kvarstår bör arbetsgivaren över-
väga behovet av medicinska kontroller i syfte att förebygga dessa risker.
Indikationer på otillräcklig effekt av arbetsmiljöåtgärder kan vara inträf-
fade skador i den egna verksamheten eller i andra företag med liknande
verksamhet eller en allmän erfarenhet av att en verksamhet av det aktu-
ella slaget innehåller arbetsuppgifter och arbetsmoment som innebär ris-
ker för ohälsa och olycksfall och som är svåra att få bort eller minska. Yt-
terligare motiv för medicinska kontroller kan ibland vara att det uppkom-
mit nya förhållanden i verksamheten genom ändringar i produktion, ar-
betsrutiner, bemanning etc.

Olyckshändelser, läckage, produktionsstörningar eller annat som miss-
tänks ha gett upphov till hälsofarliga utsläpp, strålning, fysiska eller psy-
kiska belastningar eller andra risker kan också vara ett skäl att genomföra
medicinska kontroller av de personer som bedöms ha varit utsatta för
den aktuella exponeringen.

För att medicinska kontroller skall vara motiverade som ett led i arbets-
miljöarbetet behöver de vara inriktade mot de risker i arbetsmiljön som
motiverar dem. Syftet med kontrollerna kan vara något av följande:
– att upptäcka tidiga tecken på ohälsa i arbetsmiljön,
– att som ett komplement till yrkeshygieniska bedömningar genomföra

biologisk exponeringsmätning genom analys av kroppsvätskor såsom
blod, urin, saliv eller utandningsluft,

– att skydda särskilt känsliga personer från risken att utsättas för skador,
– att säkerställa att arbetstagaren har tillräcklig fysisk och/eller psykisk

arbetsförmåga i de särskilda fall då arbetet genom sin natur innebär
extrema fysiska eller psykiska påfrestningar och risker som inte går att
eliminera helt genom arbetsmiljöåtgärder samt

– att förebygga olycksfallrisker som betingas av vissa medicinska till-
stånd t.ex. nedsatt omdöme eller reaktionsförmåga hos fordonsförare.

Medicinska kontroller kan också verka förebyggande genom att de tydlig-
gör riskerna i arbetet för arbetstagarna. Information kan då lämnas om
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t.ex. arbetsteknik som förebygger risker eller om symtom som kan vara
tidiga tecken på ohälsa genom den aktuella risken.

Det är samtidigt viktigt att vara medveten om att människokroppen har
ett begränsat antal sätt att reagera på olika former av påfrestningar av fy-
sisk eller psykisk natur. Ett visst symtom kan oftast ha många helt olika
orsaker eller förklaringar och behöver inte alltid vara förorsakat av risk-
faktorer i arbetsmiljön. Trötthet, huvudvärk, yrsel, illamående, stickningar
och domningar kan någon gång vara tecken på akut påverkan av kemiska
hälsofarliga ämnen, men det är vanligare att de har samband med psy-
kiska belastningar av olika slag.

För att underlätta bedömningen av symtom kan det vara lämpligt att ge-
nomföra medicinska kontroller innan ett nytt arbete påbörjas och sedan
med vissa intervall. Man bör också uppmana arbetstagaren att åter-
komma om det skulle uppträda besvär som kan misstänkas vara relate-
rade till arbetet.

Om resultaten från en medicinsk kontroll enligt 3 § visar att det har upp-
kommit skada på grund av faktorer i arbetsmiljön, är det viktigt att arbets-
givaren förnyar sin undersökning av arbetsförhållandena och sin riskbe-
dömning samt vidtar sådana arbetsmiljöåtgärder att ohälsa av samma
anledning inte kan uppstå igen.

Kemiska ämnen

Alla kemiska ämnen som kommer in i kroppen kan vara hälsofarliga om
bara dosen är tillräckligt hög. Med hälsofarliga ämnen menas ämnen där
även exponering för låga doser kan medföra en påverkan. Främmande
ämnen kan tas upp i kroppen genom inandning (inhalering), hudkontakt
eller nedsväljning. Genom blodomloppet transporteras de sedan till olika
organ i kroppen. I de flesta organ, men särskilt i levern, sker sedan ofta
en metabolisering – en kemisk omvandling – av ämnet ifråga till mer vat-
tenlösliga produkter som lättare kan försvinna ur kroppen. Ibland kan det
också bildas mer hälsofarliga mellanprodukter. Utsöndringen ur kroppen
sker främst via urinen, gallvägarna eller utandningsluften. En del främ-
mande ämnen kan lagras i olika organ. Miljögifter och vissa organiska
lösningsmedel kan lagras t.ex. i fettväv, några metaller i skelettet eller
njurarna. Det kan innebära större risker för ohälsa vid upptag av fettlös-
liga ämnen därför att dessa elimineras långsamt. Andra ämnen t.ex. kad-
mium lämnar också kroppen mycket långsamt. 

När hälsofarliga ämnen kommer i kontakt med vävnaderna i kroppen kan
skador uppkomma. Lungor, hud, lever, njurar/urinvägar och blodbil-
dande organ kan vara särskilt utsatta. Förutom organskador kan det t.ex.
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uppkomma överkänslighet (sensibilisering), genetiska skador, cancer och
fosterskador. Några klassiska exempel på hälsofarliga ämnen är vissa
metaller, organiska lösningsmedel, retande eller kvävande gaser, be-
kämpningsmedel och fibrosframkallande damm. Hälsofarliga ämnen kan
även förekomma i plast- och gummiprodukter. För några av dessa äm-
nen finns det regler om obligatoriska medicinska kontroller i dessa före-
skrifter. 

En uppfattning om riskerna för ohälsa eller olycksfall i den aktuella ar-
betsmiljön kan uppnås genom jämförelser av aktuella lufthalter med gäl-
lande hygieniska gränsvärden. I dagens svenska arbetsmiljöer är det
mindre vanligt med exponeringar för lufthalter av hälsofarliga ämnen
som kan förväntas medföra risk för långsiktiga skador. Ett undantag är
uppkomst av hud- och luftvägsallergier som inte är ovanliga i vissa mil-
jöer. Hudexponering och upptag genom huden är svårare att bedöma
men även här kan Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gräns-
värden och åtgärder mot luftföroreningar vara en hjälp vid bedömning av
riskerna. 

Det förekommer sällan sådan hög exponering för kemiska ämnen i
Sverige idag att vanliga blodprover (rutinblodstatus) ger utslag. Avvi-
kande laboratorievärden hos enskilda individer har oftare andra förkla-
ringar. Om sådana prover skall genomföras av arbetsmiljöskäl bör de gö-
ras som gruppjämförelser. Ett tillvägagångssätt kan vara att göra jämfö-
relser mellan grupper av exponerade och oexponerade arbetstagare.
Man kan också göra jämförelser av prover tagna före respektive efter en
arbetsperiod hos en grupp arbetstagare som exponeras för en misstänkt
skadligt kemiskt ämne. För planläggning och tolkning av sådana statis-
tiska jämförelser bör yrkesmedicinsk eller epidemiologisk expertis rådfrå-
gas.

Att mäta exponering med biologiska prover 

Biologisk exponeringskontroll innebär mätning av ett kemiskt ämnes
upptag i kroppen. Analys av ämnet eller en omvandlingsprodukt (meta-
bolit) i kroppsvätskor såsom blod, urin eller saliv samt utandningsluft,
kan ge information om hur mycket av ett eller flera ämnen som tagits upp
i kroppen. Till skillnad mot mätningar i luft s.k. exponeringsmätningar
(för jämförelse med hygieniskt gränsvärde) kan analys av biologiska pro-
ver ge möjlighet att bedöma upptag genom huden, otäta andningsskydd
och ökat upptag genom fysiskt tungt arbete samt fritidsexponeringar. De
kan också ge en uppfattning om exponeringen vid t.ex. olyckor där expo-
neringsmätningar i luft är omöjliga att genomföra.
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En osäkerhetsfaktor är dock att ämnesomsättningen mellan olika indivi-
der varierar vilket kan innebära att höga halter av en omvandlingspro-
dukt kan betyda att en snabb nedbrytning/avgiftning har skett. Hos någon
annan kan en långsam nedbrytning ske vilket ger lägre halter av omvand-
lingsprodukten vid samma exponering. Trots att analyser av kroppsväts-
kor kan ge ett mått på individens verkliga upptag är sambandet mellan
analysresultaten och hälsoeffekter ofta sämre kända än mellan uppmätta
lufthalter i arbetsmiljön och hälsoeffekter. 

Genom att mätvärden från biologisk exponeringskontroll även speglar
sidoexponeringar (dvs. andra exponeringar än de från arbetsmiljön), t.ex.
kadmium från tobaksrökning, kvicksilver från insjöfisk etc., kommer så-
dana mätvärden, förutom att uppmärksamma på möjliga yrkeshygieni-
ska brister i arbetsmiljön även att ha att betydelse för individrelaterade
riskbedömningar och arbetsmiljöåtgärder.

Bindande biologiska gränsvärden finns i Sverige bara för metallerna bly
och kadmium. Detta hindrar inte att biologisk provtagning även i andra
fall kan vara ett värdefullt komplement till yrkeshygieniska exponerings-
mätningar i luft. 

För några ämnen, främst tungmetallerna bly, kadmium, kvicksilver och
för arsenik finns det goda möjligheter till riskanalys med hjälp av biolo-
gisk exponeringskontroll (urin eller blodanalyser). Det gäller även för kol-
monoxid, genom analys av COHb i blodet. 

Några andra tillfällen där biologisk exponeringskontroll kan komma i
fråga är vid exponering för bensen (bensen i utandningsluft eller U-fe-
nol), cyanid (U-SCN), diisocyanaterna HDI, NDI, TDI och MDI, fluorider
(U-fluorid), ftalsyraanhydrider av olika typer, krom (U-Cr), nikotin i to-
baksrök (U-kotinin), N-metylpyrrolidon (U-2-hydroxymetylsuccinimid),
organiska fosforsyraestrar (Ery-acetylcholinesteras), PAH (U-1-hydroxy-
pyren), PCB (S-CB153), styren (U-mandelsyra, U-fenylglyoxylsyra) och
xylen (U-metylhippursyra). Produkterna som analyseras är skrivna inom
parentes. Andra exempel på biologiska exponeringsmarkörer finns i bl.a.
ACGIHs Biological exposure indices.

Innan en biologisk exponeringskontroll genomförs är det angeläget att
beställaren har klart för sig hur analysresultaten skall värderas och hante-
ras. Det är också viktigt att analyserande laboratorium kontaktas angå-
ende provtagningsförhållandena, inte minst provtagningstid i förhållan-
den till exponeringen, hållbarhet och lagring av prover m.m. 

En del av analyserna som exemplifieras ovan är mer lämpade i forsk-
ningssammanhang än för rutinmässig exponeringsövervakning. Infor-
mation om analyser för biologisk provtagning ges t.ex. vid de yrkes- och
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miljömedicinska klinikernas laboratorier, Arbetslivsinstitutet i Umeå, In-
stitutet för miljömedicin i Solna (IMM) och vid större kliniskt kemiska la-
boratorier. 

Damm

I vissa typer av arbeten kan det finnas risker för skador på lungor och luft-
vägar på grund av inandning av damm/partiklar. Det kan gälla partiklar
som bildas vid t.ex. svetsningsarbete, sotningsarbete, arbete inom gum-
miindustrin eller arbeten som innebär exponering för miljötobaksrök
(passiv rökning). För sådana situationer kan man, efter genomförd riskbe-
dömning, överväga att genomföra återkommande spirometriska under-
sökningar med regelbundna tidsintervall. Sådana undersökningar kan
också genomföras om någon arbetstagare får besvär.

Biologiska agens

Arbeten som innebär risk för smitta, toxinpåverkan och överkänslighet
orsakad av exponering för biologiska agens, t.ex. bakterier, virus, mögel-
svampar och endotoxiner regleras i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om
mikrobiologiska arbetsmiljörisker. I dessa finns regler och råd om före-
byggande åtgärder t.ex. vaccinationer. Som framgår av dessa föreskrif-
ter, kan hälsokontroller och läkarundersökningar också krävas enligt t.ex.
smittskydds- och livsmedelslagstiftning.

Optisk och elektromagnetisk strålning

Utomhusarbete ger exponering för ultraviolett (UV-) strålning från sol-
ljus. I första hand påverkas öga och hud. Akut överexponering ger bränn-
skadad hud med rodnad, övergående hudförtjockning och pigmentering.
I ögat kan cellerna över hornhinnan skadas. Det uppkommer en akut ke-
ratit (inflammation i ögats hornhinna) med starka smärtor och rodnad.
Dessutom kan UV-bestrålning minska kroppens immunförsvar. Långtids-
effekter kan vara åldrad pergamentliknande hud och hudcancer. I ögat
kan det utvecklas grumling av linsen (grå starr eller katarakt). 

Det finns även artificiella UV-källor som kan behöva beaktas. Trasiga
skydd för halogenlampor eller service av mätinstrument som använder
UV-ljus är ibland förbisedda exponeringar. 

Råd om solbadande – försiktig solning – täckande klädsel och uppmärk-
samhet på hudförändringar kan vara motiverade för de flesta personer
men särskilt i arbete som innebär ökad UV-exponering från solljus eller
artificiella UV-källor. 
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Otillräcklig belysning, liksom bländande ljus, kan medföra besvär från
ögon och muskulatur runt ögat och i nacken. Flimmer t.ex. från äldre lys-
rör har rapporterats ge upphov till mer diffusa symtom såsom trötthet
och huvudvärk. Detta även om flimret inte går att uppfatta med ögat.

Laserstrålning kan orsaka skada på all biologisk vävnad via olika meka-
nismer. Dessa kan vara tryckvågseffekter, termiska effekter och fotoke-
miska effekter som uppstår beroende av strålningens våglängd, effekttät-
het, pulslängd m.m. Allvarliga skador uppstår då mycket energi på kort
tid absorberas av vävnaden så att cellvätska förångas och cellerna
sprängs. Ögats lins och näthinna kan på så sätt också skadas allvarligt.
Den vanligaste akuta skadetypen för både öga och hud är dock brännska-
dor. Risk för ögonskada finns också vid lägre exponeringar. Om någon
utsätts för sådan laserstrålning att ögat exponeras för värden över maxi-
mal tillåten exponering (MTE) är det nödvändigt att genomföra ögonun-
dersökning. Arbete med sådana tekniska anordningar som är avsedda att
alstra laserstrålning regleras i föreskrifterna om laser. 

Elektromagnetiska fält kan, om fältstyrkorna är tillräckligt höga, ge upp-
hov till uppvärmning av kroppsvävnader (högre frekvenser, över 100 kHz)
samt symtom från nervsystemet i form av övergående muskelryckningar
(frekvenser lägre än 100 kHz). Internationellt överenskomna gränsvärden
skyddar mot dessa effekter. Vissa arbeten kan ge exponeringar som över-
skrider gränsvärden. Exempel på sådana arbeten är arbete med elsvets-
utrustning, diatermi samt arbete nära antenner och radarutrustning. Per-
soner med implantat i metall eller med pacemaker kan behöva skyddas
mot exponeringar för starka elektromagnetiska fält. 

Hälsorisker vid långtidsexponering för lågfrekventa elektromagnetiska
fält är omdiskuterade. Det finns studier som talar för samband med can-
cer, främst leukemi och hjärntumörer eller med utveckling av demens.
Men flertalet publicerade studier anses tala emot sådana samband. Sam-
tidigt är befolkningens exponering för vissa typer av fält för kort för att
frågan skall kunna avgöras med full säkerhet. Det är möjligt att reducera
exponeringen för strålning (mikrovågor) från mobiltelefoner mot huvu-
det 50–100 ggr (till 1/50–1/100) genom att använda s.k. ”handsfree” ut-
rustning i stället för att hålla telefonen mot örat. 

Några rekommendationer om meningsfulla riktade hälsokontroller av ex-
ponerade för elektromagnetiska fält kan inte ges i dagsläget. Personer
som känner besvär i närheten av elektrisk utrustning, ”el-känslighet” bör
utredas medicinskt bland annat för att utesluta andra behandlingsbara
sjukdomar. 
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Joniserande strålning

Statens strålskyddsinstitut har regler om dosgränser och har också utfär-
dat föreskrifter om läkarundersökning för arbete med joniserande strål-
ning. Skador på nervsystemet, blodbildande organ, hud och slemhinnor
samt cancer och fosterskador är väl kända risker vid höga exponeringar.
Men dagens exponeringar inom årsdosgränserna kan t.ex. inte spåras i
blodbilden, utan läkarundersökningarnas syfte är förebyggande och ett
sätt att avgöra om den enskilde arbetstagarens hälsotillstånd kan utgöra
ett hinder i arbetet. Undersökningarnas omfattning finns väl beskrivna i
strålskyddsinstitutets föreskrifter och i kommentarerna till dem. Gravida
kvinnor har rätt till omplacering till arbete utan joniserande strålning un-
der graviditeten. 

Någon gång kan ett ämne som emitterar joniserande strålning ha en ke-
misk toxisk verkan som är starkare än effekterna av strålningen. Det gäl-
ler t.ex. utarmat uran. För detta ämne är njurskada den kritiska effekten,
dvs. den effekt som uppträder vid lägst dos. 

Buller och vibrationer

Effekter av buller, hörselskador, tinnitus och stressrelaterade besvär, be-
skrivs i föreskrifterna om buller. Utöver de lagstadgade hörselundersök-
ningarna kan läkarundersökningar riktade mot effekter av långvarig
stress såsom hypertoni (högt blodtryck) och hjärtkärlsjukdom övervägas. 

Vissa kemiska ämnen, ototoxiska ämnen, kan ha effekt på hörseln. Lös-
ningsmedel, vissa metaller (bly, kvicksilver och mangan) och andnings-
hämmande ämnen (kolmonoxid och cyanid) har negativa effekter. En
samtidig exponering för buller, styren och toluen ökar risken för hörsel-
skador 10–20 ggr jämfört med endast bullerexponering. Även andra fak-
torer som högt blodtryck, högt kolesterolvärde, tobaksrökning och vissa
läkemedel som neomycin och salicylater kan öka risken för hörselned-
sättning vid bullerexponering.

Hälsoproblem genom vibrationer beskrivs och regleras i ett särkilt avsnitt
i dessa föreskrifter. 

Extremt klimat

Exponering för stark värme eller kyla innebär påfrestningar på kroppen.
Som ett skydd mot uppvärmning aktiveras svettkörtlarna och blodet leds
ut i huden för att kylas bättre. Stark svettning leder till vätskeförluster
som behöver ersättas med dryck. Att upprätthålla saltbalansen ställer
ökade krav på njurfunktionen. Förändringen i blodcirkulationen belastar
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hjärtat. Problemen ökar om arbetet är tungt. Då producerar musklerna
extra värme och dessutom ökar kraven på hjärtfunktionen ytterligare ge-
nom att blodgenomströmningen till musklerna är ökad. Medicinska sjuk-
domstillstånd som nedsatt hjärt/kärl- eller njurfunktion kan behöva beak-
tas om arbetet innebär mer extrem värmebelastning. Även en tillfällig ex-
tra påfrestning som en övergående infektion kan motivera befrielse från
ett arbete som innebär värmebelastning, så länge konditionen är nedsatt.
Bästa skyddet mot värmebelastning – som inte kunnat elimineras med
tekniska åtgärder – är rikligt vätskeintag, minskad fysisk aktivitet och pau-
ser i icke värmebelastad miljö. Föreskrifterna om arbete i stark värme
reglerar sådana arbetssituationer.

Mycket långvarig exponering för värmestrålning, t.ex. vid arbete med
glasblåsning eller metallsmältning, kan bidra till grumling av ögats lins
och ökad risk för grå starr. Riskerna ökar när den infraröda komponenten
dominerar över det synliga ljuset. Genom god avskärmning av värme-
strålkällor kan problemet elimineras. Sannolikt är risken för starr låg i da-
gens svenska arbetsmiljöer. 

Långvarig och kraftig exponering för kyla ger risker för generell nedkyl-
ning med medvetslöshet och död liksom risker för lokala förfrysningar.
Lämplig klädsel, fysisk aktivitet och avbrott i exponering i varma utrym-
men motverkar den generella nedkylningen. Exponering för kall luft, sär-
skilt i ansiktet, kan utlösa eller förvärra besvär vid kärlkramp. Det sker ge-
nom att blodtrycket stiger och belastar hjärtat samtidigt som det inte sker
någon ökad blodtillförsel till hjärtmuskeln. Det finns vissa misstankar om
att såväl långvarigt arbete i stark kyla som i stark värme kan bidra till upp-
komsten av åderförkalkning (arterioskleros) genom de påfrestningar på
kroppen som dessa exponeringar innebär.

Personer med tendenser till kärlsammandragning i fingrarna – vita fing-
rar eller s.k. Raynauds syndrom – kan få ökade besvär av detta även vid
måttlig nedkylning. Tidigare lokala köldskador ökar också risken för peri-
fer köldkänslighet.

Arbeten med risker för belastningsskador

Vissa typer av arbeten innebär särskilda risker för belastningsskador. Det
kan t.ex. gälla när det förekommer tung manuell hantering, ofta uppre-
pade arbetsmoment eller arbete i vridna eller på annat sätt extrema ar-
betsställningar. Även orörligt eller ensidigt arbete med statisk muskelbe-
lastning eller, tvärtom, extremt låg belastning kan ge problem. Riskerna
för belastningsbesvär ökar om arbetet samtidigt innebär en psykisk an-
spänning. Exponeringar som i sig utgör ogynnsamma belastningsfakto-
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rer och där samtidig vibrationsexponering ytterligare förstärker effekten
är ett annat exempel där det kan krävas skärpt uppmärksamhet på ris-
kerna för belastningsskador.

De biologiska skademekanismerna bakom belastningsbesvär är delvis
oklara. Inklämning av nervfibrer, överbelastning av vissa muskelfibrer
och/eller ansamling av vissa kemiska ämnen som ger upphov till mer
smärta och ytterligare frisättning av kemiska ämnen så att det uppkom-
mer s.k. onda cirklar, är modeller som diskuteras när det gäller besvär
från muskler och andra mjukdelar. Symtom kan vara smärtor och stelhet,
domningar och känselbortfall. Om en led blir för hårt belastad kan det
leda till förslitning av ledbrosket (artros). 

Belastningsbesvär har en tendens att bli mycket långdragna när de väl
etablerats. Medicinska undersökningar kan ha funktionen att upptäcka ti-
diga tecken till besvär så att arbetsmiljön kan förbättras såväl för den en-
skilde arbetstagaren som – vid behov – för arbetskamraterna. Undersök-
ningarna kan också visa att det finns ett behov av arbetsanpassning. T.ex.
kan viss arbetsutrustning behöva anpassas till arbetstagarens kropps-
storlek, fysiska styrka eller eventuella handikapp. 

Arbeten med extrem fysisk påfrestning

Vissa arbeten, som av säkerhetsskäl ställer stora krav på fysisk arbetsför-
måga, omfattas av obligatoriska krav på medicinska kontroller enligt reg-
ler i dessa föreskrifter. Andra jämförbara arbeten, utan generella krav på
medicinska kontroller, är t.ex. andra arbeten på hög höjd än de i master
och stolpar och arbeten som innebär klättring med hjälp av rep. 

Arbeten med hög psykisk belastning

Att utsättas för höga krav i sin arbetsmiljö behöver i sig inte innebära nå-
got negativt för hälsan utan kan tvärtom vara en stimulans, förutsatt att
påfrestningarna känns hanterliga och är förhållandevis kortvariga, samt
att tillfälle till återhämtning finns. Men när kraven känns övermäktiga el-
ler när vi upplever långvarig frustration av andra skäl, kan det uppkomma
en rad negativa psykiska och fysiska reaktioner. Några sådana negativa
reaktioner är ångest/oro, muskelspänningar, depression, högt blodtryck,
höga blodfetter och försämrat immunförsvar. På senare år har forskare
inom området kommit att intressera sig för möjligheten att mäta biolo-
giska markörer för stress på grund av förhållanden i arbetsmiljön (Åker-
stedt T och Theorell T). Det gäller bl.a. vissa hormoner såsom kortisol i
saliv samt mått på hjärtfrekvens, blodtryck och muskelaktivitet. Meto-
derna i fråga är svåra att använda praktiskt därför att det finns stora indi-
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viduella variationer både mellan och inom individer. Det behövs mer
kunskap om normalvärden för kön, ålder m.m. samt hur uppmätta för-
ändringar korrelerar till uppkomst av sjukdom. Ändå kan biologiska
stressmarkörer vara ett intressant komplement till andra mått på brister i
den psykiska arbetsmiljön om det bedrivs som ett forsknings och utveck-
lingsprojekt och resultaten bedöms på gruppnivå. För att diagnostisera
stressrelaterad ohälsa kan hälsoundersökningar med enkätfrågor vara
värdefulla förutsatt att enkätfrågorna är väl validerade och avsedda för
ändamålet.

I avsnittet om nattarbete finns regler och information om den särskilda
påfrestning som det innebär att arbeta nattetid. 

Arbeten med olycksrisker

Vissa arbeten kan innebära särskilda risker för olycksfall. Det kan t.ex.
gälla arbeten med att framföra fordon, hantering av farliga redskap eller
farliga ämnen och arbeten med fallrisker. Medicinska tillstånd som sän-
ker medvetandet eller omdömet liksom nedsatt syn och hörsel kan be-
höva beaktas i sådana riskutsatta arbeten. Ett särskilt problem utgör
missbruk av läkemedel eller droger som påverkar nervsystemet och
sinnesorganen. På vissa arbetsplatser har parterna kommit överens om
drogtester av arbetstagarna för att förebygga olycksfall. Drogtester kan
anses innebära ett intrång i den personliga integriteten hos den under-
sökte vilket måste vägas mot de risker för olycksfall som man vill försöka
förebygga. Arbetsgivare och arbetstagare skall enligt föreskrifterna om
arbetsanpassning och rehabilitering utarbeta en policy för hur eventuella
problem med missbruk på arbetsplatsen skall hanteras. En hörnsten i
denna policy bör vara att missbrukare får stöd i att bli kvitt missbruket
och om möjligt bli kvar i arbetet. Om drogtester kommer till användning
behöver metoderna för dessa analyser vara kvalitetssäkrade för att und-
vika felaktiga resultat. Råd till arbetsplatser angående alkohol- och narko-
tikafrågor kan inhämtas från ALNA, som är ett samarbetsorgan för ar-
betsmarkandens parter.

Risk för reproduktions- och fosterskador 

Reproduktionsstörningar kallas sådana skadliga effekter som kan påverka
kvinnans eller mannens fortplantningsförmåga eller ge fosterskador.
Även i arbetsmiljön kan reproduktionsstörande faktorer förekomma. En
del kemiska ämnen kan innebära risk på olika sätt genom effekter på
mannens eller kvinnans könsceller eller genom direktverkan på fostret
via den gravida kvinnan. 
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Skador på könscellerna kan bestå av förändringar i cellens arvsmassa
vilka orsakas av mutagena ämnen, medan påverkan på fostret kan orsa-
kas av både mutagena ämnen och direkt fosterskadande ämnen, som på-
verkar fostret utan att arvsmassan skadas (teratogener). Vissa ämnen är
direkt reproduktionsstörande genom att de kraftigt reducerar antalet sä-
desceller hos mannen, vilket kan innebära minskad fertilitet (fruktsamhet)
och i allvarliga fall sterilitet (barnlöshet). 

En fosterskada kan leda till olika effekter såsom missfall, missbildning el-
ler andra utvecklingsrubbningar eller sjukdom t.ex. barncancer. Vissa
cancerframkallande ämnen kan vara reproduktionsstörande. Fostret är
mest känsligt för påverkan av kemiska ämnen i början av graviditeten då
den kanske inte ännu är konstaterad. När det gäller t.ex. organiskt kvick-
silver är fostret mer känsligt än modern. 

Ämnen i gränsvärdeslistan som har klassificerats som reproduktionsstö-
rande finns förtecknade i föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och
åtgärder mot luftföroreningar.

Förutom kemiska faktorer kan också exponering för biologiska och fysika-
liska faktorer innebära risker vid graviditet Som exempel kan nämnas
vissa smittrisker och hörselskadande buller.

Mycket hög psykisk belastning liksom en stark oro över att graviditeten
skulle vara hotad kan i sig själv innebära risker för graviditeten genom åt-
följande hormonrubbningar. Även nattarbete kan innebära risker om det
kombineras med andra riskfaktorer. 

Sambanden mellan fosterskador och arbetsrelaterad exponering är dock
svåra att studera. Exponeringsförhållandena är ofta oklara och uppgifter
om t.ex. missfall som inträffar tidigt under graviditeten är mycket osäkra.
Dessutom kan reproduktionsstörande faktorer ge upphov till olika effek-
ter, beroende på när exponeringen äger rum. 

Arbetsmiljön i Sverige innebär sällan risker för graviditet och foster såvitt
man kan bedöma idag, om de arbetsmiljöregler som finns följs noggrant.
Men misstankar om risker för foster och graviditet ger ofta upphov till
stark oro. När det framförs misstankar om risker med vissa toxiska fakto-
rer eller om man känner oro på grund av flera missfall eller missbildade
barn bland arbetskamrater och misstankarna är svåra att bedöma, kan
det vara välbetänkt att rådfråga toxikologisk eller epidemiologisk
expertis.

I föreskrifterna om gravida och ammande arbetstagare finns exempel på
fysikaliska, kemiska och biologiska riskfaktorer och bestämmelser om ar-
betsgivarens skyldigheter att utföra riskbedömning och vidta arbetsmiljö-
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åtgärder när en arbetstagare meddelat arbetsgivaren att hon är gravid.
Vissa arbeten är helt förbjudna för gravida och ammande arbetstagare.
Dessa är arbete med bly, dykeriarbete eller arbete i annan hyperbar miljö,
rök- och kemdykning samt arbete som kan innebära risk för smitta av
toxoplasma eller rubella om inte immunitetsskydd finns för detta. Andra
faktorer kan också innebära skadlig exponering. Mer detaljerade upplys-
ningar finns i de nämnda föreskrifterna. 

Vid förbud för arbete för gravida och ammande arbetstagare som inte
kunnat omplaceras till riskfritt arbete, finns möjlighet till ledighet med ha-
vandeskapspenning enligt regler i lagen om allmän försäkring. Försäk-
ringskassan kan lämna ytterligare upplysningar.

Cancerrisker

Cancer innebär att någon cell eller en grupp av celler i kroppen förändras
så att de börjar växa okontrollerat. Sjukdomen drabbar både människor
och djur och är känd redan hos dinosaurierna. Var tredje svensk drabbas
av cancer under sin livstid och risken ökar i allmänhet starkt med sti-
gande ålder. Utvecklingen av en normal cell till en cancercell tar oftast
lång tid från 5–10 år upp till mer än 40 år. Orsakerna till att djur och män-
niskor utvecklar cancer är komplexa och inte helt kända. Både arv och
miljö har betydelse för uppkomst av cancer. En högre dos/exponering för
den cancerframkallande faktorn ökar normalt risken. Kostvanor och to-
baksrökning är de i särklass viktigaste faktorerna som bidrar till cancer-
uppkomst i Sverige. Även UV-strålning i solljus (hudcancer) och radon i
bostäder (lungcancer) bidrar till uppkomsten av ett antal cancerfall. 

Inom arbetsmiljön har man identifierat ett antal kemiska ämnen och joni-
serande strålning som cancerframkallande faktorer. Inandning av cancer-
framkallande kemiska ämnen kan ge upphov till cancer i andningsvägar
och lungor, ibland även i lever och urinvägar i samband med att ämnena
bryts ned och lämnar kroppen. Vissa ämnen t.ex. sot och tjära kan ge
upphov till hudcancer efter långvarig direkt kontakt med huden. Strålning
och kemiska ämnen kan även bidra till uppkomst av leukemi. Även andra
former av cancer kan ibland ha ett samband med arbetsmiljöförhållan-
dena. 

I flera decennier har IARC (International Agency for Research on Cancer,
World Health Organisation) publicerat monografier över kemiska ämnen
och därvid även klassificerat dem i riskgrupper vilket bidragit till den
ökade kunskapen om cancerframkallande ämnen. Programmet utökas
och monografierna omfattar nu också exponering för blandningar av
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kemikalier och för andra agens som strålning och virus (IARC Mono-
graphs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans). 

Den svenska cancerkommittén bedömde i början av 1980-talet att ca 2 %
av de cancerfall som uppträdde vid den tidpunkten hade arbetsmiljöför-
hållandena som en bidragande orsak. Sedan dess har exponeringen för
(kända) cancerframkallande ämnen i arbetsmiljön minskat. På vissa ar-
betsplatser kan det ändå finnas risker som behöver förebyggas med olika
yrkeshygieniska åtgärder. 

Arbetsmiljöverkets regler om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot
luftföroreningar innehåller även förteckning över kända cancerframkal-
lande ämnen. Vissa av dem får inte alls användas yrkesmässigt, andra
endast efter tillstånd från Arbetsmiljöverket och exponeringen för de öv-
riga är kontrollerad genom att lufthalterna begränsas genom hygieniska
gränsvärden. 

Om det uppträder flera fall av cancer på en arbetsplats ger det ofta upp-
hov till stark oro. Krav kan komma att resas på generella hälsokontroller
av övriga arbetstagare för att kunna upptäcka eventuella ytterligare can-
cerfall. Det medicinska värdet av en sådan kontroll är ofta diskutabelt. För
att fastställa om antalet cancerfall på en arbetsplats är förhöjt och kan ha
något samband med arbetsmiljön krävs oftast en fyllig epidemiologisk
undersökning lämpligen i samarbete med expertis på området t.ex. på en
yrkesmedicinsk klinik. I en sådan undersökning vägs exponeringsförhål-
landena in liksom den tid arbetstagarna i fråga exponerats för den miss-
tänkta cancerframkallande faktorn.

Skillnad i känslighet 

Människor är olika vad gäller känsligheten för risker i arbetsmiljön. De
svenska arbetsmiljöreglerna är avsedda att skydda alla arbetstagare. Det
finns dock alltid en vetenskaplig osäkerhet när det gäller att fastställa var
gränsen går för skadlig belastning; fysisk, kemisk, psykologisk etc. Ibland
kan bristande teknik eller ekonomi hindra regler som hade kunnat ge till-
räckliga marginaler. Det kan därför vara motiverat att fastställa om det
finns behov av särskild arbetsanpassning i vissa situationer. Sådana ar-
betsanpassningsåtgärder t.ex. förbättrad belysning eller förbättrade
akustiska förhållanden ger ofta en bättre arbetsmiljö för alla arbetstagare. 

Redan i 40-årsåldern har elasticiteten i ögats lins minskat så mycket att
det hos normalseende blivit svårare att se tydligt på nära håll och att
snabbt växla mellan seende på nära respektive längre avstånd. Med sti-
gande ålder blir linsen tätare och kan få små grumlingar. Detta ökar be-
hovet av goda ljusförhållanden samtidigt som känsligheten för bländning
och ljusreflexer ökar. 
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Riskerna för kvarstående belastningsbesvär på grund av dåliga ergono-
miska förhållanden ökar efter 30-årsåldern men särskilt efter 50–55 års ål-
der. Med anpassningsåtgärder kan dock bristfälliga ergonomiska förhål-
landen elimineras. Påfrestningen att behöva arbeta nattetid och att växla
mellan olika tider på dygnet upplevs hos många som svårare efter 45–50
års ålder. Oregelbundna arbetstider och nattarbete kan också vara
olämpligt vid tillstånd med hormonrubbningar som diabetes och stör-
ningar i sköldkörtelns funktion. 

Lågt blodvärde och järnbrist är inte helt ovanligt hos kvinnor i barnafö-
dande ålder. Förutom trötthet och kraftlöshet kan järnbristanemin ge ett
ökat upptag av giftiga metaller t.ex. bly och kadmium – om de finns i mil-
jön – som en bieffekt av det ökade järnbehovet. Om olämpliga kostvanor
ligger bakom järnbristen, åtföljs den ofta av brist på andra metaller och
på olika vitaminer. Detta försämrar kroppens möjligheter till reparation
av skadad vävnad och avgiftning av kemiska ämnen. Såväl av allmänna
hälsoskäl som av arbetsmiljöskäl finns det anledning att identifiera och
behandla personer med järnbrist eller andra bristtillstånd som man vet
kan nedsätta allmäntillståndet och motståndskraften. 

Betydelsen av vissa andra medicinska tillstånd när det gäller risk för ar-
betsskada beskrivs i specialreglerna för en del särskilt riskfyllda arbeten.

Minderåriga och gravida eller ammande arbetstagare är grupper av ar-
betstagare som kan löpa särskilda risker för ohälsa och olycksfall och för
vilka det finns särskilda arbetsmiljöföreskrifter. Överkänsliga och över-
känslighet beskrivs under egen rubrik.

Allergirisker 

Arbetsrelaterad allergi yttrar sig oftast som kontakteksem i form av hand-
eller ansiktseksem eller som luftvägsbesvär (allergisk snuva, astma eller
alveolit). Det allergiska kontakteksemet beror på en förvärvad allergi mot
ett eller flera specifika ämnen i miljön. De ämnen som oftast ger kontakt-
eksem är metallerna nickel, krom och kobolt, konserveringsmedel, par-
fymämnen, vissa läkemedel, plastmonomerer, gummikemikalier och ett
flertal naturprodukter (exempelvis olika terpener). Kontakteksem (främst
handeksem) kan även uppkomma genom upprepad hudkontakt (så kallat
irritationseksem) med hudirriterande ämnen eller faktorer exempelvis i
olika former av våtarbeten (vanligast) eller i arbeten där man kommer i
kontakt med lösningsmedel, oljor, torrt damm eller smuts. Förekomsten
(ettårsprevalensen) av handeksem hos vuxna i arbetsför ålder har upp-
mätts till 10 %. Mest utsatta är yngre kvinnor. 
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De flesta vuxna med astma eller allergisk snuva har utvecklat besvären
under uppväxten. Men ca 10 % av nydebuterad astma i vuxen ålder an-
ses vara arbetsrelaterad. Vanliga luftvägsallergen (ger upphov till aller-
gisk snuva eller astma) i arbetsmiljön är bageridamm, härdplaster, vissa
pälsdjur och organiskt damm i lantbruksmiljö.

Personer med allergiproblem från luftvägarna, även sådana som upp-
kommit utanför arbetsmiljön, har ofta svårt att klara miljöer med retande
ämnen, inte minst tobaksrök, stora dammängder, kall luft och starka dof-
ter t.ex. från parfymämnen. Detta utan att man har någon allergi mot de
nämnda faktorerna. Det handlar i stället om en allmän s.k. hyperreaktivi-
tet i luftvägsslemhinnorna och ögats slemhinnor. Djurhår i kläderna kan
ge problem för arbetskamrater med pälsdjursallergi.

De hygieniska gränsvärdena för luftburna föroreningar är tänkta att
skydda mot uppkomst av ny allergi, även om det i praktiken ibland kan
vara svårt på grund av stora individuella skillnader i känslighet hos be-
folkningen. En person som redan utvecklat allergi mot något ämne blir
emellertid så känslig att halter långt under de satta gränsvärdena ger be-
svär. Det är därför angeläget att undvika fortsatt exponering för allerge-
net när överkänslighetsbesvär väl utvecklats. I några situationer (t.ex. vid
arbete med vissa härdplaster) finns det ett direkt förbud mot fortsatt ex-
ponering.

Personer med allergibesvär kan få problem när det gäller val av vissa ar-
beten. I vissa fall, t.ex. vid luftvägsexponering för många ämnen ur djur-
och växtriket, löper en atopiker ökad risk att drabbas. Å andra sidan går
det ofta att skydda sig mot sensibilisering genom god arbetsteknik och
goda yrkeshygieniska förhållanden på arbetsplatsen – vilket arbetsgiva-
ren i princip alltid måste upprätthålla. Man bör inte utesluta atopiker eller
allergiska personer från potentiellt riskfyllda arbeten, utan i stället för-
bättra miljön och förutsättningarna för dem att arbeta där. 

Ett bra förhållningssätt när det gäller personer som man bedömer löpa
särskild risk att utveckla allergibesvär på arbetsplatsen är ofta att infor-
mera grundligt om riskerna och om möjligheterna till förebyggande åt-
gärder samt att låta personen i fråga själv göra bedömningen om han/
hon är beredd att arbeta i den aktuella miljön eller inte. 

En särskild situation utgör miljöer med stora mängder mikroorganismer
och organiskt damm. Det kan handla om t.ex. djurstallar, virkestorkar el-
ler hölador. Hos arbetstagarna kan en akut toxisk inflammation i lungblå-
sorna (alveolit) uppkomma om exponeringarna är tillräckligt höga. Upp-
repade exponeringar kan ge upphov till en kronisk inflammation. I dessa
situationer är det nödvändigt att vidta åtgärder enligt föreskrifterna om
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mikrobiologiska arbetsmiljörisker, organiskt damm i lantbruket eller trä-
mögel.

En läkarundersökning av arbetstagare med allergiproblem eller personer
som skall arbeta i en miljö med allergirisker kan, om den bedöms vara
befogad, vara upplagd som den grundläggande läkarundersökningen
som beskrivs i avsnittet om härdplaster.

Till 4 §  Medicinska kontroller kan ibland vara motiverade även för situa-
tioner där reglerna inte ställer krav på sådana. Det kan t.ex. gälla för ar-
betstagare som tjänstgör på natten kortare tid än vad som anges i reg-
lerna om nattarbete eller för personer som exponeras för vissa typer av
vibrationer. Se också kommentarerna till 3 §.

Dessutom finns regler om medicinska kontroller i andra föreskrifter från
Arbetsmiljöverket:
– vid exponering för buller (hörselundersökning),
– vid bildskärmsarbete (synundersökning),
– vid arbete med försöksdjur (läkarundersökning),
– för minderåriga (läkarundersökning i vissa situationer),
– vid mikrobiologiska arbetsmiljörisker samt
– vid arbete med laser (ögonundersökning).

Som framgår under rubriken ”Information från Arbetsmiljöverket” har
även andra myndigheter regler om läkarundersökningar eller andra
medicinska kontroller.

Till 5 §  I råden till patienten kan t.ex. ingå information om lämplig ar-
betsteknik, behov av personlig skyddsutrustning, symtom som kan vara
tecken på skadlig inverkan, eventuell samverkan mellan arbetets risker
och livsstilsfaktorer som rökning. Det rekommenderas att arbetstagaren
får information och råd om fortsatta medicinska kontroller även efter det
att exponering upphört om det är motiverat av medicinska skäl. 

Under förutsättning att den undersökte är informerad om syftet med och
konsekvenserna av den medicinska kontrollen, är läkaren som utför un-
dersökningen oförhindrad att lämna uppgift om tjänstbarhet eller resultat
från biologisk exponeringskontroll till arbetsgivare och tillsynsmyndig-
het. Eventuella diagnoser eller annan medicinsk information faller under
läkares tystnadsplikt enligt 2 kap. 8–9 §§ lag om yrkesverksamhet på
hälso- och sjukvårdens område (SFS 1998:531) eller sekretess enligt
7 kap. 1 § sekretesslagen (SFS 1980:100) och kan inte meddelas arbetsgi-
varen utan den undersöktes samtycke.

I den rehabiliteringsplan som skall göras i samband med arbetsanpass-
ning och rehabilitering finns möjlighet att ange att vissa arbetsuppgifter
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inte får utföras av patienten men inte heller här får diagnos anges om
inte patienten samtycker.

Till 7 §  Som framgår av 2 § kan medicinska kontroller omfatta olika åt-
gärder såsom läkarundersökningar, analys av biologiska prover, inter-
vjuer eller enkätundersökningar. 

Sjukdomar eller besvär som återfinns hos undersökta arbetstagare kan
ibland ha många olika förklaringar och orsaker både inom och utanför ar-
betsmiljön. Ökad förekomst av besvär/sjukdom hos en grupp av anställda
med en gemensam riskfaktor i arbetsmiljön kan då stärka misstankarna
om arbetsrelaterade besvär. En undersökning av arbetsförhållandena kan
vara nödvändig för att bedöma eventuella risker samt avgöra vilka åtgär-
der som behöver vidtas. Det kan också finnas behov av att utvidga de
medicinska kontrollerna till omfattning eller antal personer som under-
söks. Resultat från medicinska kontroller kan också visa på behov av åt-
gärder för arbetsanpassning av enskilda individer.

Skyddsombud har rätt att få de upplysningar som är av betydelse för att
kunna fullfölja sitt uppdrag.

Läkarundersökning

Till 8 §  Med läkarundersökning menas en undersökning som är under-
ställd hälso- och sjukvårdslagstiftningen och som journalförs enligt pa-
tientjournallagen (SFS 1985:562). Läkaren ansvarar för undersökningen
och de slutliga medicinska bedömningar och ställningstaganden som
därvid görs. Den ansvarige läkaren förutsätts träffa patienten och gör den
slutliga tjänstbarhetsbedömningen som undersökningen ofta utmynnar i.
Vissa delmoment kan utföras av annan personal t.ex. laboratorieprovtag-
ningar, spirometri och intervjuer med frågeformulär. Resultaten från
dessa och hälsodata förs in i patientjournalen. Vid läkarundersökning fal-
ler det också under läkarens sjukvårdsansvar att följa upp iakttagna sjuk-
liga förändringar.

Det är den läkare som utför tjänstbarhetsbedömning som bestämmer
omfattningen av de undersökningar som anses nödvändiga utöver de
krav som ställs i föreskrifterna. Bedömningen kan vara tjänstbar eller ej
tjänstbar. Se också kommentaren till 2 §. Om det är tveksamt ifall hälso-
tillståndet utgör hinder för tjänstbarhet kan lämpligen yrkesmedicinsk kli-
nik rådfrågas. Se också kommentar till definitionen av tjänstbarhetsbe-
dömning.

Utöver att uppfylla de formella kompetenskraven behöver varje läkare,
som utför läkarundersökningar enligt dessa föreskrifter, ha god känne-
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dom om patientens arbetssituation och riskerna i det aktuella arbetet
samt om patientens hälsotillstånd. För medicinska kontroller där det in-
går krav på tjänstbarhetsbedömning kan beslutet få stor betydelse för
den undersöktes situation genom att denne kan riskera att förlora sitt ar-
bete. Mot detta ställs de hälsovinster som bedömts motivera kravet på
tjänstbarhetsbedömning. Därför ställs särskilda krav på kompetens hos
de läkare som skall göra sådana tjänstbarhetsbedömningar.

Dykerimedicinska undersökningar kräver särskild kompetens, samtidigt
som någon dykerimedicinsk specialitet för läkare inte finns inrättad i
Sverige. Försvarsmakten ger, i samarbete med Karolinska Universitets-
sjukhuset och Karolinska Institutet, årligen återkommande kurser i dyke-
rimedicin som kvalitetssäkras mot krav som uppställts av European Di-
ving Technology Committee (EDTC) i samarbete med European Commit-
tee for Hyperbaric Medicine (ECHM) avseende ”Medical Assessment of
Working Divers”. Motsvarande utbildningar ges i flera medlemsstater
inom EU. 

Uppgifter om legitimerade läkare och deras specialiteter publiceras i en
förteckning som utges av Socialstyrelsen och kan beställas från
order.fritzes@nj.se Uppgifter om läkare och tandläkare som genomgått
dykerimedicinsk utbildning kan erhållas från Försvarsmakten eller från
Svenska Hyperbarmedicinska Sällskapet (SHMS). 

De flesta av de föreskrivna undersökningarna är återkommande med
olika långa tidsintervall. För att kunna följa ett sjukdomsförlopp under
lång tid, och då det även är värdefullt vid en eventuell arbetsskadebe-
dömning, rekommenderas att journalhandlingar arkiveras under en
längre tid, minst tio år, men helst 50 år eller under patientens livstid. Det
är lämpligt att en dokumentation av de medicinska kontrollerna (t.ex.
journalkopior) får följa patienten om denne byter företagshälsovård eller
annan medicinsk inrättning som utför kontrollerna.

Register

Till 9 §  Vad gäller registeruppgifter enligt a), b), c) och d) finns föreskrif-
ter i 3 § arbetsmiljöförordningen (1977:1166) om förvaring under 40 år
och vad gäller registeruppgifter enligt e) i 10 år. 

Som framgår av föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och åtgärder
mot luftföroreningar skall arbetsgivare föra register över arbetstagare
som i arbetet exponeras för cancerframkallande ämnen, där expone-
ringen kan innebära risk för ohälsa. Sådant register kan med fördel sam-
ordnas med register enligt 9 §.
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Av 3 § arbetsmiljöförordningen framgår att register skall förvaras av ar-
betsgivaren under viss minsta tid. Om verksamheten överlåts, skall re-
gistret överlämnas till den nye innehavaren. Enligt personuppgiftslagen
(SFS 1998:204) skall varje arbetstagare ha tillgång till det som står i för-
teckningen och som rör honom personligen.

Det finns inget som hindrar att registret, på arbetsgivarens uppdrag, förs
av t.ex. företagshälsovård. Detta förutsätter dock att registrets tillgänglig-
het för tillsynsmyndigheten inte inskränks t.ex. i samband med byte av
företagshälsovård. Det är viktigt att utdrag ur registret kan visas vid för-
anmälda besök av Arbetsmiljöverket.

Uppgifter till Arbetsmiljöverket

Till 10 §  Rapporterna skickas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där
verksamheten bedrivs. 

De insända uppgifterna bör innehålla uppgift om antal periodiskt läkarun-
dersökta arbetstagare samt deras fördelning på kategorierna:
– tjänstbar i arbete som avses samt
– ej tjänstbar i arbete som avses.

Uppgifterna som lämnas vid periodisk biologisk exponeringskontroll om
halt av bly eller kadmium i blod uppdelas på kön (för kvinnor även på ål-
dersintervall under/över 50 år) och på olika intervall för blyhalt eller kad-
miumhalt i blod. Det laboratorium som utfört analyserna anges också.

Förslag till resultatsammanställning

Rapportskrivningen bör göras enligt den blankettmall som går att ta fram
från Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se Förslag till utformning av
rapporter ges också i bilaga 5 och 6.

Kopia av rapporterna kan sändas i datoriserad form om arbetsgivaren
först har kontrollerat att Arbetsmiljöverket har teknisk möjlighet att läsa
den. 

Läkares anmälan av sjukdom

Till 11 §  Enligt arbetsmiljöförordningen 2a § skall läkare anmäla sådana
sjukdomar till Arbetsmiljöverket som kan ha samband med arbete och är
av intresse från arbetsmiljösynpunkt. Syftet med dessa anmälningar är
att uppmärksamma Arbetsmiljöverket på risker i arbetsmiljön som givit
upphov till ohälsa eller olycksfall. Detta för att Arbetsmiljöverket skall
kunna bedöma vilka åtgärder som kan behöva vidtas för att förebygga
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nya fall. Det kan exempelvis gälla att förstärka tillsynen inom området,
revidera eller utfärda nya föreskrifter.

När det gäller att avgöra vad som är nytt, ovanligt, fler än förväntat etc. är
det rimligt att läkaren använder sin allmänna uppfattning om förhållan-
dena på basen av de egna kunskaperna och erfarenheter i frågan. Det för-
väntas inte att anmälan föregås av några matematiska beräkningar eller
analyser av forskningen på området. Sådana beräkningar är naturligtvis
ändå välkomna från den som har möjlighet att göra dem. Läkare kan gi-
vetvis också anmäla andra typer av sjukdomar om läkaren anser detta
vara motiverat. Läkaren skall också lämna Arbetsmiljöverket upplys-
ningar och biträde.

Anmälan skall lämnas till Arbetsmiljöverket, 171 84 Solna. Formuläret i
bilaga 7 kan lämpligen användas. Anmälan bör om möjligt vara avidenti-
fierad och kan förutom att gälla enskilda fall av sjukdom/ohälsa också
vara mer allmänt hållen och t.ex. gälla en ökning av vissa diagnoser i
vissa typer av arbeten eller på vissa typer av arbetsplatser.

Det är viktigt att skilja denna anmälan från sådan arbetsskadeanmälan
som arbetsgivaren skall lämna till Försäkringskassan och från den anmä-
lan enligt 2 § i arbetsmiljöförordningen som arbetsgivaren skall lämna till
Arbetsmiljöverket när det gäller allvarliga skador och tillbud.

Obligatoriska medicinska kontroller
Arbete med bly och kadmium

Hälsorisker

Bly
Arbete med oorganiskt bly kan förekomma vid metallgjuterier och smält-
verk, vid batteritillverkning, skrothantering, målning med blyhaltiga fär-
ger, svetsning och skärning av plåt som målats med blyhaltig färg, till-
verkning av emalj-, mässings-, tenn- och bronsvaror, tillverkning av vissa
plaster, tillverkning av glas och keramik samt tillverkning och användning
av ammunition.

Akut blyförgiftning kan uppstå genom inandning av blyrök eller blyhaltigt
damm i höga koncentrationer, t.ex. vid skärning i blymönjat eller annat
blyhaltigt material. Den kan yttra sig som magsmärtor (blykolik) samt hu-
vudvärk, irritabilitet och andra symtom från nervsystemet. Akut yrkes-
mässig blyförgiftning är numera sällsynt i Sverige.

Långvarig blyexponering kan ge upphov till effekter framför allt på blodet
och blodbildningen, perifera och centrala nervsystemet samt njurarna.
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Ett tidigt tecken på blypåverkan är en störning av bildningen av blodfärg-
ämnet hemoglobin samt en skada på de röda blodkropparna, till vilka
blyet i första hand binds. En blodbrist (anemi) kan bli följden. Skada på
centrala nervsystemet med påverkan på minnesfunktion, reaktionstid och
uppfattningsförmåga har kunnat påvisas efter en längre tids blyexpone-
ring 

Absorberat bly ansamlas i skelettet som kan innehålla upp till 90 % av det
totala kroppsinnehållet. Skelettdeponeringen kan leda till en förlängd
halveringstid i blod hos äldre, långtidsexponerade blyarbetare. Frisätt-
ningen av bly från ben ökar under perioder med ökad bendemineralise-
ring t.ex. i samband med graviditet och amning.

Barn har större känslighet för bly än vuxna, speciellt vad gäller hjärnans
funktioner. En särskild riskgrupp utgör foster. Blyet passerar via moder-
kakan till fostrets blod. Effekter på foster, såsom inverkan på nervsyste-
met och risk för mental påverkan av det blivande barnet, är belagda och
kan befaras vid lägre nivåer. Detta är skäl för de särskilda gränsvärden för
kvinnor i blyarbete som finns. Bly utsöndras även via bröstmjölk. Gravida
och ammande arbetstagare får inte sysselsättas i blyarbete enligt före-
skrifterna om bly.

Blyexponering har också enligt vissa dock ej entydiga undersökningar gi-
vit skador på arvsmassan och eventuellt på barnalstringsförmågan.

Blyförgiftning kan också uppstå genom intag av bly genom munnen. Det
har inträffat förgiftningar när personer förvarat t.ex. juice i kärl med bly-
haltig glasyr.

Organiska blyföreningar som tetraetylbly har som regel högre giftighet
än de oorganiska. De påverkar främst nervsystemet och dess psykiska
funktioner. Sömnlöshet, aptitlöshet och psykotiska tillstånd har rapporte-
rats. Dödsfall har inträffat vid akut förgiftning, dock såvitt känt ej i Sverige
under senare år.

Efter flera begränsningsåtgärder mot användning av bly i olika samman-
hang har spridningen av bly i den svenska miljön minskat och blodbly-
halterna hos ej yrkesmässigt exponerade har därigenom också minskat.

Kadmium
Användningen av kadmium har minskat och den yrkesmässiga expone-
ringen är inte längre så omfattande. Kadmiumföreningar används som
färgpigment och för tillverkning av batterier. Den största mängden kad-
mium som används i Sverige finns i de uppladdningsbara NiCd-batte-
rierna. Lödlod som används vid lödning av verktyg och i guldsmedjor kan
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innehålla kadmium. Kadmium förekommer också som förorening i fos-
fatgödselmedel och ett visst intag av kadmium kan ske via födan.

Exponering för kadmium kan orsaka skador på lungor, njurar och skelett
och vissa studier har indikerat samband med canceruppkomst. Den vikti-
gaste exponeringsvägen vid kadmiumarbete är inandning av damm eller
rök som innehåller kadmium. Upptaget av kadmium kan vara förhöjt vid
t.ex. järn- eller kalciumbrist. Halten kadmium i blod kan därför vara för-
höjd hos personer med låga järndepåer i kroppen.

Lungskador
Inandning av kadmiumoxidrök (omkring eller överstigande 0,5–1 mg Cd/
m3) i några timmar kan ge upphov till kemisk lunginflammation och, i
svåra fall, lungödem. Dödsfall har inträffat vid exponering för mycket
höga halter kadmiumoxidrök (omkring eller överstigande 1–5 mg Cd/m3)
i samband med svetsning och lödning. Långvarig exponering för lägre
kadmiumhalter (omkring 150 µg Cd/m3) kan ge bestående nedsättning av
lungfunktionen.

Njurskador
Den tidigaste effekten av långvarig, i regel flerårig, exponering för kad-
mium är en viss typ av njurpåverkan (tubulär njurskada). Denna skada
kan uppträda efter många års exponering för lufthalter omkring 20–50 µg
Cd/m3. Vid kraftig exponering kan dock skadan uppstå på kortare tid. I
svåra fall kan sådan njurskada leda till nedsatt urinfiltrering (glomerulär
filtration) och i sällsynta fall urinförgiftning (uremi). Njurskadan kan san-
nolikt indirekt även bidra till utvecklande av njursten.

Osteoporos
Flera vetenskapliga studier har visat på samband mellan kadmiumexpo-
nering, både i arbetsmiljön och den allmänna befolkningen, minskad
bentäthet och ökad risk för frakturer (benbrott). 

Läkarundersökning

Till 14 §  Ett viktigt syfte med läkarundersökningen är att hindra att ar-
betstagare som har någon sjuklighet eller svaghet, som kan anses med-
föra ökad risk för ohälsa genom blypåverkan eller kadmiumpåverkan,
sysselsätts i blyarbete respektive kadmiumarbete. 

Ett annat viktigt syfte med såväl läkarundersökningen som de periodiska
biologiska exponeringskontrollerna är att i ett tidigt skede upptäcka ett
ökat upptag och en ökad upplagring av bly respektive kadmium i krop-
pen. I sådana fall kan man förebygga hälsoeffekter genom att minska el-
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ler avbryta exponeringen. I vissa fall är det lämpligt att läkarundersök-
ning utförs oftare än vart tredje år, bl.a. vid tecken på störd njurfunktion
eller vid stigande eller höga halter av bly i blod eller kadmium i blod eller
urin. 

Vid läkarundersökningen är det lämpligt att information lämnas om de
hälsorisker som arbete med bly och kadmium kan innebära. Det är viktigt
att informera om betydelsen av god personlig hygien, eftersom bly eller
kadmiumdamm på händerna vid kontakt med mat, kosmetika eller to-
baksprodukter kan öka exponeringen. Det är också viktigt att rökare infor-
meras om de speciella risker de kan vara utsatta för med anledning av to-
bakens innehåll av kadmium. 

Bly
Nervsystemet, såväl centralt som perifert, är kritiskt målorgan. Hjärt- och
kärlfunktionen inklusive blodtryck samt njurfunktionen finns det också
anledning att undersöka. Förhållanden som också kan bli föremål för lä-
karens uppmärksamhet är eventuella tecken på störningar av hemsynte-
sen. Andra blodsjukdomar måste uppmärksammas. Porfyrisjukdom, som
medför svårigheter att utreda eventuell blypåverkan utgör ett starkt skäl
mot anställning i blyarbete. I övrigt kan utredningen omfatta undersök-
ningar enligt läkarens bedömning, motiverade av exponeringen för bly.

Kadmium
Läkarundersökning vid kadmiumarbetete inriktas lämpligen främst på
njurfunktionen. Ett tidigt tecken på tubulär njurpåverkan är en ökad ut-
söndring i urinen av lågmolekylära proteiner, t.ex. α1-mikroglobulin (pro-
tein-HC), β2-mikroglobulin eller av det tubulära enzymet N-acetyl-β-glu-
kos-aminidas (NAG). För att undvika dygnsvariationer kan urinprover
samlas vid samma tidpunkt på dygnet. Blod- och leverstatus samt lung-
funktion kan vara motiverade att undersöka efter hög kadmiumexpone-
ring. I övrigt kan utredningen omfatta undersökningar enligt läkarens be-
dömning, motiverade av exponeringen för kadmium.

Vid tveksamhet om hälsotillståndet utgör hinder för kadmiumarbete, är
det lämpligt att yrkesmedicinsk klinik rådfrågas. 

Nedan följer kommentarer och riktlinjer avseende bedömningen av hal-
terna kadmium och lågmolekylära proteiner i urin samt lågmolekylära
proteiner och kreatinin i serum.

Kadmium i urin
Kadmiumhalten i urin är vanligen beroende av kroppsbördan och där-
med även av kadmiumhalten i njurbarken. Vid exponering för höga halter
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kan dock urinhalten öka kraftigt och snarare avspegla pågående expone-
ring. Urinhalten kan också öka kraftigt om njurskada uppkommer. Icke yr-
kesmässigt exponerade personer har i regel en utsöndring som är lägre
än 1 µmol Cd/mol kreatinin i urinen. Rökning och hög ålder ökar kropps-
bördan och därmed även urinhalten av kadmium. Njurskada kan i vissa
fall visa sig först flera år efter avslutad exponering. Detta beror antagli-
gen på att kadmium upplagrats i levern, varifrån det långsamt avges och
ansamlas i njurarna. Det är viktigt att hålla exponeringen så låg att njur-
skada förebyggs, eftersom den tubulära njurpåverkan kan förvärras till
en bestående skada, framför allt om exponeringen fortsätter. Nya data
visar på en något ökad risk för tubulär njurskada vid så låga urinnivåer
som 1–3 µmolCd/mol kreatinin.

Då kadmiumhalten i urin överstiger 2 µmol/mol kreatinin är det viktigt att
anledningen utreds och att åtgärder vidtas, så att kadmiumupptaget re-
duceras. Det är lämpligt att upprepa provet och komplettera det med
mätning av t.ex. lågmolekylära proteiner i urin samt eventuellt med ytter-
ligare njurfunktionsundersökningar. Då kadmiumhalten i urin överstiger
5 µmol/mol kreatinin är det lämpligt att omplacering övervägs. Vid be-
dömning av omplacering är det viktigt att hänsyn tas till individens aktu-
ella och tidigare exponering för kadmium, upplagringshastigheten av
kadmium i kroppen samt andra biologiska faktorer som ålder, rökning
m.m. På grund av kadmiums långa utsöndringstid kan det ta mycket lång
tid innan kadmiumhalten i urin sjunker.

Markörer för njurpåverkan i urin 
Som tidigare nämnts är bestämning av lågmolekylära proteiner, t.ex.
α1-mikroglobulin (protein HC), β2-mikroglobulin eller retinolbindande pro-
teiner i urin den för närvarande känsligaste metoden att upptäcka tidiga
effekter av kadmium. En mycket liten nedsättning av den tubulära åter-
resorbtionsfunktionen orsakar en betydande ökning av t.ex. mikroglobuli-
ner i urin. Markören β2-mikroglobulin, som tidigare använts mest, bryts
ned vid lågt pH (≤5,6). Markören protein-HC (α1-mikroglobulin) är inte lika
pH-beroende (stabil ner till pH 4,5) och används idag oftare som första-
handsindikator för tubulär njurskada. Det kan vara lämpligt att ta kontakt
med analyserande laboratorium för instruktioner före provtagningen. Ut-
söndringen av β2-mikroglobulin hos icke yrkesmässigt exponerade perso-
ner understiger i regel 0,034 mg/mmol kreatinin (motsvarande 290 mg/l i
urin vid densiteten 1,023 g/m3). Utsöndringen av α1-mikro-globulin är på
motsvarande sätt för icke yrkesmässigt exponerade ≤0,7 mg/mmol kreati-
nin (motsvarande ≤10 mg/l i urin).

Vid en urinutsöndring av α1-mikroglobulin eller β2-mikroglobulin över
dessa nivåer är det angeläget att en utredning av nuvarande och tidigare
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kadmiumexponering genomförs, som kan leda till åtgärder för att för-
bättra arbetsmiljön. Det är också viktigt att det snabbt sker en minskning
av kadmiumupptaget, t.ex. genom omplacering till arbete utan kadmium-
exponering.

Lågmolekylära proteiner och kreatinin i serum
Bestämning av lågmolekylära proteiner och kreatinin i serum ger ett visst
underlag för en bedömning av den glomerulära filtrationsförmågan. För
kadmiumexponerade personer som inte har förhöjda halter av markörer
för njurskada i urin, eller som inte löper stor risk för njurskada, kan det
vara lämpligt att undersöka den glomerulära filtrationen ca vart sjätte år
och i övriga fall oftare. Det är dock väsentligt att beakta att även i svåra
fall av kronisk kadmiumförgiftning kan filtrationsförmågan vara relativt
god.

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid blyarbete

Till 17–20 §§  Vid tillämpning av 18 och 19 §§ räknas blodblykontrollen
innan anställning in i tremånaderskontrollerna. En sammanfattning av de
åtgärder som vidtas vid olika blyhalter finns i bilaga 2. För att förhindra
att kvinnor i barnafödande ålder bygger upp en depå av bly i kroppen, är
de biologiska exponeringskontrollerna utökade för kvinnor under 50 år så
att även de mest lågexponerade regelbundet kontrolleras. Genom detta
finns det möjlighet att följa blyexponeringen och vidta åtgärder så att ris-
kerna för fosterpåverkan vid en eventuell graviditet minskar.

För bestämningarna skall ett laboratorium anlitas, som har lämpliga ana-
lysmetoder. Analyslaboratorier som är ackrediterade har i allmänhet ana-
lysmetoder som är tillförlitliga. Man bör dock observera att ackredite-
ringen ofta endast omfattar vissa analyser. Även andra laboratorier kan
ha lämpliga och tillförlitliga analysmetoder. Väsentligt är att analyslabo-
ratorier har ett kontinuerligt kvalitetsarbete, som bör innefatta såväl in-
tern som extern kvalitetskontroll.

Blybelastningen i arbetsmiljön övervakas i första hand genom kontroll av
lufthalten, så att halten är godtagbar i förhållande till det hygieniska
gränsvärdet. Skulle ändå blyhalten i blod hos någon kvinna under 50 år
överskrida 1,0 µmol/l blod eller hos någon kvinna över 50 år eller någon
man överskrida 1,8 µmol/l blod är det viktigt att utreda orsakerna. Sådana
utredningar innefattar lämpligen en diskussion med den anställde om ar-
betsmetoder och skyddsanordningar, vidare en genomgång av person-
liga hygieniska förhållanden, eventuell fritidsexponering för bly etc.
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Om man inte finner någon förklaring till den höga blodblyhalten, eller om
förhöjda värden iakttagits hos flera arbetstagare på samma arbetsställe,
är det viktigt att utredningen utvidgas till att omfatta en generell genom-
gång av tekniska anordningar, arbetsrutiner och övriga arbetsmiljöförhål-
landen. 

Vid sidan om miljösanerande åtgärder kan en temporär åtgärd med an-
ledning av 21 § även vara att antalet timmar i blyexponerat arbete redu-
ceras, varvid kompensation kan erhållas för eventuell inkomstnedsätt-
ning.

Periodisk biologisk exponeringskontroll vid kadmiumarbete

Till 22–25 §§  Kadmiumhalten i blod avspeglar i första hand upptaget i
kroppen under de senaste månaderna. Om tidigare exponering varit hög
jämfört med nuvarande, kan dock blodhalten snarare vara ett mått på
kroppsbördan än på den aktuella exponeringsnivån. 

Studier visar att kadmiumhalten i blod hos icke-yrkesmässigt exponera-
de personer genomsnittligt varierar mellan ca 1–4,5 nmol/l för icke-rökare
och upp till till 9–10 nmol/l för rökare. Äldre storrökare kan dock uppnå
mycket högre kadmiumhalter i blodet. Även äldre icke-rökande personer
har högre blodkadmiumnivåer än yngre vid liknande pågående expone-
ring.

Syftet med de periodiska kontrollerna är att i ett tidigt skede upptäcka ett
ökat upptag av kadmium i kroppen, och därigenom förebygga hälsoeffek-
ter av kadmium. De angivna tidsintervallen gäller oavsett om hel- eller
deltidsarbete förekommer. För att negativa hälsoeffekter av kadmium
skall undvikas är det viktigt att kadmiumhalten i blod inte överstiger 50
nmol/l. Om kadmiumhalten i blod hos någon överstiger 50 nmol/l är det
angeläget att utreda orsakerna till detta, samt att vid behov vidta åtgärder
för att minska upptaget. En sammanfattning av åtgärder vid olika kadmi-
umhalter finns i bilaga 2.

För upplysningar angående analyslaboratorier se under kommentarer till
17–20 §. 

En hög halt av kadmium i blod kan i vissa fall även bero på tidigare expo-
neringsförhållanden och därmed sammanhängande kraftigt ökad kropps-
börda av kadmium, vilket kan innebära att äldre personer kan ha högre
blodkadmiumnivåer än yngre vid liknande pågående exponering. En ut-
redning kan lämpligen innefatta kartläggning av tidigare exponering, nu-
varande arbetsmetoder och användning av skyddsanordningar och per-
sonlig skyddsutrustning, samt en genomgång av personliga arbetshygie-



AFS 2005:6

53

niska förhållanden och arbetssätt. Det kan vara lämpligt att som komplet-
tering bestämma kadmium och eventuellt även α1-mikroglobulin eller
andra markörer för njurskada i urin.

Även andra exponeringar än yrkesmässiga kan vara viktiga att notera,
t.ex. högt intag via födan. Hos äldre storrökare kan kadmiumhalten i blod
bli mycket hög och i extrema fall närma sig 50 nmol/l. Sådana blodhalter
är anmärkningsvärda hos icke-rökare. I sådana fall där förhöjd kadmium-
halt i blodet kan förklaras av rökvanor innebär paragrafens krav på utred-
ning inga omfattande arbetsmiljöåtgärder, men förslag till sådana åtgär-
der som t.ex. förbättrad handhygien, kan medverka till minskad expone-
ring.

Om en individuell utredning inte ger någon förklaring till konstaterade
förhöjda blodhalter hos enstaka arbetstagare, eller om förhöjda blodvär-
den iakttagits hos ett flertal arbetstagare på samma arbetsställe, är det
viktigt att utredningen utvidgas till att omfatta en generell genomgång av
tekniska anordningar, skyddsföreskrifter och arbetsrutiner samt övriga
arbetsmiljöförhållanden. 

Vid sidan av miljösanerande åtgärder kan en temporär åtgärd vara att an-
talet timmar i kadmiumexponerat arbete reduceras.

Undantag

Till 26 §  Vissa arbetstagare, som varit utsatta för långvarig blyexpone-
ring eller kadmiumexponering, kan ha upplagrat så mycket bly eller kad-
mium i kroppen att återgång till önskade blodblynivåer eller blodkadmi-
umnivåer kan ta mycket lång tid. För dessa personer kan Arbetsmiljöver-
ket undantagsvis medge ett individuellt undantag från reglerna om av-
brytande av arbetet, lämpligen efter hörande av yrkesmedicinsk expertis.
En sådan dispens kan också föranleda att extra eller tätare medicinska
kontroller behöver genomföras. 

Om någon, som en följd av föreskriften, inte längre får sysselsättas i bly-
arbete eller kadmiumarbete, och arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete
utan exponering för bly eller kadmium med bibehållna löneförmåner, kan
försäkringskassan efter prövning utge ersättning enligt bestämmelserna i
6 kap. 4 § lagen (SFS 1976:380) om arbetsskadeförsäkring.

Ansökan om undantag skickas till Arbetsmiljöverket i det distrikt där verk-
samheten bedrivs. 
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Arbete med fibrosframkallande damm: asbest, kvarts och vissa 
syntetiska oorganiska fibrer

Hälsorisker 

Dammpartiklars hälsoeffekter bestäms av ett antal egenskaper hos dem.
Storlek, form, beståndsdelar, biotillgänglighet och biobeständighet (bio-
persistens) är av betydelse. Irritation i hud, ögon och övre luftvägar orsa-
kas främst av partiklar större än ca 5 µm medan partiklar mindre än
ca 5 µm kan tränga djupare ner i luftvägarna och deponeras i de minsta
luftrören och lungblåsorna.

Irritation i ögon och övre luftvägar kan vara den effekt som uppkommer
först (vid lägst dos). Det gäller särskilt vid arbete med syntetiska oorga-
niska fibrer och ofta genom en direkt mekanisk påverkan på slemhinnan.
Deponerade partiklar har visats ge direkt skada på slemhinnans celler. De
påverkar även stabiliteten i tårfilmens ytskikt.

Kroppens normala reaktioner på främmande material deponerade i lung-
vävnad, innefattar lokal sensorisk nervretning och inflammatorisk reak-
tion. Dessa är akuta försvarsmekanismer och är i regel av övergående
slag. Symtomen på detta är klåda och irritation i slemhinnor.

Vid långvarig eller upprepad exponering kan mer bestående reaktioner
uppkomma såsom bindvävsomvandling i lungvävnad och tumörer. 

Hur länge partiklarna blir kvar i vävnaden bestäms till stor del av deras
form och kemiska sammansättning. Flimmerhåren i luftvägsepitelet är
viktiga för att avlägsna deponerat damm och fibrer och transportera
dessa till svalget där det mesta sväljs. Därför har de skador på luftvägar-
nas slemhinnor och flimmerhår som orsakas av tobaksrökning stor inver-
kan på slemhinnans skydd och rening från deponerade partiklar och fib-
rer.

Personer med känsliga luftvägar vid exempelvis astma kan få betydande
svårigheter med irritation från damm i yrket. Exempel på sådana yrken är
byggnadsarbetare, elektriker och isolerare.

Även andra effekter än de på luftvägar kan ses. Hudirritationer kan främst
uppkomma vid hantering som innebär direktkontakt med damm och und-
viks med lämplig skyddsklädsel. Hudreaktioner kan även orsakas av de
tillsatsmedel som finns i vissa material. Exempelvis kan allergiska reak-
tioner ses av tillsatser av epoxiharts och urea/formaldehydharts i mine-
ralull. Personer med ökad benägenhet för eksem, t.ex. personer med
atopiskt eksem, kan få betydande svårigheter vid dammexponering.
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Asbest
Asbest började användas industriellt först i början av 1900-talet. I Sverige
var import och användande som högst på 60-talet. Ett förbud att använda
asbest i vissa områden inom byggnadssektorn 1976 åtföljdes av ett all-
mänt förbud 1982, med vissa undantag, och krav på tillstånd. Exempel på
arbeten där asbestexponering förekom är/har varit byggnadsarbete, rör-
isolering, skeppsvarv, ugnsrenovering, ventilationsservice (äldre) och
bromsbandsarbete.

Det finns ett antal sjukdomstillstånd i nedre luftvägarna förknippade med
asbestexponering. Dessa är pleuraplack, pleurit (akut och kronisk), lung-
fibros-asbestos, bronkialcancer samt mesoteliom. Pleuraplack sitter i det
yttre av de båda lungsäcksbladen och har en latenstid på 20–50 år efter
exponering påbörjats. Det är en tydlig markör för asbest; 90 % har varit
exponerade på arbete eller fritid. En annan lungsäcksmanifestation är
lungsäcksinflammation som kan komma med några års latenstid. Jäm-
fört med lungsäcksinflammation av annan orsak har den asbestrelate-
rade ofta lite symtom och upptäcks ofta som ett bifynd. Den kommer ofta
tillbaka och kan bli kronisk med förtjockad lungsäck och nedsatt lung-
funktion som följd.

Asbestos innebär en bindvävsomvandling av lungorna. De kliniska sym-
tomen är ansträngningsdyspné (andfåddhet) och (inspiratoriska) rassel
på lungbaserna. Spirometri visar restriktiv lungsjukdom. Vidare kan fin-
nas minskad diffusionskapacitet, ökad lungstyvhet och minskad compli-
ance (eftergivlighet). Vävnadsprov genom lungbiopsi visar diffus inter-
stitiell fibros (bindvävsomvandling). Arbetsprov med prov på syresätt-
ning i blodet kan visa nedsatt syrehalt.

De för asbest typiska lungröntgenförändringarna är:
– retikulärt interstitiellt mönster som i typfallet börjar basalt och progre-

dierar uppåt,
– eventuell förekomst av pleuraplack som markör för asbestexponering

samt
– högupplösande datortomografi (HRCT) visar vid långt gången sjuk-

dom bikakeutseende hos lungvävnaden.

Det finns ett relativt tydligt samband mellan asbestexponering och lung-
funktionsnedsättning. Den kumulativa (totala) dosen mäts ofta i fiberår/
ml. Det finns sammanställningar där nedsatt VC skattas i % per fiberår/
ml. Enligt en svensk litteratursammanställning skattas denna nedsättning
av VC till 0,1 % per fiberår/ml, men varierar i litteraturen mellan 0,01 och
0,3 %. Asbestos är i regel en högexponeringssjukdom.
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Lungcancer orsakad av asbestexponering är vanligtvis bronkialcancer
och tobaksrökning ger en betydande riskökning. Liksom för asbestos är
risken proportionerlig med (kumulativ) dos. Latenstid är ofta 20–30 år.
Det är oklart om olika typer av asbest innebär olika risk för lungcancer.
Tobaksrökning samverkar med asbest vid uppkomst av lungcancer, men
om rökaren slutar röka minskar risken även om han/hon tidigare varit ut-
satt för asbest. 

Mesoteliom är en annan cancerform som (i 90 %) är relaterad till asbest-
exponering. Den har ofta lång latenstid, 30–60 år. Eftersom cancerformen
är mycket ovanlig bland personer som inte utsatts för asbestexponering
kan man uppskatta att en majoritet av fallen i Sverige idag (ca 100 nya fall
per år) beror på tidigare asbestexponering.

Kvarts
Exponering för kvartsdamm förekommer vid bearbetning av kvartshaltigt
material eller exponering för kvartssand t.ex. vid gruvarbete, tunnelborr-
ning, sandblästring, ugnsreparationer och på gjuterier. Den kvartsorsa-
kade lungsjukdomen silikos eller stendammlunga var under 1900-talets
första del den vanligaste yrkesrelaterade lungsjukdomen i Sverige med
100–150 nyinsjuknade per år i mitten av seklet. Exponering för kvarts har
visats innebära ökad risk även för lungcancer. Inandning av kvartsdamm
ger inte upphov till några akuta besvär som hostretning eller luftvägsirri-
tation. Symtomen uppträder i stället smygande, oftast efter lång tids ex-
ponering. Symtom på silikos är andfåddhet vid ansträngning och ibland
torrhosta. De typiska röntgenförändringarna är progredierande fläckfor-
miga förtätningar som i huvudsak lokaliseras i övre hälften av lungfälten. 

Lungfysiologin följer inget karakteristiskt mönster. Det kan finnas stora
röntgenförändringar men endast obetydlig lungfunktionsnedsättning. De
kliniskt fysiologiska fynden är sänkt vitalkapacitet och total lungkapacitet
(restriktiv bild). Ökad lungstyvhet, minskad diffusionskapacitet och sänkt
arteriell syrgasnivå (vid arbete) kan också finnas.

Det finns en rad tillstånd som försämrar prognosen vid kvartsexponering.
Det är viktigt att diagnosticera dessa tillstånd vid nyanställnings-
undersökningen för att undvika att känsliga personer utsätts för skadlig
exponering. Dessa är obstruktiv eller restriktiv lungsjukdom, thorax-
deformiteter, reumatoid artrit (Caplans syndrom) samt tuberkulos.

Vissa syntetiska oorganiska fibrer 
I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om syntetiska oorganiska fibrer anges
vilken fiberexponering som omfattas av medicinsk kontroll. För de synte-
tiska oorganiska glasartade fibrerna är det vid exponering för de eldfasta
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keramiska fibrerna och specialfibrerna samt vid exponering för syntetiska
oorganiska kristallina fibrer som medicinsk kontroll skall genomföras. 

Inhalationsstudier på råtta har visat att eldfasta keramiska fibrer kan ge
lungcancer, lungsäckscancer (mesoteliom), förtjockning av lungsäcken
(pleuraplack) samt bindvävsomvandling i lungorna (fibros). Humanstu-
dier har visat utveckling av pleuraplack och lungfunktionsnedsättning,
speciellt hos rökande arbetstagare. 

Den kristallina kiselkarbidfibern har i djurstudier visat sig ge upphov till
bindvävsomvandling i lungorna och lungcancer. Resultaten av yrkes-
epidemiologiska studier inger misstanke om risk för bindvävsomvand-
ling i lungorna och lungtumörer. 

En fiber med kristallin struktur kan lättare spjälkas på längden och ökar
dess yta per viktenhet, vilket anses ha betydelse för dess bioaktivitet. Det
finns exempel på syntetiska oorganiska kristallina fibrer som vid djurstu-
dier visat sig vara mer potenta för bindvävsomvandling och tumörut-
veckling än asbest, t.ex. fibrer av kaliumtitanat. Förutom formen som be-
stämmer biotillgängligheten och biopersistensen kan den kemiska sam-
mansättningen ha direkt toxisk påverkan på celler och cellorganeller.

Läkarundersökning

Till 29 §  Vid genomgång av anamnes är det viktigt att beakta arbetshis-
toria, som särskilt inriktas på exponering för sådant fiberhaltigt eller an-
nat damm som kan ge upphov till bindvävsomvandling i lungorna. Det är
vidare lämpligt att anamnesen innefattar andningsorganens sjukdomar
samt uppgifter om tidigare och nuvarande vanor ifråga om tobaksrök-
ning.

Vad beträffar kliniskt-fysiologiska undersökningsmetoder vid utredning
av dammlunga är undersökning med enkel spirometri (vitalkapacitet, VC,
samt forcerad exspiratorisk volym under första sekunden, FEV1,0) ange-
lägen. 

Det är av stor vikt att lungfunktionsundersökningarna utförs standardi-
serat, av särskilt utbildad personal och med kvalitetskontroll. Detta inne-
bär att en undersökning bör omfatta minst tre upprepade mätningar med
mindre än 5 procents avvikelse mellan kurvorna. Kurvorna bör mätas i
samma kroppsställning. Kalibrering bör göras regelbundet och mätning-
arna genomföras i likvärdig miljö beträffande temperatur och luft-
fuktighet.

Härutöver kan utredningen omfatta undersökningar enligt läkarens be-
dömning, motiverade av exponeringen för lungskadande ämnen.
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Vid läkarundersökning är det angeläget att information lämnas om hälso-
riskerna, inte minst om risken med tobaksrökning. 

Till 30 §  Periodisk läkarundersökning syftar till att så tidigt som möjligt
påvisa sjukliga förändringar, främst i lungvävnad eller lungsäck och att
utröna om det i enskilda fall finns behov att företa ytterligare medicinsk
utredning med anledning av gjorda undersökningsfynd.

Här angiven periodicitet gäller även vid anställningar som avbryts och
påbörjas igen. I de fall exponeringen kommit att överstiga ca tio år kan
det vara lämpligt att periodisk läkarkontroll fortsätter även efter det att
exponeringen helt upphört. Efter upphörd exponering eller anställning
har inte arbetsgivaren skyldighet att ombesörja läkarkontroller. Sådana
kan dock rekommenderas eftersom sjukdomar kan utvecklas efter 20–40
års latenstid.

De kompletterande undersökningar vid periodisk läkarundersökning,
som främst kan komma ifråga när påverkan av lungfunktionen misstänks,
är – utöver läkarundersökning enligt 29 § – utvidgad lungfunktionsunder-
sökning, eventuellt i samråd med lungläkare, fysiolog eller yrkesmedi-
cinare.

Vid tveksamhet om tolkning av röntgenbild kan yrkesmedicinsk klinik,
lungklinik eller röntgendiagnostisk avdelning erbjuda sakkunnig hjälp.
Alla lungröntgenbilder bör kontrolleras av läkare som är väl förtrogen
med de slag av förändringar som de aktuella exponeringarna kan ge upp-
hov till.

Till 31 §  Med sådan sjuklighet eller svaghet avses främst lungsjukdom
som är i aktivt skede eller som lämnat kvarstående funktionsnedsättning.
Däremot avses inte väl utläkt tuberkulöst s.k. primärkomplex och inte hel-
ler okomplicerat pleuraplack.

Tobaksrökning i sig, liksom sådan okomplicerad kronisk bronkit som en-
bart betingas av tobaksrökning har, var för sig eller tillsammans, normalt
inte ansetts utgöra hinder för arbete, medan tobaksbetingade föränd-
ringar i lungvävnaden, t.ex. kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL, behö-
ver vägas in vid tjänstbarhetsbedömningen. Den undersökte bör dock all-
tid noga informeras om den betydande synergism (förstärkande samver-
kanseffekt), som ofta föreligger mellan tobaksrökning och exponering för
lungskadliga miljöfaktorer vad gäller risken att utveckla allvarlig lung-
sjukdom. Se även avsnittet om Hälsorisker.
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Arbete med härdplaster

Hälsorisker 

Generellt kan sägas att färdigtillverkade härdplaster, som är helt uthär-
dade, inte innebär några hälsorisker vid normal användning. Vissa rest-
halter av härdplastkomponenter kan dock finnas kvar i den härdade pro-
dukten och kan i sällsynta fall utlösa besvär hos redan sensibiliserade. 

Många utgångsämnen som används för framställning av härdplaster är
mycket reaktiva och ofta biologiskt aktiva, vilket kan resultera i irritations-
och allergibesvär från hud och slemhinnor. Samma risker kan även fin-
nas vid hantering av ofullständigt härdad härdplast och härdplastavfall.

Vid upphettning av härdplaster och vissa härdplastkomponenter samt av
blockerade isocyanater bildas nedbrytningsprodukter, som vid upptag
via andningsorganen kan utgöra allvarlig hälsorisk.

De flesta akrylatplastkomponenter verkar irriterande på ögon, hud och
luftvägar. Irritation kan uppkomma vid exponering för ånga, aerosol och
damm av sådana produkter. Astma kan också uppträda. Även damm från
bearbetning av härdad akrylatplast kan orsaka liknande effekter på grund
av rester av ohärdad komponent i slutprodukten. Det är akrylatplastkom-
ponentens innehåll av akrylatmonomerer, som utgör den största risken
för ohälsa, men även innehåll av oligomerer och prepolymerer kan öka
den risken.

Akrylatplastkomponenter är i regel sensibiliserande vid hudkontakt, dvs.
de kan orsaka allergiskt kontakteksem. Metakrylater är i allmänhet
mindre sensibiliserande än motsvarande akrylater.

En speciellt utsatt grupp utgör tandvårdspersonal. Denna grupp hand-
skas visserligen med små mängder material per tandfyllning men arbetet
upprepas ett flertal gånger per dag. De ohärdade akrylatplastkomponen-
terna som används i tandvården är ofta mycket allergena. 

Ultraviolett strålning (UV-strålning) som används för härdning av vissa
akrylatplaster kan vara skadlig för främst hud och ögon. Ozon, som bildas
i UV-ugnar framför allt när UV-lamporna tänds, kan redan i låga koncen-
trationer verka retande på ögon och luftvägar. Det bildade ozonet leds
normalt bort genom ugnarnas inbyggda ventilation.

Vid framställning av polyuretanplast utgör diisocyanater ofta den största
risken för ohälsa. Hälsoriskerna uppkommer framför allt vid inandning av
isocyanater i form av ånga, damm eller aerosol (dimma). Inandning kan
orsaka slemhinneirritation med astma- eller bronkitliknande symtom från
andningsvägarna samt försämrad lungfunktion. Risken för överkänslig-
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het är stor. En sensibiliserad person kan få påtagliga besvär även vid hal-
ter under det hygieniska gränsvärdet. Av denna anledning omfattas ar-
bete med isocyanater av kraven på periodisk läkarundersökning med
tjänstbarhetsbedömning enligt 36–38 §§.

Isocyanaterna kan också verka irriterande på ögon och hud. Upprepad
hudkontakt för isocyanater kan medföra eksem och hudsensibilisering.

Vid isocyanatöverkänslighet utvecklas som regel samtidigt hyperreaktivi-
tet i luftvägarna. Hyperreaktivitet innebär att man reagerar även för
starka dofter, t.ex. parfym, för allmänt irriterande ämnen som tobaksrök
och bilavgaser eller för kall luft. Man kan således bli allvarligt funktions-
hindrad även utanför arbetslivet. Hyperreaktiviteten kan även kvarstå ef-
ter det att exponeringen för isocyanat upphört. Exponering för tobaksrök
kan underhålla uppkommen hyperreaktivitet.

Inom uretanplastindustrin tillsätts ofta aminer till komponentbland-
ningen för att katalysera polymeriseringsreaktionen. Exponering för ami-
ner i hög halt kan ge ögon-, hud- och luftvägsbesvär, bl.a. astma. Okon-
trollerad exponering för aminer kan därför innebära betydande risker för
ohälsa.

Den vanligaste hälsorisken vid framställning och hantering av epoxiplast
är hudsensibilisering och kontakteksem. Vid framställning av vissa typer
av epoxiplast används vissa organiska syraanhydrider. Sådana organiska
syraanhydrider kan redan vid mycket låga koncentrationer i luften ge
upphov till bl.a. allergiska symtom från luftvägarna som rinit och astma.
Av denna anledning omfattas arbete med organiska syraanhydrider av
regelbunden läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning.

Information om risker vid arbete med armerad esterplast ges i kommen-
tarerna till 39–40 §§.

Läkarundersökning 

Till 32–35 §§  Bestämmelserna om läkarundersökning syftar till att upp-
täcka arbetstagare, som lättare kan drabbas av ohälsa om de exponeras
för härdplastkomponent eller för luftföroreningar som bildas vid termisk
nedbrytning av härdplaster. Det är mycket viktigt att personer med astma
eller bronkit informeras om risken att besvären förvärras vid exponering
för vissa härdplastkomponenter. Även näsbesvär (rinit) kan vara tecken
på skadlig inverkan.

Spirometrin bör omfatta bestämning av vitalkapacitet (VC) samt forcerad
exspiratorisk volym under en sekund (FEV 1,0). Det tekniska utförandet
av spirometrin beskrivs under Till 29 § ovan. Det är viktigt att särskilt
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beakta förändringar i lungfunktionen i förhållande till tidigare undersök-
ningar. 

Observera att tidiga astmatiska förändringar ibland kan vara svåra att på-
visa och att astmatiker i många fall uppvisar ett helt normalt resultat vid
spirometriundersökning. Det är därför viktigt att uppmärksamma perso-
ner som upplever andningssvårigheter nattetid, efter en arbetsdag eller
vid ansträngning, eftersom dessa symtom kan vara tecken på luftvägspå-
verkan. En kompletterande utredning med upprepade mätningar under
flera dygn, både under arbetet och på fritiden, av det maximala exspira-
toriska flödet (PEF) kan då vara av värde. En sådan utredning kan lämpli-
gen ske i samarbete med yrkesmedicinsk eller lungmedicinsk specialist
eller med allergispecialist.

Ibland kan resultatet av den spirometriska undersökningen avvika något
från det normala utan att ändå vara typiskt för obstruktivitet. Det kan vara
lämpligt att komplettera den spirometriska undersökningen med ett så
kallat reversibilitetstest. Det innebär att spirometrin upprepas sedan den
undersökte fått inhalera bronkvidgande medel.

Vissa härdplastkomponenter är hudirriterande. Eftersom alla former av
handeksem kan förvärras vid kontakt med hudirriterande ämnen är det
olämpligt att personer med ofta återkommande eller pågående handek-
sem sysselsätts i hantering av hudirriterande härdplastkomponenter. 

Kontaktallergi mot härdplastkomponent är inte ovanligt. Ett allergiskt
kontakteksem yttrar sig som klåda, rodnad, millimeterstora knottror och
eventuellt blåsor. Vid stark reaktion kan svullnad och vätskning upp-
komma. Händerna och underarmarna drabbas främst. Ibland förekom-
mer eksemet även i ansiktet. Överföring av substans kan ske via direkt-
kontakt eller genom avsättning av damm eller dimma via luften. Sjuk-
domssymtomen kan därför utgöra tecken på brister i de arbetshygieniska
förhållandena eller i den personliga hygienen.

Kontaktallergi kan också förvärvas utanför arbetslivet. Det är därför vik-
tigt att orsaken till ofta återkommande eller pågående handeksem utreds.
Handeksem eller andra hudförändringar som misstänks ha samband
med arbetet utreds lämpligast på sådan dermatologisk mottagning som
har möjlighet att utreda eventuell kontaktallergi mot arbetsmaterial med
epikutantest som inkluderar misstänkta arbetsmaterial. Även ansiktsek-
sem kan vara tecken på skadlig inverkan.

Det är mycket olämpligt att personer med t.ex. kontaktallergi för epoxi
sysselsätts med arbetsuppgifter, som innebär kontakt med epoxiharts,
särskilt lågmolekylär sådan. 
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Vid läkarundersökning kan frågeformulär enligt bilaga 4 vara ett lämpligt
hjälpmedel. 

Periodisk läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning

Til 36–38 §§  Syftet med periodiska läkarundersökningar är att så tidigt
som möjligt upptäcka eventuell skada till följd av arbetet. Lungfunktions-
nedsättning kan uppkomma utan att den drabbade själv märker något i
början. Detta gäller framförallt vid exponering för diisocyanater, där ob-
struktivitet kan finnas utan typiska astmabesvär hos patienten.

Personer med lungsjukdom är sämre ställda om de också skulle bli över-
känsliga i luftvägarna eller skadas i lungorna på annat sätt. Avsikten med
läkarundersökningen är att undvika att sådana personer sysselsätts i ar-
bete där de kan bli skadade genom kontakt med diisocyanat, fenylisocya-
nat, cyanoakrylat eller vissa organiska syraanhydrider. En person som re-
dan tidigare har astma löper dessutom ofta stor risk att utveckla astma-
anfall vid kontakt med dessa ämnen, detta på grund av den hyperreaktivi-
tet i bronkerna som astman för med sig. 

Exempel på sådan sjuklighet eller svaghet som kan innebära att det är
olämpligt att exponeras för dessa härdplaster är, förutom astma, annan
lungsjukdom som har nedsatt eller kan komma att nedsätta lungfunktio-
nen.

Förekomst av KOL av måttlig eller svår grad utgör hinder för tjänstgöring.
Däremot betraktas preklinisk KOL eller lindrig KOL, som enbart beror av
tobaksrökning, normalt inte som hinder. 

Syraanhydridutlösta besvär är ofta orsakade av en IgE-förmedlad aller-
gisk reaktion. Man kan då bestämma specifika antikroppar.

Numera anses att atopi inte i sig medför ökad risk att utveckla överkäns-
lighet mot isocyanater. Däremot upplever personer med hyperreaktiva
slemhinnor lättare irritativa besvär när de exponeras för isocyanater eller
vissa organiska syraanhydrider.

Kontakt med komponenter, som innehåller diisocyanat eller vissa oorga-
niska syraanhydrider, kan även de ge hudirritation. Diisocyanater har tidi-
gare ansetts ge hudsensibilisering endast i sällsynta fall men senare un-
dersökningar har indikerat att sådan hudsensibilisering kan vara vanli-
gare än vad man trott. Även i dessa fall är det olämpligt att sysselsätta
personer med kontaktallergi i arbetsuppgifter som innebär stor risk för
kontakt med sådana komponenter. 

Se också kommentarerna till 32–35 §§.
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Läkarundersökning vid arbete med esterplast

Till 39–40 §§  Vid framställning av esterplast används stora mängder
styren. Styren fungerar därvid både som lösningsmedel för den omät-
tade esterplastkomponenten och som nätbildare/bryggbildare. Upptag
av styren sker främst via inandning. Av den inandade mängden kan 60–
70 % tas upp. Hur mycket som tas upp beror av koncentrationen i inand-
ningsluften och av arbetets tyngd. Styren kan också tas upp via huden
och via mag-tarmkanalen. Styrens höga fettlöslighet medför att ämnet
lagras i fettrika vävnader.

Exponering för styren kan vid halter över det hygieniska gränsvärdet ge
akuta irritationsbesvär från andningsvägarnas och ögonens slemhinnor.
Påverkan på centrala nervsystemet kan uppkomma vid ungefär samma
halt. På grund av styrenets kraftiga lokalirriterande effekt är risken obe-
tydlig att någon omedvetet exponeras för halter av styren som är fören-
ade med livsfara.

Långvarig exponering för höga halter av styren kan ge upphov till skador
på centrala nervsystemet (toxisk encefalopati). Enstaka fall av astma har
också rapporterats liksom hudallergi. Vid arbete, invändigt i tankar, kan
hudupptaget vara betydande. Vid arbete med armerad esterplast som
kan innebära luftexponering för styren i halter som närmar sig det hygie-
niska gränsvärdet är det viktigt att läkarundersökningen inriktar sig på
symtom från nervsystemet såsom trötthet, irritabilitet, minnesstörningar
samt stickningar och domningar – lösningsmedelspåverkan. Styrenexpo-
nering kan även mätas med biologisk provtagning genom analys av
mandelsyra och fenylglyoxylsyra i urin. Se även de allmänna råden till
3 §, avsnittet ”Att mäta exponering genom biologiska prover”. Om
anamnes och status inger misstanke om kronisk lösningsmedelspåver-
kan är det lämpligt att den undersökte remitteras till yrkesmedicinsk
klinik för bedömning och ytterligare utredning. 

Organiska peroxider – som förekommer bl.a. vid framställning av ester-
plast verkar irriterande på hud, slemhinnor och ögon. Upprepad hudkon-
takt med organiska peroxider innebär viss risk för allergiskt kontaktek-
sem. De har vid hög koncentration en lokalt vävnadsskadande effekt och
kan vid direkt kontakt orsaka etsskador på t.ex. ögats hornhinna.

Fyllmedel, pigment och armeringsmaterial kan orsaka besvär eller skada,
speciellt om de hanteras så att damm uppstår. Om armerad esterplast
bearbetas (slipas, kapas etc.) uppstår damm som till större delen består
av esterplast och till en mindre del av t.ex. glas- eller kolfibrer. Glasfiber-
dammet är mekaniskt retande och kan verka irriterande på hud och luft-
vägar.



AFS 2005:6

64

Arbeten som innebär stor fysisk påfrestning 

Höjdarbete i master och stolpar

Hälsorisker

Arbete i och kring master, stolpar och liknande innebär speciella risker
för den personal som utför arbetet. En särskild risk utgör det arbete som
utförs på hög höjd över omgivande marknivå. Definition av höjdarbete
finns i föreskrifterna om mast- och stolparbete. De mest uppenbara ris-
kerna gäller fall från höjd samt skador från nedstörtande ismassor, verk-
tyg eller andra föremål, men även andra mer indirekta risker förekom-
mer. Sålunda är tillträde till arbetsplatsen ofta förenat med klättring upp-
för stegar, vilket innebär extrem fysisk belastning med betydande på-
frestning på hjärta och andra cirkulationsorgan. Påfrestningarna förvär-
ras vid kall väderlek och/eller starka vindar. En annan speciell fara vid ar-
bete i master och stolpar ligger i arbetsplatsens svårtillgänglighet och
därmed sammanhängande svårigheter att snabbt undsätta den som rå-
kat ut för olyckshändelser eller insjuknat akut. 

För gravida arbetstagare är det viktigt att uppmärksamma arbetsgivarens
skyldighet att utföra en riskbedömning enligt föreskrifterna om gravida
och ammande arbetstagare och därefter vidta de åtgärder som krävs. 

Läkarundersökning

Till 43 §  Höjdarbete, särskilt klättring, ställer höga krav på fysisk arbets-
förmåga. Den svårtillgängliga och utsatta arbetsplatsen gör det också vik-
tigt att plötsliga och oförutsedda insjuknanden så långt möjligt undviks.
Medicinsk kontroll är härvid ett hjälpmedel. 

Läkarundersökningen syftar till att förebygga, att den som har sådan
sjukdom eller svaghet, som ökar risken att drabbas av ohälsa eller olycks-
fall i höjdarbete, anlitas till sådant arbete. För att kunna ligga till grund för
en tjänstbarhetsbedömning kan anamnesen även behöva omfatta:
–  upplevda syn-, hörsel- och balansrubbningar,
–  bruk av läke-, njutnings-, missbruks- eller dopningsmedel med inver-

kan på vakenhet, omdöme eller blodtryck samt
–  tidigare kontakter med den psykiatriska vården.

Av samma skäl kan den fysikaliska undersökningen också behöva inriktas
på:
–  synskärpa och hörsel,
–  balans- och rörelseorgan,
–  neurologiskt status samt
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–  förekomst av glukos och farmakologiskt aktiva ämnen eller deras me-
taboliter i kroppsvätskor. 

Prediktivvärdet av avvikande fynd i arbets-EKG anses vara ganska lågt,
och sådana fynd kan därför behöva följas upp med en fördjupad under-
sökning.

Till 44 §  De tätare EKG-kontrollerna vid högre ålder motiveras av att ris-
ken för hjärt- och kärlsjukdom ökar tämligen snabbt från 45–50 års ål-
dern. För arbetstagare, som fyllt 50 år, behövs därför årlig EKG-kontroll
av hjärtat under arbetsbelastning (arbets-EKG) för att så långt möjligt
upptäcka sådan tidig eller latent hjärt-kärlsjukdom, som kan utgöra en
risk vid maximal fysisk ansträngning. Se även kommentarerna till 47–
50 §§.

Rök- och kemdykning

Hälsorisker

Personal inom räddningstjänsten som arbetar med rök- och kemdykning
utsätts för stora risker, dels genom insatser vid extrem hetta men också
på grund av risk för explosion, nedstörtande byggnadsdelar, vassa före-
mål och dylikt. Den stora kemikalieanvändningen i samhället har gjort att
rökgaserna blivit mer hälsofarliga de senaste decennierna. Därutöver
finns risker i samband med räddningsinsatser vid kemikalieolyckor. Ris-
kerna för olycksfall ökar dessutom genom att sikten blir nedsatt eller obe-
fintlig vid inträngande i brandrök. Den faktiska riskbilden i samband med
en räddningsinsats är dock svår att bedöma på förhand då förutsättning-
arna på skadeplatsen ofta ändras under arbetets gång.

I brandrök finns kolmonoxid och en mängd andra skadliga gaser i okända
koncentrationer som utöver giftverkan också kan skapa syrebrist. Risk-
nivån har höjts ytterligare genom att plast i stor utsträckning används i
byggnadsmaterial och i möbler vilket medför att rökintensiteten ökar, och
att fler farliga ämnen bildas i röken. Vidare utsätts personalen ofta för
stark värme samtidigt som ett fysiskt mycket ansträngande arbete skall
utföras bärande en tung och ofta otymplig personlig skyddsutrustning.
Det gör att rökdykarna måste skydda sig mot såväl hettan från branden
som från värmeuppbyggnaden inifrån, som uppstår på grund av täta klä-
der och tungt kroppsarbete. Den personliga skyddsutrustningen förhin-
drar i hög grad svettavdunstningen och sätter därmed kroppens värme-
reglering ur spel.

Andningens viktigaste uppgift är att syresätta blodet och föra bort den
koldioxid som bildas. Att inandas syrefri (oxygenfri) eller starkt syrefattig
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inertgas (ogiftig och oreaktiv gas), t.ex. kväve och /eller ädelgaser, är yt-
terst förrädiskt, eftersom dessa gaser sköljer ut både syre och koldioxid
från blod och andningsorgan. Medvetslöshet kan då uppträda utan
minsta förvarning.

Kolmonoxid bildas överallt där organiskt material förbränns under otill-
räcklig syretillförsel och utövar en specifik giftverkan bl.a. genom att
blockera de bindningsställen för syre i blodets hemoglobin, som ansva-
rar för transporten av syre ut i organismen. Kolmonoxidförgiftning kan
härigenom leda till syrebrist i vävnaderna och död. 

De krav på fysisk arbetsförmåga som ställs på personalen grundas främst
på belastningen vid rökdykning och insatser vid kemikalieolyckor efter-
som det normalt är samma personal som utför de båda typerna av ar-
bete.

Enligt föreskrifterna om rök- och kemdykning är det förbjudet för gravida
och ammande arbetstagare att sysselsättas i rök- och kemdykning. För
vidare upplysningar hänvisas också till föreskrifterna om gravida och am-
mande arbetstagare.

Läkarundersökning

Till 47–50 §§  Arbete i brandmiljö och vid kemikalieolyckor innebär stor
fysisk belastning dels genom yttre värmebelastning dels genom krop-
pens egen värmeproduktion. Därför ställs stora krav på hälsa och arbets-
förmåga samt psykisk stabilitet.

Läkarundersökningen syftar till att förebygga att den som har sådan sjuk-
dom eller svaghet som ökar risken för att drabbas av ohälsa eller olycks-
fall vid rök- eller kemdykning, anlitas till sådant arbete.

Det är nödvändigt att arbets-EKG undersökningen genomförs till maxi-
mal ansträngning eftersom sådan inte sällan uppträder vid ”skarp” insats
vid rök- och kemdykning. Traditionellt utförs detta prov genom cykling på
cykelergometer eftersom EKG-registrering och blodtrycksmätning i regel
är enklare att utföra med denna teknik. Dessutom är EKG-registrering på
cykel mindre behäftat med rörelseartefakter (störningar i EKG-kurvan) än
vid EKG-registrering på rullband. Maximal belastning (till utmattning)
förutsätter beredskap för medicinskt omhändertagande av den under-
sökte. Det kan vara lämpligt att kontinuerligt övervaka EKG-kurvans ut-
veckling mot slutet av provet.

Det är också viktigt att muskelstyrka och förmåga att tåla värme bedöms
vara tillfredsställande för arbetet.
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Det kan vara lämpligt att också överväga undersökning med spirometri
om det i samband med läkarundersökning och anamnes framkommer att
den testade personen har luftvägsbesvär.

De tätare arbets-EKG kontrollerna vid högre ålder motiveras av den
ökade risken för hjärt- och kärlsjukdomar. För arbetstagare som fyllt 50 år
behövs därför årlig undersökning med arbets-EKG.

Krav på fysisk arbetsförmåga

Till 51 §  Som framgår av övergångsbestämmelserna gäller fram till den
1 jan 2008 en äldre testmetod, cykling på ergometercykel, parallellt med
test på rullmatta. Belastningsmässigt är de två testmetoderna – den mo-
derna att gå på rullband och den äldre att cykla på ergometercykel – jäm-
förbara på gruppnivå men inte på individnivå. Vid rullbandstest bär den
testade sin egen kroppsvikt och har även på sig arbetskläderna vilket gör
denna test bättre anpassad till arbetets krav. Därför avskaffas möjlighe-
ten att testa med cykelergometer. Cykelergometern är dock ett utmärkt
träningsredskap.

Testmetoden för fysisk arbetsförmåga vid rök- och kemdykning är som
nämnts att gå på rullband iförd full arbetsutrustning (larmställ). För att
testledaren skall kunna iaktta den undersöktes ansikte under provet an-
vänds dock inte andningsmasken. Av säkerhetsskäl får stövlar ersättas
med gymnastikskor. Provet på rullband utförs genom gång i motlut un-
der sex minuter. Bandets lutning ska vara 8,0° mot horisontalplanet med
gånghastigheten 4,5 km/tim eller annan kombination av lutning och
gånghastighet som ger samma belastning (syreförbrukning, VO2, mätt i
ml/min x kg kroppsvikt). Totalvikten på utrustningen som bärs vid provet
uppgår till 24±0,5 kg. För att få denna vikt på utrustningen kan barlastvik-
ter kopplas till bältet eller stoppas i fickor. Observera att belastningen på
rullband, till skillnad från cykelergometer, blir beroende av testpersonens
egen kroppsvikt. Detta innebär att kroppsvikten har betydelse för inställ-
ningen av lutning och hastighet vid annan inställning än ovan nämnda
8,0° och 4,5 km/tim. Detta bör framgå av de tabeller som medföljer rull-
bandet från tillverkaren.

Den äldre testmetoden kräver cykling på cykelergometer under sex minu-
ter med belastningen 200 W, vilket ungefär motsvarar en absolut syre-
upptagningsförmåga på 2,8 l/min för en 70 kg-person. Provet utförs
lämpligen på så sätt att testpersonen värmer upp genom att successivt
öka belastningen upp till slutbelastningen 200 W som sedan skall hållas i
sex minuter. Någon särskild klädsel är ej föreskriven för detta test, som
därför ofta utförs i gymnastikkläder.
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Arbets-EKG (som är ett medicinskt prov för att utesluta latent hjärtsjuk-
dom) och provet på fysisk arbetsförmåga ”fys-test” (som är en kontroll
av lägsta tillåtna fysiska kondition hos den undersökte) bör strikt hållas
isär. Om båda proven skall utföras i nära tidsföljd, t.ex. vid läkarunder-
sökningen, bör fys-testet utföras först.

I de fall fys-test görs (enligt den äldre metoden) på cykelergometer kan
EKG-elektroderna och blodtrycksmanschetten lämpligen anbringas redan
innan fys-testet påbörjas. Efter det att den undersökte fullgjort fys-testet
(200 W i sex minuter) rekommenderas att testpersonen cyklar vid låg be-
lastning (100 W) i en till två minuter innan testet utförs vid maximal be-
lastning med registrering av arbets-EKG.

Eftersom den fysiska arbetsförmågan avtar med åldern är det lämpligt,
att vid första undersökningen av yngre nyanställda kompensera för detta.
Det kan därför vara lämpligt att personer under ca 30 år vid nyanställning
presterar 5,6 km/tim vid en lutning av 8° mot horisontalplanet på rullband
eller 250 W på cykelergometer i sex minuter. Det finns inget som hindrar
att eftersträva att dessa högre krav fortlöpande kan klaras av. Rutiner och
handlingsprogram för detta kan arbetsgivaren lämpligen utveckla till-
sammans med ansvarig läkare. 

Dykeriarbete och annat arbete vid förhöjt tryck

Hälsorisker

Arbete under vatten och arbete under högt tryck som t.ex. arbete med
tunnelborrning innebär mycket speciella och höga fysiologiska krav. Där-
för finns krav på läkarundersökning för att upptäcka personer med sjuk-
dom eller svaghet som innebär ökad risk för skada eller olycksfall vid
dykarbete eller arbete under högt tryck. 

Det ökade trycket ger såväl rent mekaniska effekter på kroppen som för-
ändrade partialtryck av gaser i kroppens vävnader. Skador av ökat tryck
kan uppstå i mellanörat, bihålor, lungor och tänder, speciellt i samband
med defekta tandlagningar. 

Ökat partialtryck av oxygen (syrgas), har toxiska effekter på luftvägar och
nervsystem. Kvävgas har narkotiska effekter vid högt tryck. Gasbland-
ningar med andra inerta gaser än kväve kan användas, t.ex. helium, vari-
genom den narkotiska effekten av andningsgasen minskar. 

Den vid ökat tryck ökade tätheten av andningsgasen medför, i kombina-
tion med ett antal andra fysiologiska omständigheter, att andnings-
mönstret ändras. Detta kan i sin tur medföra ansamling av koldioxid i
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kroppen medförande risk för huvudvärk, medvetandepåverkan och för-
stärkning av kvävets narkotiska effekt. 

Okontrollerad eller för snabb uppstigning innebär risk för dekompres-
sionssjuka beroende på att de i kroppen lösta inertgaserna, till följd av
trycksänkningen, bildar bubblor. Dessa bubblor kan i sig ge symtom men
de kan även orsaka vävnadsskada som också kan ge symtom på dekom-
pressionssjuka. Den lindrigare formen av dekompressionssjuka innebär
smärta i större leder såsom höft, knä eller axel (’bends’). Även hudsym-
tom såsom klåda (dykarloppor) och marmorering kan ses. Allvarligare
former innebär yrsel, centralnervösa symtom och andnöd (’chokes’) pga.
gasbubblor i hjärna respektive lungkapillärer.

Kvinnliga yrkesdykare har funnits sedan lång tid i Japan och Korea, s.k.
amas. Dessa dyker ned till 30 m djup genom att hålla andan för att samla
musslor och alger. Mycket av de fysiologiska kunskaper om dykeffekter
på kvinnor som finns är från dessa kvinnor, eftersom övrig dykerimedi-
cinsk forskning nästan uteslutande berört manlig militär personal. Till-
gängliga data ger inget stöd för några signifikanta könsskillnader beträf-
fande risk för dykarsjuka eller andra komplikationer.

Det är dock förbjudet att sysselsätta gravida och ammande arbetstagare i
dykeriarbete eller i arbete i annan hyperbar miljö enligt föreskrifterna om
dykeriarbete. För vidare upplysningar hänvisas också till föreskrifterna
om gravida och ammande arbetstagare.

Läkarundersökning

Till 54 §  Läkarundersökningen syftar till att undvika att arbetstagare
som löper ökad risk att drabbas av ohälsa i samband med dykeriarbete
sysselsätts i sådant arbete. Läkarundersökningen kräver kvalificerad be-
dömning av ett flertal medicinska faktorer. Det är därför viktigt att under-
sökningen och bedömningen utförs av läkare som är väl förtrogen med
de hälsoeffekter som dykeriarbete kan medföra och som har utbildning i
och erfarenhet av utförandet av dykerimedicinska undersökningar. 

Undantaget avseende enstaka arbete under förhöjt tryck i tryckkammare
bör tillämpas synnerligen restriktivt. Om tryckkammararbete är en åter-
kommande arbetsuppgift, t.ex. i samband med forsknings- eller sjuk-
vårdsarbete, gäller huvudregeln om läkarundersökning före arbetet.

Det är viktigt att den som är sysselsatt med dykeriarbete är observant på
sitt hälsotillstånd och fortlöpande håller arbetsgivaren underättad om så-
dant som kan befaras leda till ökade hälsorisker i arbetet. 
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Läkarundersökning bör normalt omfatta: 
– sjukdomsanamnes,
– fysikaliskt status,
– hjärt–lungröntgenundersökning,
– spirometri,
– arbets–EKG,
– bestämning av fysisk arbetsförmåga,
– bestämning av blodtryck,
– bestämning av blodhämoglobinhalten (B-Hb),
– kvalitativ kontroll av förekomst av glukos eller protein i urinen,
– tand- och käkundersökning,
– hörselundersökning,
– synundersökning samt
– röntgenundersökning av skelett på särskild indikation.

Det är viktigt att sjukdomsanamnesen omfattar ärftliga sjukdomar, tidi-
gare genomgångna sjukdomar och operationer, medicinska problem vid
tidigare dykeriarbete samt givetvis även aktuella medicinska förhållan-
den inklusive pågående medicinering eller bruk av alkohol eller andra
droger. Det är viktigt att även undersöka faktorer som kan vara av bety-
delse för säkerheten i samband med dykeriarbete, t.ex. psykiska sjukdo-
mar och fobier, särskilt klaustrofobi (cellskräck) samt missbruksproblem.

Personer med anamnes på följande sjukdomar, skador och ingrepp kan
löpa ökad risk för ohälsa i samband med dykeriarbete.

Lungsjukdomar
– kronisk lungsjukdom (restriktiv lungsjukdom, astma, kroniskt obstruk-

tiv lungsjukdom (KOL), pneumokonioser och annan onormal nedsätt-
ning av lungfunktionen),

– perforerande thoraxskador eller genomgången thorakotomi samt
– tidigare lungbristning (spontan eller traumatisk) eller pneumothorax.

Hjärt- och kärlsjukdomar
– angina pectoris eller genomgången hjärtinfarkt,
– vissa vitier (organiska hjärtfel),
– patologiska rytmrubbningar samt
– allvarlig hypertoni samt hypertoni som behandlas med betareceptor-

blockerare.

Övriga sjukdomar och annan ohälsa
– andra allvarliga sjukdomar som lett till bestående påverkan på and-

nings- och cirkulationsorganen,
– balansrubbningar,
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– diabetes mellitus och andra endokrina sjukdomar och rubbningar,
– epilepsi och andra neurologiska sjukdomar samt
– njursten och andra allvarliga njur- och urinvägssjukdomar.

Övervikt leder till ökad risk för ohälsa i samband med dykeriarbete. Över-
vikt som är mer än obetydlig, bör beaktas vid tjänstbarhetsbedömningen.
Kraftig övervikt kan anses föreligga då BMI (body mass index), dvs.
kroppsvikten (i kg) dividerad med kvadraten på kroppslängden (i meter),
överstiger 30 kg/m2.

Undersökning av fysikaliskt status innefattar lämpligen bedömning av
allmäntillstånd, tecken till inkompensation samt auskultation av hjärta
och lungor. Dykeriarbete kräver i regel fullgod muskuloskeletal funktion
och normal muskelstyrka.

Vid tecken till magkatarr, magsår, kronisk tarmsjukdom eller sjukdom i le-
ver, gallvägar eller bukspottkörtel är det viktigt att tillståndets betydelse
med avseende på tjänstbarheten i dykeriarbete noggrant värderas från
fall till fall.

Svår psoriasis och andra allvarliga hudsjukdomar utgör i regel ett hinder
för dykeriarbete.

Det är viktigt att trumhinnorna är hela liksom att luft kan pressas till mel-
lanöronen via örontrumpeten utan besvär. Balansrubbningar utgör i re-
gel ett hinder för dykeriarbete.

Hjärt-lungröntgen behöver tas i stående med frontal- och sidobild under
maximal inandning. I vissa situationer kan även bild under maximal ut-
andning behöva tas då denna typ av bild anses bättre visa upp eventuella
luftretinerande emfysemblåsor. Det är viktigt att bilderna granskas speci-
ellt med avseende på dykeriarbete. Okomplicerade pleuraplack utgör i re-
gel inget hinder för dykeriarbete.

EKG bör utföras med apparat med minst sex kanaler. Det är viktigt att ut-
reda eventuella tecken till genomgången infarkt samt rytmrubbningar. I
fall av tveksamhet är det lämpligt att utföra arbets-EKG.

Den fysiska arbetsförmågan mätt med cykelergometer bör vara minst
200 W i sex minuter upp till 40 års ålder och vid högre ålder minst 150 W
i sex minuter. I fall av tveksamhet är det lämpligt att utföra arbets-EKG.

I fall av tveksamhet vid tolkning av Hb-värde är det lämpligt att göra en
fullständig analys av hematologiskt status.

I fall av tveksamhet vid påvisande av glukos och protein i urinen är det
lämpligt att göra en mer omfattande bedömning av njurfunktionen lik-
som av glukostoleransen.
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Det är viktigt att spirometriundersökningen utförs med beprövad metod
och väl kalibrerad apparatur. Se också kommentarer till 29 §.

Det är väsentligt att erforderlig tandbehandling är utförd på ett korrekt
sätt och att tandlagningarna är hela. Bettförhållandena bör vara sådana
att, i förekommande fall, ett bitmunstycke säkert kan hållas kvar i mun-
nen. Förankringen av eventuella proteser bör vara god.

Kompetens att genomföra dykeriodontologisk undersökning har tandlä-
kare som med godkänt resultat genomgått vidareutbildning i barodonti.
Uppgifter om tandläkare med utbildning i barodonti kan erhållas från
Försvarsmaktens övertandläkare. 

Det är viktigt att den som sysselsätts i dykeriarbete kan uppfatta normalt
tal och inte har talfel som kan försvåra samtal.

Synskärpa och synfält bör undersökas. Det är viktigt att den som syssel-
sätts med dykeriarbete kan avläsa instrument utan problem även under
besvärliga belysningsförhållanden. Glasögon och kontaktlinser kan vara
olämpliga att använda vid dykeriarbete.

Skelettröntgen bör utföras i samråd med röntgenläkare som är väl förtro-
gen med de skelettförändringar som kan uppstå i samband med dykeriar-
bete. Hos dem som regelbundet arbetar under förhöjt tryck mer än 20
tim/v eller sysselsätts med mättnadsdykningar, blandgasdykningar eller
dykningar till större djup än 30 m är det lämpligt att ansvarig dykläkare
överväger indikationerna för att genomföra skelettröntgen för att avslöja
asymtomatisk, dysbarisk bennekros.

Till 55 §  Den periodiska läkarundersökningen bör beträffande sjuk-
domsanamnes inriktas på sådant som inträffat sedan föregående under-
sökningstillfälle. Röntgenundersökning av hjärta och lungor liksom av
skelettet bör förbehållas dem hos vilka klinisk eller anamnestisk miss-
tanke föreligger, att någon för tjänstbarhetsbedömningen avgörande, en-
dast röntgenologiskt diagnostiserbar förändring inträffat sedan föregå-
ende undersökning. I övrigt bör den periodiska läkarundersökningen nor-
malt omfatta samma punkter som läkarundersökning enligt ovan.

Arbete med vibrationsexponering

Hälsorisker

Omfattande exponering för vibrationer från handhållna verktyg kan ge
symtom till följd av skador på nerver, blodkärl, muskler och skelett. Ska-
dorna på blodkärlen innebär en ökad tendens till kärlsammandragning.
Nervskadan yttrar sig som symtom i form av domningskänsla, nedsatt
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känsel, finmotorik och kraft. Skadorna på blodkärlen och nerverna kan
båda medföra en upplevelse av ökad köldintolerans. Kärlskadorna visar
sig som avblekningar i huden vid nedkylning, s.k. vita fingrar, medan
köldintolerans vid nervskada främst upplevs som smärta. Detta kan all-
varligt försvåra utomhusvistelse under kallare årstider och hämma fri-
tidsaktiviteter som fiske och bad. Det finns även studier som visat ett
samband mellan vibrationsexponering och nervinklämning i handleden
(karpaltunnelsyndrom) med domningar, stickningar och nedsatt känsel-
sinne i handens insida. Besvären uppträder ofta nattetid. 

Förare i olika typer av fordon, särskilt inom gruv-, byggnads- och anlägg-
ningsverksamhet kan ibland exponeras för kraftiga helkroppsvibrationer.
Vibrationer som överförs till människokroppen förstärks, vid vissa frek-
venser, i olika kroppsdelar och organ och kan då ge upphov till töjningar
och hoptryckningar av vävnader i varierande grad. Vibrationerna kan på-
verka leder, muskelfästen och diskarna i kotpelaren. Forskningsresultat
tyder på att vibrationer, t.ex. från fordon, innebär en ökad risk för ryggbe-
svär. Exponering för helkroppvibrationer kan också ge upphov till trött-
het.

Ett samband finns också mellan vibrationsexponering och hörselskada.
Buller och vibrationer förekommer ofta tillsammans.

Forskningsresultat tyder på att helkroppsvibrationer t.ex. från fordon
innebär en ökad risk för ryggbesvär.

Läkarundersökning

Till 59 §  Nyanställningsundersökningen syftar till att diagnosticera
sjukdomar eller skador hos den anställde, vilka kan innebära ökad risk för
vibrationsskada, och de försiktighetsåtgärder som detta kan föranleda.
Således kan en person med t.ex. känd nervskada sedan tidigare behöva
ytterligare skydd utöver det som anses tillräckligt för fullt friska personer.
Medicinska tillstånd som ger ökad risk för neuropatier (nervskador) är
bl.a. diabetes, hypotyreos (bristande funktion hos sköldkörteln), alkohol-
överkonsumtion och vitamin B12-brist. Andra tillstånd som motiverar
försiktighet med vibrationsexponering är primär och sekundär Ray-
naudsjukdom. Bindvävssjukdomar och medicinering med kärlsamman-
dragande läkemedel kan också innebära ökade risker genom försämrad
blodcirkulation.

Till 60 §  Läkarundersökningen innebär bl.a. en inspektion för att upp-
täcka tecken på nedsatt perifer cirkulation, ledförändringar och muskel-
atrofier. Det är lämpligt att kontrollera perifera cirkulationen och blod-
tryck. Neurologstatus omfattar senreflexer, muskelstyrka, koordination,
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tvåpunktsdiskrimination, vibrationssinne, smärtsinne, temperatursinne
och beröring. Den muskuloskeletala undersökningen omfattar rörelse-
mönster, ledstatus, muskelstyrka, tendinittest och ryggstatus. Det är
också viktigt att vara vaksam på symtom eller tecken på karpaltunnelsyn-
drom.

I riktad undersökning av ryggen kan ingå bedömning av felställningar,
rörlighet, smärta, tryckömhet samt tecken på muskelsvaghet och nerv-
rotsinklämningar.

Till 61 §  Periodisk läkarundersökning syftar till att upptäcka tidiga
tecken på vibrationsskada och därigenom kunna vidta lämpliga åtgärder
för att minska exponeringen och förhindra ytterligare skada.

Medicinsk intervju anses vara den bästa metoden för att klassificera svå-
righetsgraden av vita fingrar. Denna bör innefatta frågor om episoder av
avblekning av fingrar. En föreslagen bedömningsmodell för att avgöra
svårighetsgraden av vasospastisk vibrationsskada finns i bilaga 3,
tabell 1. 

Vibrationsskadesyndromet omfattar även neurologiska symtom, vilka
kan vara både vanligare än vita fingrar och kan debutera tidigare. Det
finns även här en bedömningsmall för neurologiska symtom på vibra-
tionsskada i bilaga 3, tabell 2. Eftersom det finns en rad sjukdomar som
kan ge likartade symtom är provtagning för differentialdiagnos värdefull.
Raynaudbesvär bör alltid föranleda rekommendation om nikotinstopp. 

Om arbetstagaren visar tecken på mer uttalad vibrationsskada, Raynaud-
symtom enligt Stadium 2 i tabell 1 eller vibrationsneuropati Stadium 2SN
enligt tabell 2, bör denne normalt inte fortsätta i vibrationsexponerat ar-
bete. En individuell bedömning behöver dock alltid göras. Hos äldre per-
soner som har möjlighet att begränsa sin vibrationsexponering kan det
ibland – ur ett helhetsperspektiv – vara motiverat att göra en annan be-
dömning. Om arbetstagaren visar nytillkomna tecken på vibrationsskada
sedan föregående undersökning bör den periodiska undersökningen för-
läggas tidigare. Det kan också vara motiverat att införa läkar- eller hälso-
undersökningar med kortare intervall, 1–2 år, för alla arbetstagare om un-
dersökta med liknande exponeringsförhållanden visat tecken på snabbt
progredierande skador.

Personer med symtom och tecken på vibrationsrelaterad skada kan i en-
skilda fall behöva genomgå fördjupad bedömning av läkare med särskild
kompetens i vibrationsorsakade besvär. Det är olämpligt att fortsätta ett
vibrationsexponerat arbete om allvarligare vibrationsskada misstänks
eller konstateras då symtomen förvärras vid fortsatt exponering.
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Nattarbete

Hälsorisker

Människan har en naturlig dygnsrytm som styrs av ljuset. Under dagen
är vi aktiva och under natten vilar vi. Under nattvilan sker mycket av krop-
pens reparationsarbete. Bl.a. ökar produktionen av tillväxthormon och
testosteron (manligt könshormon) under sömnen och immunsystemets
aktivitet ökar. Dygnsrytmen medför att det är svårare att vara vaken på
natten och svårare att sova på dagen.

Sömnen är en förutsättning för de vakna aktiviteterna på kort sikt och på
lång sikt överlever vi inte utan sömn. Omfattande forskning har visat att
7–8 timmars sömn per dygn är nödvändigt för återhämtning samt hälsa
och säkerhet. På kort sikt har en minskning av sömnlängden med högst
två timmar från 8 till 6 timmar en enstaka natt endast en marginell inver-
kan på vakenhet och prestationsförmågan den följande dagen. Ytterli-
gare sömnreduktion ger däremot tydligare negativa effekter.

Riskerna med trötthet p.g.a. sömnbrist består i sänkt uppmärksamhet och
försämrat omdöme med risk för olyckor. Sådana risker är uppenbara när
det gäller framförande av fordon. Tröttheten är normalt som störst med
åtföljande olycksrisk i slutet av natten kring kl. 03–05. Mer långsiktiga ef-
fekter av arbete som ger sömnstörningar är stegrat blodtryck, hjärt-kärl-
sjukdom, mag/tarmbesvär och sannolikt diabetes. Möjligen kan nattar-
bete även bidra till uppkomst av cancer.

Beträffande frågan om nattarbete i samband med graviditet och amning
anses sådant arbete normalt inte innebära någon ökad risk. I vissa fall
kan dock nattarbete bli alltför påfrestande. Detta måste dock avgöras in-
dividuellt i samråd mellan läkaren och arbetstagaren. Under sådana om-
ständigheter är det angeläget att arbetstagaren erbjuds arbete på dagtid.
Om detta inte är möjligt kan ledighet erhållas enligt gällande bestäm-
melser. 

Eventuella skillnader i olycks- och sjukdomsrisk för män och kvinnor till
följd av natt- och skiftarbete är föga utredda. Däremot verkar störningar i
det sociala livet genom nattarbete drabba kvinnor hårdare än män.
Ångesttillstånd och stress kan också medföra att den av skiftarbetet re-
dan försvårade sömnen ytterligare försvåras. Risken för sömnstörningar
och sjukdomar med relation till nattarbete tycks öka med levnadsåldern,
särskilt efter fyrtiofem- till femtioårsåldern.

Vid konstruktion av skiftscheman bör vilopassen mellan skiften vara till-
räckligt långa för att medge återhämtning. Eftersom det förutom sömnen
krävs tid för transport till platsen för vilan, födointag, hygien m.m. be-
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döms 11 timmars uppehåll mellan två skift normalt vara ett minimum för
bibehållen hälsa och säkerhet. För att förebygga uttröttning bör tätt åter-
kommande återhämtning prioriteras framför många på varandra följande
skift åtföljda av längre ledighet. I roterande skiftscheman är det ofta
lämpligt att lägga in ett längre återhämtningspass efter högst två eller tre
nattskift. Gradvis tidigareläggning av arbetstiden bör undvikas eftersom
detta i allmänhet leder till störd sömn.

Tidpunkten för arbetets början på morgonen kan vara av relativt stor be-
tydelse. Att börja arbetet kl. 07 eller 08 synes således vara att föredra
framför att börja kl. 05 eller 06. 

Beträffande varaktigheten av arbetsskift fördrages åttatimmars skift
bättre än tolvtimmars. Å andra sidan finns det exempel på tolvtimmars-
lösningar som är positiva om antalet arbetspass reduceras och få pass
arbetas i rad. En förutsättning är dock att arbetstagaren själv har kontroll
över arbetsbelastningen och att pauser och raster kan tas vid behov.

Hälsoriskerna med ett arbete som påverkar nattvila och sömn minskar
ofta om arbetstagaren själv kunnat välja sina arbetstider, d.v.s. om ar-
betstagaren kan anses ha valt arbetsförhållandena frivilligt. Ovanstående
rekommendationer om schemaläggning av arbetstiden är tänkta att ge
acceptabla förhållanden för de flesta arbetstagare.

Definition av nattarbete

Till 63–64 §§  Definitionen av nattarbete som innebär krav på medicinsk
kontroll följer av artikel 2 i EG-direktivet om arbetstidens förläggning i
vissa avseenden (93/104/EG). Från medicinsk synpunkt finns ingen skarpt
avgränsbar koncentration av hälsoriskerna av nattarbete till den av defi-
nitionen omfattade gruppen arbetstagare. Det kan därför i vissa fall vara
lämpligt att erbjuda medicinsk kontroll även till andra arbetstagare med
betydande del av årsarbetstiden förlagd till natten, t.ex. sådana med rul-
lande skiftgång, med schemalagt arbete eller med jourarbete. För arbets-
tagare i jour eller beredskap, där andelen av under natten arbetad tid är
händelsestyrd, kan andelen nattarbete av årsarbetstiden vara svår att för-
utsäga. Man får i sådana fall grunda sina beräkningar på tidigare erfaren-
heter av genomsnittlig frekvens och varaktighet av störningar/händelser
nattetid. 

Definitionen av natt följer också av nyss nämnda artikel och innebär att
nattens totala längd anses vara begränsad till sju timmar, men att den
kan infalla med en flexibilitet om två timmar. Det innebär att varje sam-
manhängande sjutimmarsperiod som infaller mellan 22.00 och 07.00 räk-
nas som natt. Exempel på sådana sjutimmarsperioder är klockan 22–05,
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23–06 och 00–07. Faller minst tre timmar av dygnsarbetstiden inom en
sådan period föreligger nattarbete enligt föreskrifterna.

Om arbetstidens förläggning under dygnet varierar, beräknas andelen
nattarbete över en längre period som kan anses representativ för fördel-
ningen mellan natt- och dagpass. Om andelen nattarbete under en sådan
period uppgår till 38 % eller mer anses nattarbete föreligga. Eftersom nat-
ten (sju timmar) utgör ca 29 % av dygnets 24 timmar kommer arbetsta-
gare som har sin arbetstid jämt fördelad över dygnet, t.ex. treskiftsarbe-
tare, normalt inte att betraktas som nattarbetare.

Vid nattarbete som antas vara av engångskaraktär som varar kortare tid
än tre månader, ses inga medicinska skäl till behov av läkarundersök-
ning. Om samma arbetstagare senare återkommer i nattarbete förutsätts
att ny bedömning om behov av läkarundersökning sker. 

I enlighet med vad ovan sagts är arbetsgivare oförhindrad att tillämpa
generösare definition av nattarbetande och erbjuda läkarundersökning
till arbetstagare, som inte uppfyller minimidefinitionen för nattarbete.

Läkarundersökning

Till 65–67 §§  Den medicinska kontrollen av nattarbetande avser att
minska riskerna för att arbetstagare drabbas av ohälsa eller olycksfall till
följd av sysselsättning i nattarbete. Den bör därför i första hand inriktas
på sådant som allvarlig sömnstörning med efterforskning av eventuellt
inträffade olyckstillbud kopplade till nedsatt vakenhet, förekomst av hjärt-
kärlsjukdom eller mag-tarmsjukdom, men även på sådant som bruk eller
missbruk av alkohol, tobak, läkemedel eller illegala droger, liksom på
måltidsvanor och social situation.

Den som visat sig ha hälsoproblem, som bedöms bero på nattarbete bör
inte sysselsättas i sådant arbete. Detsamma gäller den som företett sjuk-
lighet eller svaghet som gör arbetstagaren särskilt mottaglig för ohälsa
som kan orsakas av nattarbete. Vid tveksamhet huruvida hälsotillståndet
utgör hinder för nattarbete kan förslagsvis en yrkesmedicinsk klinik
kontaktas för vägledning. Förflyttning från nattarbete och omplacering till
arbete med andra arbetsuppgifter/arbetstider är vanligen en fråga som
kräver individuell bedömning med hänsynstagande till en lång rad fak-
torer – inte bara det fysiska hälsotillståndet. I sammanhanget kan erinras
om arbetsgivarens ansvar för arbetsanpassning och rehabilitering av
arbetstagare.
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Kommentarer till ikraftträdande och 
övergångsbestämmelser
När föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet träder i kraft
kommer, förutom att föreskrifterna om medicinsk kontroll av nattarbe-
tande (AFS 1997:8) och medicinsk kontroll vid kadmiumarbete (AFS
2000:7), upphävs också regler om medicinska kontroller i följande före-
skrifter att förändras enligt nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket 

AFS 1992:16 Kvarts AFS 1992:17 Bly 
AFS 1993:57 Dykeriarbete AFS 1995:1 Rök- och kemdykning 
AFS 1996:4   Härdplaster AFS 1996:13 Asbest
AFS 2000:6   Mast- och stolparbete AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska

fibrer

Periodisk läkarundersökning vid arbete där det tidigare saknats krav på
medicinska kontroller 
Exempel (arbete med vibrationer): En person har ett vibrationsexponerat
arbete sedan 10 år och har inte genomgått några medicinska kontroller.
Enligt gällande regler skall periodisk läkarunderökning genomföras vart
tredje år. Nästa läkarundersökning infaller då om två år, 12 år (3x4) efter
det att arbetet påbörjades.

Om personen har besvär som kan tyda på vibrationsskada har denne rätt
till läkarundersökning så snart han/hon har anmält detta till arbetsgiva-
ren.

Medicinsk kontroll vid arbete där det finns gällande regler, men nu med
nytt tidsintervall 
Exempel (nattarbete): En person, 40 år gammal, har nattarbete sedan åtta
år. Tidigare har läkarundersökningar genomförts inför nyanställning och
sedan efter fem år. Nu gäller att periodiska läkarundersökningar skall ge-
nomföras var sjätte år för den som ännu inte fyllt 50 år. Då det gått tre år
sedan föregående undersökning skall nästa ske efter ytterligare tre år.
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Ordlista
ACGIH – American Conference of Governmental Industrial Hygienists.
Organisation i USA som rekommenderar hygienska gränsvärden.

Allergi – ett överkänslighetstillstånd där kroppen reagerar mot ett visst
eller vissa ämnen och där det immunologiska systemet är inkopplat. En
allergi kan rikta sig mot biologiska ämnen såsom pollen eller hår/hud-
avskrap men också mot kemiska ämnen t.ex. nickel eller vissa läkemedel.
Vanliga allergiska reaktioner är nästäppa/snuva, astma och eksem.

Alveolit – inflammation av lungblåsorna. Kan vara en allergisk reaktion
eller effekt av en giftverkan.

Anamnes – sjukhistoria.

Atopi – ärftlig tendens att utveckla överkänslighet.

Atopiker – person med ärftlig tendens att utveckla överkänslighet.

Auskultation – avlyssning. Klinisk undersökningsmetod, vanligen utförd
med stetoskop.

Bioaktivitet – förmåga att utöva effekt på eller framkalla svar från levande
vävnad.

BMI – av engelskans Body Mass Index. Mått på avvikelser i kroppsvikt.
Bildas genom att dividera kroppsvikten (i kg) med kvadraten på kropps-
längden (i meter). Bör ligga mellan 19 och 26 kg/m2. BMI>30 kg/m2 indike-
rar kraftig övervikt.

Cellorganell – specifik del av en cell.

Centrala nervsystemet – hjärna och ryggmärg.

Dysbarisk – samlingsbegrepp för de ogynnsamma inverkningar på krop-
pen, som stora tryckskillnader utövar.

ECHM – European Committee for Hyperbaric Medicine.

EDTC – European Diving Technology Committee. 

Endotoxin – giftiga substanser som bildas inne i vissa bakterieceller och
som frigörs då cellen dör. 

Epikutantest – undersökning av hudens reaktion mot ett ämne genom att
applicera ämnet på huden.

Falanger – de två eller tre mot varandra ledade stycken som tillsammans
bygger upp ett finger eller en tå. I denna författning används begreppet
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om fingrar hos personer som arbetar med handhållna vibrerande verk-
tyg.

Fibros – sjuklig bindvävsökning i lungorna (eller andra organ).

FEV 1,0 – Forced Expiratory Volume 1 second. En term vid spirometri.
Mäter maximal volym som kan utandas under 1 sekund.

Fysikaliskt rutinstatus – resultat av kroppsundersökning som läkare gör
med hjälp av enklare instrument som stetoskop, reflexhammare och fick-
lampa.

Glomerulär – av glomerulus, del av njuren där den första filtreringen av
urinen sker. 

Hemsyntes – kroppens framställning av det röda blodfärgämnet hemo-
globin under produktionen av blod.

Hyperbar – under större tryck än en atmosfär.

Hyperbarmedicin – medicinskt område som behandlar kroppens fysiolo-
giska och sjukliga reaktioner i en omgivning med förhöjt atmosfäriskt
tryck.

Hyperreaktiv – överreagerande. Kan gälla en ökad tendens hos luftvä-
garna att svullna och förträngas vid exponering för retande ämnen.

IARC – International Agency for Research on Cancer under World Health
Organisation.

Inkompensation – otillräcklig reservkapacitet hos ett organ, oftast hjärtat,
för att kunna svara upp mot de löpande kraven.

Intermittent – uppträdande med oregelbundna intervaller, anfallsvis på-
kommande.

Katarakt – grumling av ögats lins, grå starr.

KOL – Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom. Ett tillstånd där lungornas funk-
tion nedsätts gradvis pga. tilltagande förträngning av luftvägarna. Den
vanligaste orsaken till KOL är tobaksrökning.

Kritisk effekt – den effekt som man utgår från, och med betryggande
marginaler lägger sig under, när man sätter gränsvärden för exponering.
Vanligen den effekt som man ser först (dvs. vid lägsta dosen) i dos-effekt-
studier.

Kumulativ dos – den sammanlagda, ackumulerade, dosen. 

Nekros – vävnadsdöd.
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Latenstid – tid som förflyter från det en exponering börjar tills effekter
börjar uppträda. Används ofta i samband med cancer.

Luftvägsepitel – det ytliga cellskikt som täcker slemhinnorna i luftvä-
garna.

Lungödem – vätskeansamling i lungblåsorna. Vanligast en följd av hjärt-
svaghet men kan också vara en konsekvens av exponering för giftiga äm-
nen efter inandning av dessa.

Mutagen – något som framkallar en förändring i arvsmassan, en muta-
tion.

Obstruktivitet, om luftvägar – ett tillstånd där andningen är försvårad
pga. förträngning i luftvägarna eller minskad elasticitet i lungorna.

Organisk syraanhydrid – vissa organiska syraanhydrider används som
härdare för framställning av speciella typer av epoxiplaster. Dessa anhy-
drider är ofta sensibiliserande. De kan vara upptagna i grupp B (=kräver
tillsynsmyndighetens tillstånd för hantering) eller grupp D (=sensibilise-
rande ämne) i bilaga 3 till föreskrifterna om hygieniska gränsvärden och
åtgärder mot luftföroreningar, se även föreskrifter om härdplaster. 

Ortostatisk reaktion/ Ortostatism – benämning på symtom som kan
uppträda i stående ställning och har att göra med otillräckligt återflöde av
blod till hjärtat och, sekundärt, otillräcklig blodtillförsel till hjärnan, vilket
kan ge matthet, yrsel och svimning.

Ototoxiska ämnen – kemiska ämnen som kan skada eller förändra hör-
seln genom att utöva giftverkan mot åttonde hjärnnerven (Nervus vesti-
bulo-cochlearis), vilket kan ge akuta eller kroniska hörselnedsättningar
och /eller balansstörningar.

PAH – polyaromatiska kolväten (av eng. polyaromatic hydrocarbons).
Kolväten bestående av flera kondenserade bensenringar, t.ex. pyren och
bensopyren. Oxideras ofta i organismen till cancerframkallande nedbryt-
ningsprodukter.

Partialtryck – fysikalisk term som används för gasblandningar. Betyder
den del av gasernas sammanlagda tryck som en viss gas som ingår i
blandningen utövar.

Partikel – liten avgränsad massa i flytande och/eller fast tillstånd.

PEF – maximalt utandningsflöde (av eng. Peak Expiratory Flow). Ett be-
grepp inom spirometri. Mäter topphastigheten hos utandningsluften vid
snabbast möjliga utandning och avslöjar om det finns hinder för luften
att passera ut.
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Perifera nervsystemet – gemensam benämning på de nerver som förbin-
der hjärna och ryggmärg med kroppens olika organ.

Population – befolkning. I denna författning en statistisk term, en be-
stämd grupp av individer.

Porfyrisjukdom – ett tillstånd med ökad bildning av s.k. porfyriner. Det
finns olika former som kan ge olika symtom t.ex. ljuskänslighet, leverpå-
verkan eller pigmenterad hud.

Prediktivt värde – mått på förmåga att förutsäga något t.ex. risken att
drabbas av en viss sjukdom.

Prevalens – statistisk term, det relativa antalet sjuka i en viss sjukdom
inom en viss befolkning vid en given tidpunkt.

Progredierande – fortskridande.

Reproduktion – återframställning eller alstring. Används i denna författ-
ning om människans fortplantning.

Restriktiv lungsjukdom – en minskning av lungornas rörlighet och följ-
samhet (compliance) vid andningsarbetet med minskad andel funge-
rande aktiv lungvävnad.

Rubella – röda hund, utslagssjukdom främst hos barn, orsakad av rubel-
lavirus.

Sensibilisering – att åstadkomma känslighet, särskilt en allergisk över-
känslighet.

Sensorineuronal – betecknar den del av nervsystemet som förmedlar
känselintryck. 

Spirometri – andningsmätning. En test på lungornas bälgfunktion med
hjälp av instrumentet spirometer. 

Taktil diskriminationsförmåga – förmåga att med känseln urskilja art eller
grad av beröring.

Tinnitus – öronringning, öronsusning. 

Toxisk – giftig.

Toxoplasma – en art av encellig organism som kan parasitera i männi-
skans celler. 

Trofisk hudförändring – hudförändring på grund av rubbat näringstill-
stånd.
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Tårfilm – hinna av tårvätska som skyddar ögat mot irriterande ämnen och
mot uttorkning.

Validerad – kontrollerad med avseende på tillförlitlighet hos ett mätprov
eller metod, dvs. om man verkligen mäter det man avser att mäta.

VC – vitalkapacitet (av eng. Vital Capacity). En spirometrisk term som
mäter lungornas volym.

VO2 – syreupptagningsförmåga. Ett mått på den fysiska arbetsförmågan.
Kan uttryckas som absolut VO2 (för en person) i liter/min eller, som relativ
VO2, i ml/min x kg kroppsvikt. 
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Bilaga 1

Översikt över obligatoriska medicinska kontroller

* i det arbete som föranleder kontrollen. Krav på tjänstbarhetsbedömning.

** obligatoriskt för arbetsgivaren att erbjuda medicinsk kontroll. Inget krav på 
tjänstbarhetsbedömning.

Exponering eller 
arbete

Tidpunkt för 
läkarunder-
sökning

Provtagning/ 
laboratorie-
undersökning

Förbud för 
icke god-
känd att sys-
selsättas* 

Resultat-
samman-
ställning 
till AV

Bly och kad-
mium

Före arbetet; 
vart tredje år

Regelbunden 
biologisk prov-
tagning

Ja Ja

Fibrosframkal-
lande damm

Före arbetet; 
vart tredje år

Spirometri 
Lungröntgen

Ja Ja

Härdplaster Före arbetet; se-
dan om besvär

Spirometri Nej Nej

Härdplaster 
med krav på 
tjänstbarhets-
bedömning

Före arbetet; 
efter 3–6 mån; 
vartannat år 
eller om besvär

Spirometri Ja Nej

Armerad ester-
plast

Före arbetet; se-
dan om besvär; 
Vart sjätte år un-
dersökning in-
riktad mot nerv-
systemet

Spirometri Nej Nej

Fysiskt påfres-
tande arbete: 
mast- och stolp-
arbete, rök- o 
kemdykning, 
dykeriarbete

Läkarunder-
sökn. före arbe-
tet; sedan vart 
femte, vartan-
nat eller varje år 
beroende av ål-
der eller arbete

Arbets-EKG 
Särskild under-
sökning för 
dykare

Ja Nej

Rök- o kemdyk-
ning

Årlig konditions-
test

Test av fysisk 
arbetsförmåga

Ja Nej

Vibrationer** Före arbetet; 
vart tredje år 
samt vid besvär

Rekommende-
ras om läkare 
finner skador

Nej Nej

Nattarbete** Före arbetet; 
vart sjätte år; 
över 50 år vart 
tredje år

Avgörs av un-
dersökande lä-
kare

Nej Nej
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Denna sammanställning är avsedd att ge en vägledande översikt över de
lagstadgade medicinska kontrollerna. Undersökningarna beskrivs i detalj
under respektive avsnitt.

Om en riskbedömning visat att det är befogat med medicinska kontroller
kan man överväga att:
– för arbeten med andra allergiframkallande ämnen än härdplaster ge-

nomföra undersökning liknande den vid härdplastexponering, 
– för andra arbeten med stor fysisk påfrestning än höjdarbete i master

och stolpar, rök- och kemdykning samt dykeriarbete och som innebär
stora olycksrisker genomföra kontroller liknande dem vid mast- och
stolparbete,

– för arbeten som kan innebära toxisk exponering för nervsystemet, t.ex.
på grund av hantering av organiska lösningsmedel tillämpa delar av
kontrollerna vid arbete med armerad esterplast,

– för arbeten som ger stor psykisk påfrestning tillämpa de regler och re-
kommendationer som ges vid nattarbete. Se också de allmänna råden
till 3 §, avsnittet ”Arbeten med hög psykisk belastning”.
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Bilaga 2

Sammanfattning av medicinska kontroller av bly och 
kadmium

A. Läkarundersökning innan arbete med bly och kadmium påbörjas för-
sta gången.

B. Periodiska läkarundersökningar med tre års intervall.

C. Periodisk biologisk exponeringskontroll av halter i blod enligt följande
tabeller.

Bly

För kvinnor över 50 år och för alla män:

Halt av bly i blod, Åtgärd
µmol/l

< 0,8 Ingen återkommande kontroll,  
om tre på varandra < 0,8.

0,8 – 1,5 Sexmånaderskontroll av bly i blod.
1,5 – 2,0 Tremånaderskontroll av bly i blod.
>1,8 Krav på utredning enligt 20 §.

Avstängning om tre prov i följd är över 1,8.
Åter i blyexponerat arbete när halten är under 1,8.

> 2,0 Avstängning. Åter i blyexponerat arbete när halten är 
under 1,8.

För kvinnor under 50 år:

Halt av bly i blod, Åtgärd
µmol/l

< 0,8 Sexmånaderskontroll av bly i blod.
≥ 0,8 Tremånaderskontroll av bly i blod.
 > 1,0 Krav på utredning enligt 20 §.

Avstängning om tre prov i följd är över 1,0.
Åter i blyexponerat arbete när halten är under 1,0.

 > 1,2 Avstängning. Åter i blyexponerat arbete när halten är
under 1,0.
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Kadmium

Halt av kadmium Åtgärd
i blod, nmol/l

< 50 Tolvmånaderskontroll av kadmium i blod.
  Om tre på varandra följande sexmånaderskontroller 

varit under 50 får tolvmånaderskontroll genomföras.
> 50 Krav på utredning enligt 23 §.
50–75 Sexmånaderskontroll av kadmium i blod.
> 75 Avstängning. Läkarundersökning enligt 14 §.

Åter i kadmiumexponerat arbete då halten är 
under 50.
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Bilaga 3

Klassifikation av besvär och symtom från vibrationer

Tabell 1 Klassifikation av besvär med vita fingrar enligt 
Stockholmsskalan

Stadium* Grad Symtom

0   – Inga episoder av vita fingrar.
1 Mild Anfall ibland som drabbar ytterfalangen på 

ett eller flera fingrar.
2 Medelsvår Anfall ibland som omfattar ytter- och mellan-

falangen på ett eller flera fingrar.
3  Svår  Anfall ofta som omfattar alla falanger på de

flesta fingrar.
4  Mycket svår Som stadium 3 men med trofiska hudför-

ändringar.

*Om olika fingrar har olika stadier så anges finger för finger.

Tabell 2 Klassifikation av sensorineuronala symtom enligt 
Stockholmsskalan

Stadium* Symtom

0SN exponerad för vibrationer men utan symtom.
1SN intermittent domning, med eller utan stickningar.
2SN intermittent eller varaktig domning, minskat känselsinne.
3SN intermittent eller varaktig domning, nedsatt taktil diskrimina-

tionsförmåga och/eller nedsatt finmotorik.

*Graderingen ska anges separat för båda händer.
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                         Bilaga 4

Frågeformulär angående allergibesvär vid härdplastarbete

1. Har Du, de senaste 12 månaderna, haft besvär med anfall av: 
(Obs! Vanliga Förkylningar räknas ej)

Ja Nej

–  Kliande, rinnande eller svidande ögon ■ ■

–  Rinnsnuva ■ ■

–  Nästäppa ■ ■

–  Nysningar och/eller näsklåda ■ ■

–  Näsblod ■ ■

–  Sveda och torrhet i svalget ■ ■

–  Pip, andfåddhet och/eller tryckkänsla i bröstet ■ ■

–  Svår rethosta ■ ■

2. Har du efter barndomen, men före anställningen vid företaget haft anfall av 
något/några av följande besvär?

Ja Nej

–  Kliande, rinnande och/eller svidande ögon ■ ■

–  Rinnsnuva ■ ■

–  Nästäppa ■ ■

–  Nysningar och/eller näsklåda ■ ■

–  Näsblod ■ ■

–  Sveda och torrhet i svalget ■ ■

–  Pip, andfåddhet och/eller tryckkänsla i bröstet ■ ■

–  Svår rethosta ■ ■
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3. Får Du anfall av pip, anfåddhet och/eller tryckkänsla i bröstet när 
Du utsätts för:

Ja Nej

–  Kroppsansträngning ■ ■

–  Kyla ■ ■

–  Starka dofter (parfym, lösningsmedel etc.) ■ ■

–  En eller annan form av rök eller spray ■ ■

4. Har Du eller har Du haft något av följande besvär:

Ja Nej

–  Astma ■ ■

–  Hösnuva ■ ■

–  Kronisk luftrörskatarr/emfysem ■ ■

–  Böjvecksexem ■ ■

Om ja, har Du haft besvären före 15 års ålder?

Ja Nej

–  Astma ■ ■

–  Hösnuva ■ ■

–  Kronisk luftrörskatarr/emfysem ■ ■

–  Böjvecksexem ■ ■

5. Har Du av läkare fått diagnosen astma?

Ja Nej

■ ■

Om ja, vilket år? ............................

6. Har Du efter 15 års ålder någonsin vaknat av andnöd?

     Ja Nej

■ ■

Om ja, vilket år märkte Du det första gången ............................
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7. Har Du efter 15 års ålder någonsin haft pip eller väsningar i 
bröstet?

Ja Nej

■ ■ 

Om ja, vilket år märkte Du det första gången ............................

8. Har Din andning varit normal mellan dessa tillfällen med 
andnöd, pip eller väsningar i bröstet?

Ja Nej

■ ■

9. Blir Du lätt andfådd vid ansträngning?
(Ex. andnöd vid gång i uppförsbacke i normal takt, andnöd 
vid promenad med jämnåriga på plan mark)?

Ja Nej

■ ■

 

10. Om Du har luftvägsbesvär tar Du då regelbundet medicin?

Ja Nej

■ ■

Om ja, vilka mediciner?............................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

11. Är Du eller har du någonsin varit rökare?

Ja Nej

■ ■

Om ja, under tiden ............................
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Bilaga 5

Förslag till resultatsammanställning av medicinska kontroller vid 
exponering för bly och kadmium

...........................................................................................................................................
Arbetsgivare namn eller dennes ombud

Datum............................  Arbetsmiljöverket i....................................................

Medicinsk kontroll av Bly och/eller Kadmium

Resultatsammanställning av läkarundersökningar enligt 14 och 15 §§

Personal vid (företagets namn)....................................................................................

Under............... kvartalet   år............... 

Antalet undersökta fördelade på kön och blyhalt i blod

Blyhalt i µmol/l
i blod

män
        

kvinnor

över 50 år under 50 år

  under 0,8
  0,8-1,2
  1,3-1,5
  1,6-1,8
  1,9-2,0
  över 2,0

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

.....................

Antal undersökta fördelade på kön och kadmiumhalt i blod

Kadmiumhalt i 
nmol/l i blod

män kvinnor

över 50 år under 50 år över 50 år under 50 år

  under 50
  50–75
  över 75

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

....................

Företagets namn  ...........................................................................................................

Utdelningsadress (gata, box etc.).................................................................................

Organisationsnummer ..................................................................................................

Ortsadress (postnr och ortnamn) .................................................................................

Analyslaboratorium

Laboratorium.................................................................................................................

Adress................................................................. Telefonnummer...............................

För kontrollen ansvarig läkare/hälsovårdsenhet

Namn..............................................................................................................................

Adress................................................................. Telefonnummer...............................
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Bilaga 6

Förslag till resultatsammanställning av medicinska kontroller vid 
exponering för fibrosframkallande damm

Datum................................. Arbetsmiljöverket i............................................................

Medicinsk kontroll av asbest, kvarts och exponerade för eldfasta keramiska fib-
rer, specialfibrer eller kristallina fibrer

Resultatsammanställning av läkarundersökningar enligt 29 och 30 §§

Personal vid (företagetsnamn)......................................................................................

Under ............... kvartalet  år............... 

Antal undersökta/kontrollerade
personer enligt 29 §:  asbest..........kvarts..........övriga fibrer.......... 

Därav antal tjänstbara:                          asbest..........kvarts..........övriga fibrer.......... 

Undersökningsresultat:

Antal undersökta enligt 30 §:      asbest..........kvarts..........övriga fibrer.......... 

Därav antal tjänstbara:                          asbest..........kvarts..........övriga fibrer.......... 

Summa undersökta personer............... 

Företagets namn ............................................................................................................

Utdelningsadress (gata, box etc.) .................................................................................

Organisationsnummer ..................................................................................................

Ortsadress (postnr och ortnamn) .................................................................................

För kontrollen ansvarig läkare/hälsovårdsenhet

Namn..............................................................................................................................

Adress.............................................................................................................................

Telefonnummer..............................................................................................................

.........................................................................................................................................
Arbetsgivare namn eller dennes ombud
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                                                                  Bilaga 7

Läkares anmälan OBS! Ej att förväxla med arbetsgivares
Enligt 4 kap. 9 § arbetsmiljölagen arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan
och 2 a § arbetsmiljöförordningen
av sjukdom som befaras ha samband
med arbetet

Iakttagelsen gäller nedanstående person/er Mottagare
 
Endast ålder och kön anges Arbetsmiljöverket

171 84 SOLNA

1. Sjukdom/Besvär
Här anges sjukdom, sjuklig 
förändring, funktionsrubb-
ning, hälsorubbning mm som 
anmälan avser. Socialstyrel-
sens klassifikation av sjukdo-
mar bör om möjligt användas. 
Där detta ej synes lämpligt 
ges kortfattad beskrivning

Sjukdom mm
........................................................................................
........................................................................................
........................................................................................
Diagnos
........................................................................................

Antal in-
sjuknade

2. Arbetsförhållanden
Beskriv arbetsförhållanden, 
arbetsmiljö och/eller faktorer i 
arbetsmiljön som misstänks 
stå i samband med den iakt-
tagna sjukdomen/hälsorubb-
ningen. 

Faktorerna kan t.ex. vara tek-
niska (redskap ed.) fysikaliska 
(t.ex. temperatur), kemiska 
(ämnen, material m.m.) Det 
kan också gälla arbetsmeto-
der, arbetstider, sociala eller 
andra förhållanden, enskilt el-
ler i kombination med var-
andra.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

3. Faktorer som talar för sam-
band
Omständigheter som i övrigt 
stöder misstanken om ett 
möjligt samband mellan sjuk-
domen/hälsorubbningen och 
arbetsmiljön.

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

4. Arbetsskadeställe
Anges om misstanken om ett 
eventuellt samband mellan 
sjukdomen och arbetsmiljön 
kan hänföras till ett eller flera 
bestämda arbetsställen.
 

Arbetsgivarens/Arbetsställets namn

........................................................................................

........................................................................................
Arbetsgivarens/Arbetsställets namn

........................................................................................

........................................................................................
Adress

........................................................................................
5. Uppgiftslämnarens namn Datum

........................................................................................
Adress                                              Tfn
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Andra aktuella regler m.m.

 

Regler, broschyrer, böcker etc. som producerats av Arbetarskyddsstyrelsen/Ar-
betsmiljöverket finns angivna i Arbetsmiljöverkets trycksakskatalog (kan fås kost-
nadsfritt från Arbetsmiljöverket, Publikationsservice, Box 1300, 171 25 SOLNA).
Publikationer går också att beställa via Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.

Arbetsmiljöverket ger även årligen ut en förteckning över samtliga gällande för-
fattningar och allmänna råd som har beslutats av Arbetarskyddsstyrelsen/Arbets-
miljöverket.

För att hålla sig uppdaterad om Arbetsmiljöverkets regler är det lämpligt att
också regelbundet, via Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se under rubriken
”Regler”, kontrollera vilka regler som för tillfället gäller för den aktuella verk-
samheten. Notera att det kan finnas fel i dokument på internet och att det är den
tryckta texten som gäller rättsligt. 

 

Svensk författningssamling

 

SFS 1962:381 Lag om allmän försäkring
SFS 1976:380 Lag om arbetsskadeförsäkring
SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen
SFS 1977:1166 Arbetsmiljöförordningen
SFS 1980:100 Sekretesslagen
SFS 1985:562 Patientjournallagen
SFS 1995:584 Föräldraledighetslagen
SFS 1998:204 Personuppgiftslagen
SFS 1998:531 Lag om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område

 

Arbetarskyddsstyrelsens/Arbetsmiljöverkets författningssamling

 

AFS 1980:14 Allmänna råd beträffande psykiska och sociala aspekter på
arbetsmiljön

AFS 1986:13 Oljor
AFS 1987:2 Högfrekventa elektromagnetisk fält
AFS 1988:6 Trämögel
AFS 1990:11 Arbete med försöksdjur
AFS 1992:9 Smältsvetsning och termisk skärning
AFS 1992:16 Kvarts
AFS 1992:17 Bly
AFS 1993:57 Dykeriarbete

 

Information från Arbetsmiljöverket
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AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering
AFS 1994:8 Laser
AFS 1994:11 Organiskt damm i lantbruk
AFS 1994:32 Gravida och ammande arbetstagare
AFS 1995:1 Rök- och kemdykning
AFS 1996:1 Minderåriga
AFS 1996:4 Härdplaster
AFS 1996:13 Asbest
AFS 1997:2 Arbete i stark värme
AFS 1998:1 Belastningsergonomi
AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm
AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd
AFS 2000:1 Manuell hantering
AFS 2000:4 Kemiska arbetsmiljörisker
AFS 2000:6 Mast- och stolparbete 
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete
AFS 2004:1 Syntetiska oorganiska fibrer
AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan,

överkänslighet
AFS 2005:15 Vibrationer
AFS 2005:16 Buller
AFS 2005:17 Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 

 

Regler utfärdade av andra myndigheter

 

Statens strålskyddsinstitut

 

SSI FS 1998:4 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om dosgränser vid
verksamhet med joniserande strålning.

SSI FS 1998:6 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om läkarundersök-
ning för arbete med joniserande strålning.

 

Livsmedelsverket

 

SLVFS 1996:36 Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om perso-
nalhygien.

 

Banverket

 

BV-FS 2000:4 Järnvägsinspektionens föreskrifter om hälsoundersökning
och hälsotillstånd för personal med arbetsuppgifter av bety-
delse för trafiksäkerheten.

 

Luftfartsverket

 

LFS 1990:4 Medicinska undersökningar.
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Sjöfartsverket

 

SJÖFS 1990:8 Sjöfartsverkets kungörelse med föreskrifter och allmänna råd
om hälsoundersökning av sjöfolk.

 

Vägverket

 

VVFS 1998:89 Vägverkets föreskrifter om medicinska krav för innehav av
körkort, traktorkort och taxiförarlegitimation m.m.

 

Litteratur

 

Arbete och hälsa, Vetenskaplig skriftserie, Arbetslivsinstitutet

 

1987:7 Asbestorsakad lungfunktionsnedsättning.
ISBN 91-7464-337-1

2000:18 Kunskapsunderlag för åtgärder mot skador och besvär i ar-
bete med handhållna vibrerande maskiner. Medicinska as-
pekter. ISBN 91-7045-574-0

2003:15 Vetenskapligt underlag för hygieniska gränsvärden 24. (Kad-
mium). ISBN 91-7045-696-8

 

Arbetsmiljöverkets publikationer

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete mot stress. Best nr H351

Vad händer med våra muskler vid stress – om sambandet mellan fysisk och psy-
kisk belastning. Best nr H355

 

Andra referenser

 

Åkerstedt T, Arbetstider, hälsa och säkerhet. En sammanfattning av en översikt
av aktuell forskning. Stressforskningsrapport 300, 2001, Institutet för psyko-
social medicin. ISSN 0280-2783

Åkerstedt T, Theorell T. Biologiska stressmarkörer, Stressforskningsrapport
302, 2002. Institutet för psykosocial medicin. ISSN 0280-2783

Standardization of Spirometry, 1994 Update. American Thoracic Society. Am J
Respir Crit Care Med. 1995 Sep; 152(3): 1107-36

Bäcklund L, Hedenstierna G, Hedenström H. Lungfysiologi och diagnostik vid
lungsjukdomar (s 87-101) 2000. Lund: Studentlitteratur

2004 TLVs and BEIs. ACGIH. ISBN 1-882417-54-2

Räddningsverket Hälsokrav vid rök- och kemdykning. FoU rapport 1997. 
ISBN 91-88891-14-3
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Vägverket Trafikmedicin, 2001. ISBN 91-88250-46-6

Alkohol, droger och trafik. Faktaskrift 2002-11
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On 25 April 2006, the Employer and Employee representatives of 14 industry sectors signed a 

European Multi-Sectoral Social Dialogue Agreement on Workers’ Health Protection through 

the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products Containing it and formed 

NEPSI, the “European Network on Silica”. The ESDA aims at protecting the health of 

employees occupationally exposed to respirable crystalline silica at the workplace, 

minimising such exposure by applying Good Practices and increasing the knowledge about 

potential health effects of respirable crystalline silica as well as about Good Practices.  

 

The Agreement entered into effect on 25 October 2006 and has been translated into 22 official 

EU languages. It remains open for signature at any time by other industry sectors.
 1
  

 

The NEPSI Council, assisted by the NEPSI Secretariat, collected and compiled qualitative 

and quantitative information on the application of the Agreement within the signatory sectors 

in 2007 and 2008. This information was reported in two Summary Reports circulated to EU 

and National authorities responsible for Health and Safety and two Executive Summaries
2
 

were made publicly available. 

 

As a continuation of the first official 2008 quantitative reporting exercise, the NEPSI Council 

organised for the second time in 2010 the collection and analysis of quantitative data on the 

implementation of the Agreement. In compliance with the Agreement’s provisions on 

Reporting, each of the 16 signatory EU sector Employer associations submitted to the NEPSI 

Secretariat a consolidated version of quantitative data collected at site level.  

 

In 2010, four years after signature, the application of the Agreement is well under way, 

improves continuously and already demonstrates concrete results. 

 

After analysis of the 2008 results, the NEPSI signatories decided to focus their efforts on the 

reporting of four indicators. These are related to the number of reported sites, the number of 

Employees potentially exposed to RCS who are covered by a risk assessment or by a specific 

health surveillance protocol for silicosis when needed, and the training and information on the 

General Principle and the task sheets. 

 

The 2010 reporting was carried out in an economically extremely difficult period. However 

the results of the 2010 Report are positive. In such a monitoring process, the involvement 

usually tends to decrease over the years and the increased commitment witnessed here is very 

encouraging. The targets for improvement detailed above have all been fulfilled. 

 

This Agreement is “valid for a minimum term of four years and is automatically renewed for 

consecutive two year terms”, and the NEPSI signatories will focus their efforts in maintaining 

this high level of commitment. 

                                                 
1
  As planned by Article 13 (1), the Agreement remains open for further signature. The European Expanded Clays 

Association (EXCA) joined NEPSI on 17 June 2009. With this addition, the ESDA counts to date 18 signatories. 
2
 www.nepsi.eu 

 

Application of the European Multi-Sectoral Social 
Dialogue Agreement on Workers’ Health 

Protection through the Good Handling and Use 
of Crystalline Silica and Products Containing It 

 
Executive Summary  

July 2010 



 

 
2 

 

1. Promotion of the SDA 

 

As decided by the NEPSI Council in June 2009, the EC grant notably allowed the 

organisation of two national workshops to raise awareness on the Agreement and on the 

upcoming 2010 reporting exercise.  

 

A first workshop was organised on 11 January 2010 at the Dutch Silica working Group (VNO 

NCW Werkgroep Silica) in Woerden in the Netherlands and gathered more than 30 

participants across sectors.  

The SDA was also promoted during the launch of the Hungarian Silica Platform by the 

Hungarian Mining Association (MBSZ) in Budapest on 14 January 2010. The event gathered 

more than 50 social partners’ representatives from various sectors in the presence of the State 

Secretary of the Ministry of Employment and Social Affairs.  

 

A workshop was also organised to promote the Agreement amongst the members of the 

European Expanded Clay Association (EXCA) which joined in June 2009. 

 

In order to promote the Good Practice Guide annexed to the Agreement and thanks to the EC 

grant, NEPSI has developed 9 task sheets of the Guide into 9 Picture Exposure Mix (PIMEX) 

Videos which compare the levels of exposure of a worker when performing a task according 

to the Guide’s recommendations versus any other practice. The videos will be developed into 

22 languages and will be made publicly available on www.nepsi.eu.   

 

New task sheets on portable tools in dry conditions have been drafted and will be included in 

the Good Practice Guide after translation. Further task sheets for portable tools in wet 

conditions are currently under preparation. 

 

The Bulgarian and Romanian versions of both the Agreement and the Good Practice Guide 

have been added on the NEPSI website (http://www.nepsi.eu/agreement.aspx) in summer 

2009.  

 

It is worth mentioning a Norwegian initiative which helps promoting the Agreement outside 

the EU-27. Various Norwegian industry branch organisations have collaborated in a project to 

voluntarily translate and promote to their members the NEPSI Good Practice Guide in 

Norwegian. Additionally, they helped industry to implement the Good Practices in 

accordance with Norwegian regulations and have thus published: 

- Their own guidelines for monitoring exposure 

- Their own training programme in accordance with the SDA 

- Their own health surveillance protocol for employees exposed to respirable crystalline 

silica (RCS) 

The English versions (“engelsk”) are available with the Norwegian versions (“norsk”) at 

http://www.norskindustri.no/miljoe-hms-veiledninger/forebygging-av-helseplager-fra-arbeid-

med-kvartsstoev-article3647-258.html 

 

Thanks to the Agreement, the awareness about the respirable crystalline silica issue increased 

in non-signatory sectors as well, with the Good Practice Guide being translated and 

implemented by non-signatory sectors. 

 

2. Organisation of reporting 
 

Article 7 of the Agreement requires information to be collected at site level and consolidated 

at EU sector level before being communicated to the NEPSI Council once every two years.  

A secure online reporting system available in the 22 EU languages of the Agreement was 

created in 2008. It aimed at collecting data at site level and consolidating them successively at 
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Company, National Association and EU Sector levels before being communicated to the 

NEPSI Council for a global assessment. The online reporting tool has been upgraded in 2009 

in order to clarify some interpretation issues and be as user-friendly designed as possible, and 

revised guidance was developed.  

 

The online reporting system has proved technically efficient as no data loss or crash occurred.  

It is noted that there were less interpretation issues in 2010, although some new uncertainties 

appeared. In this perspective, an evaluation of the reporting system should be done. 

 

3. Economic context 
 

The difficult economic context in 2009 and 2010 has obviously had some impact on the 

reporting. The crisis has had various consequences throughout the sectors. One direct result is 

a decrease in the number of employees working in some sectors. Indirectly, it is worth noting 

that many companies did not work at full capacity during a short period, and often rigorously 

reduced all administrative burdens that were not absolutely necessary for the vital functions of 

the companies. Reporting has sometimes been victim of this policy and this economic 

background should be kept in mind when evaluating the results of the reporting. 

 

4. Newcomers and learning curve 
 

1.454 additional sites compared to 2008 have been invited to report in NEPSI, thus resulting 

in  22 % more reported sites than in 2008. Though it is a successful achievement, most 

newcomers that have been recently involved are still in the phase of implementation of the 

Agreement. It is worth mentioning that these newcomers might therefore put at risk the global 

performance of the sites formerly involved and which are now in the “improving 

implementation” phase.  

 

Considering this learning process, sites formerly involved in 2008 have improved their 

application of the Agreement while the newly involved ones seem to have stepped into the 

process with a good level of application of the Agreement. This gives an indication of the 

good awareness created around the Agreement within the signatory industry sectors. 

 

5. Voluntary reporting 

 

In compliance notably with Article 7(1) of the Agreement
3
 and in order to support the 

growing application of the Agreement beyond its scope, each sector was invited to encourage 

sites outside the scope of the Agreement to make use of the system use the system. These 

voluntary sites fulfill one or more of these criteria: 

▪ Not situated in the EU-27 (this year, contributions were received from Turkey, Norway, 

Switzerland and Croatia). 

▪ The workers are not directly or indirectly represented by one of the signatory European 

trade union federations. 

▪ The company is not directly or indirectly a member of one of the signatory European 

industry associations.
4
 

 

6. Results 
 

● The total number of sites for which complete data was provided is 5.789.  

Among these, 263 provided data as EU/Non-EU Voluntary reporting 

                                                 
3
 “The Employers and Employees with the support of the Workers representatives shall jointly and continuously strive 

to respect the Good Practices, and to improve their application”  
 
4
 For the cement sector, data from Spain was voluntarily and unilaterally supplied by employers in accordance with 

the reservation made when the ESDA was signed. 
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It must be noted however that for each sector and for reasons particular to each sector, not 

necessarily all sites under the scope of the Agreement were invited to report. Many sectors 

indicated that they are in the process of a more accurate assessment of the number of member 

companies and sites they represent so as to provide a clear indication of the proportion of 

Members still to be covered.  
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● The total number of Employees reported is 462.215 in 2010. Among these, 24.102 

were reported as EU/Non-EU Voluntary reporting 

 

 
 

 

 

● The total number of reported employees estimated to be potentially exposed to 

Respirable Crystalline Silica is 190.269 (41.2%) 

 

 

 

● Among the total number of employees
5
 estimated to be potentially exposed to 

Respirable Crystalline Silica, 173.145 (91%) were covered by Risk Assessment 

(representing 13% more employees than in 2008) and 127.160 (67%) were 

covered by exposure monitoring in 2010 (representing 18, 5% more employees 

than in 2008). 
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 i.e. reported non-voluntarily and voluntarily 
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● Among the total number of employees estimated to be potentially exposed to 

Respirable Crystalline Silica, 168.716 (89%) were covered by generic health 

surveillance in 2010 (representing 11% more employees than in 2008). 
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● Among the total number of employees estimated to be potentially exposed to 

Respirable Crystalline Silica, 65.599 (34, 5%) were assessed as requiring Health 

Surveillance for Silicosis. Among the latter, 62.298 (95%) were effectively 

covered by Health Surveillance for Silicosis in 2010.  

In 2008, this figure amounted to 89% employees estimated to be potentially 

exposed to Respirable Crystalline Silica and effectively covered. 
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● Among the total number of employees estimated to be potentially exposed to 

Respirable Crystalline Silica, 158.916 (84%) received  information, instruction 

and training on General Principles of prevention and 108.256 (57%) were 

covered by information, instruction and training on the Task Sheets included in 

the Good Practice Guide (Annex I of the Agreement) in 2010, representing 

respectively 23% and 43% more employees than in 2008.  

 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000 160000 180000

Covered by information, instruction and training on Task Sheets 2010:

Covered by information, instruction and training on Task Sheets 2008:

Covered by information, instruction and training on General Principles 2010:

Covered by information, instruction and training on General Principles 2008:

Number of Employees

Training

NEPSI

NEPSI Vol.

 
 

 

 

 

 

 
● Among the total number of sites for which reporting has been completed, 4.383 

(76%) apply technical measures to reduce the generation / dispersion of fine 

particles at source, 4.235 (73%) apply organisational measures and Personal 

Protective Equipment is distributed and used on 4.687 (81%) of them.   
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A comparison of 2008 and 2010 results shows that the identified objectives for improvement 

in 2010 as detailed in the introduction were reached.  

 
7. NEPSI Council Conclusion 

 
At its meeting on 22 June 2010, the NEPSI Council expressed its satisfaction on the 

application of the agreement which is well under way, improves continuously and already 

demonstrates concrete results. The NEPSI Council has identified some areas to be targeted for 

further constant improvement. 

 

It is unanimously agreed that the promotional events organised in 2010 have been efficient 

and that more multisectoral national workshops to present the SDA or other specific targeted 

actions should be organised at national level with the help of local associations or companies 

in the countries identified as the best candidates for such awareness events.  

 

The NEPSI Employers agree to strive to include more information on R&D projects made in 

the area of exposure to RCS in the next Summary Report, especially R&D progresses on 

process substitution, if relevant. 

 

The NEPSI Reporting task force is mandated to try to better harmonise some remaining 

interpretation issues and investigate especially why the training on specific task sheets 

presents lower results than the training on the general principle.  

 

At the request of the Employees, the NEPSI Secretariat will convene a meeting with the 

representatives from the NEPSI Council and the NEPSI Technical Committee experts to try to 

find possible practical recommendations on how one could further investigate on the 

effectiveness of the SDA application.  
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Good Practice Guide on Workers Health Protection through 

the Good Handling and Use of Crystalline Silica and 
Products containing it 

Preamble 
 
 
1. Why this guide 
 
This guide is the result of an assembly of existing knowledge and information within 
sectors, which produce and/or use products or raw materials containing crystalline 
silica about the management of respirable crystalline silica. The publication of this 
guide is a contribution of the industry (employers and employees) towards the 
protection of workers from possible exposure to respirable crystalline silica in the 
workplace. 
 
2. Objective of this Good Practice Guide 
 
The objective of this guide is to give producers and users of products and materials 
that contain crystalline silica guidance on the practical application of a programme to 
manage respirable crystalline silica and guidance on the safe use of crystalline silica 
containing products in the workplace. 
 
The silica producing and using industries stress that employees should be protected 
against potential health effects caused by occupational exposure to respirable 
crystalline silica in the workplace. Therefore efforts should be focused on minimising 
potential personal exposure to respirable crystalline silica in the workplace. 
 
This is a dynamic guide, which concentrates on the aspects that are considered the 
most significant. Although comprehensive, it has not been possible to cover in detail 
all areas of concern. Users, customers, workers, and readers are advised to consult 
occupational health professionals and other experts concerning all matters regarding 
control of respirable crystalline silica in each specific workplace. 
 
This Good Practice Guide is an Annex to the Agreement on Workers Health 
Protection Through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products 
Containing it, based on certain principles: The Parties agree that crystalline silica and 
materials / products / raw materials containing crystalline silica are, as further 
described in Annex 5 hereto, basic, useful and often indispensable components / 
ingredients for a large number of industrial and other professional activities 
contributing to protecting jobs, and securing the economic future of the sectors and 
companies, and that their production and wide-range use should therefore continue 
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 Note to users 
 
This guide represents a summary of information collected from a number of sources, 
including existing documents providing information on the respirable crystalline silica 
issue, legal documents and expertise of people working in the industry. 
 
 In this short document it is not possible to cover all of the topics mentioned 
comprehensively, nor is it possible to cover in detail all areas of concern regarding 
respirable crystalline silica in the workplace. Users, customers, workers, and readers 
are advised to consult occupational health professionals and other experts concerning 
all matters regarding control of respirable crystalline silica in each specific workplace.  
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Part 1: Respirable crystalline silica essentials. 

1. Introduction 
 
Crystalline silica is an essential component of materials which have an abundance of 
uses in industry and are a vital component in many things used in our everyday lives. 
It is impossible to imagine houses without bricks, mortar or windows, cars without 
engines or windscreens, or life without roads or other transport infrastructures, and 
everyday items made of glass or pottery. 
 
For many years, it has been known that the inhalation of fine dust containing a 
proportion of crystalline silica can cause lung damage (silicosis). In fact, silicosis is 
the world’s oldest known occupational disease. However, the health risks associated 
with exposure to crystalline silica dust can be controlled and, by using appropriate 
measures, reduced or eliminated completely. It is just a matter of assessing the risk 
and taking appropriate action. 
 
The first part of this Good Practice Guide is aimed primarily at employers. It is 
designed to help them decide whether the health of their employees, or others present 
in the workplace, is at risk from exposure to respirable crystalline silica. This booklet 
will guide them through the process of risk assessment and provide them with some 
general guidance on methods for controlling exposure to respirable crystalline silica 
in the workplace. It also stresses the importance of continual improvement. 
 
At the end of Part 1, there is a glossary, which defines some of the more technical 
terms that are used in the document.  
 
The second part of this guide is aimed at both employers and those who actually work 
with materials containing crystalline silica. It provides detailed guidance on methods 
for safe production, handling and use of these materials. 
 

1.1 What is silica? 
 
Silica is the name given to a group of minerals composed of silicon and oxygen, the 
two most abundant elements in the earth’s crust. In spite of its simple chemical 
formula, SiO2, silica exists in many different forms. Silica is found commonly in the 
crystalline state but occurs also in an amorphous (non-crystalline) state. Crystalline 
silica is hard, chemically inert and has a high melting point. These are prized qualities 
in various industrial uses. 
 
This Good Practices Guide only covers three of the different forms of crystalline 
silica, i.e. the minerals quartz, cristobalite and tridymite. It does not cover amorphous 
silica, fused silica or other silicate minerals. Quartz, cristobalite and tridymite are 
often referred to as types of “free” crystalline silica because the crystalline silica is not 
chemically combined. 
 
Quartz is by far the most common form of crystalline silica. It is the second most 
common mineral on the earth’s surface and it is found in almost every type of rock i.e. 
igneous, metamorphic and sedimentary. Since it is so abundant, quartz is present in 
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nearly all mining operations. Irrespective of industrial activities, respirable crystalline 
silica is present in the environment. 
 
Cristobalite and tridymite are not abundant in nature. However they are found in some 
igneous rocks. In industrial circumstances, cristobalite is also obtained when quartz is 
heated (to temperatures in excess of 1400°C), for example during the production and 
use of refractory materials. Cristobalite is also formed when amorphous silica or 
vitreous silica is heated at high temperature. 
 

1.2 Respirable crystalline silica 
 
Not all dust is the same! For any kind of dust, there are different particle sizes, often 
referred to as dust fractions. When dust is inhaled, its point of deposition within the 
human respiratory system is very much dependent upon the range of particle sizes 
present in the dust. 
 
Three dust fractions are of main concern: the inhalable, thoracic and respirable dust 
fractions, which are defined in the European standard EN481. Information on this 
standard is given in section 3.1. In the case of crystalline silica, it is the respirable 
fraction of the dust that is of concern for its health effects. 
 
Respirable dust can penetrate deep into the lungs. The body’s natural defence 
mechanisms may eliminate much of the respirable dust inhaled. However, in case of 
prolonged exposure to excessive levels of this dust, it becomes difficult to clear the 
respirable dust from the lungs and an accumulation of dust can, in the long term, lead 
to irreversible health effects. Due to the fact that the health effects of crystalline silica 
are related to the respirable dust fraction, this Good Practices Guide will focus on the 
control of respirable crystalline silica. 
 

1.3 Occupational exposure to respirable crystalline silica 
 
Occupational exposure to respirable crystalline silica can occur in any workplace 
situation where airborne dust, containing a proportion of respirable crystalline silica, 
is generated. 
 
Respirable dust particles are so small that they cannot be seen with the naked eye. 
Once airborne, respirable dust takes a very long time to settle. A single release of dust 
into the workplace air can lead to significant occupational exposure. In fact, in 
situations where the air is constantly stirred-up and where no fresh air is being 
introduced, respirable dust may remain airborne in the workplace for days. 
 
Occupational exposure to respirable crystalline silica occurs in many industries 
including quarrying, mining, mineral processing (eg drying, grinding, bagging and 
handling), slate working, stone crushing and dressing, foundry work, brick and tile 
making, some refractory processes, construction work, including work with stone, 
concrete, brick and some insulation boards, tunnelling, building restoration and in the 
pottery and ceramic industries. 
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2. Silica and the silica industry 

2.1 Where silica occurs 
 
Crystalline silica, in the form of the mineral quartz, is found in many different 
materials – with sandstone being almost pure quartz. Other forms of silica occur but 
are of little importance occupationally. The table below gives an indication of typical 
levels of “free” crystalline silica in certain mineral sources, but it must be noted that 
these figures do vary. 
 
 
Mineral sources Percentage of crystalline silica  

Ball clay 5 – 50% 
Basalt Up to 5% 
Natural Diatomite 5-30% 
Dolerite Up to 15% 
Flint Greater than 90% 
Granite Up to 30% 
Gritstone Greater than 80% 
Iron ores 7 – 15% 
Limestone Usually less than 1% 
Quartzite Greater than 95% 
Sand Greater than 90% 
Sandstone Greater than 90% 
Shale 40 – 60% 
Slate Up to 40% 

Source: HSE brochure, Control of respirable crystalline silica in quarries. 
 
2.2 Activities involving use of crystalline silica containing materials. 
 
Aggregates 
 
Aggregates are a granular material used in construction. Nearly 3 billion tonnes of 
aggregates are produced and used in Europe annually. However, a majority of 
operators in the sector are small and medium sized enterprises. A typical small site 
provides direct employment for 7 to 10 persons.  The aggregates industry consists of 
around 25,000 extraction sites across Europe, with 250,000 employees in the EU. 
The most common natural aggregates are sand, gravel and crushed rock with a wide 
range of free silica content (from 0% to 100%). Subject to the individual risk 
assessments to be carried out under this Agreement, only the deposits with a high 
content of silica are relevant. But even in such cases, the risks of Respirable 
crystalline silica exposure for workers are normally low. Aggregates produced from 
rocks containing a small percentage of silica are, without prejudice to individual risk 
assessment, likely to be negligible in terms of their impact on worker’s health. 
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Ceramics industry 
 
The ceramics industry uses silica principally as a structural ingredient of clay bodies 
and as a major constituent of ceramic glazes. The principal ceramic products 
containing silica include tableware and ornamental ware, sanitary ware, wall and floor 
tiles, bricks and roof tiles, refractories etc. 
Around 2,000 companies produce ceramics in the EU. The number of employees in 
the EU ceramics industry is estimated at around 234,000. The ceramic industry is 
present in virtually all EU Member States. 
 
Foundries 
 
The foundry industry’s products are ferrous, steel or non-ferrous metal castings 
produced by pouring molten metal into moulds which are typically, in total or in parts, 
made of bonded silica sand. The foundry industry is an important supplier to the 
automotive industry, mechanical engineering and other industries. It is a branch of 
mostly small and medium sized companies: roughly 4,000 foundries with 300,000 
employees are situated in the EU Member States. 
 
Glass Industry 
 
Silicon dioxide is the principal glass forming oxide and thus silica sand is the major 
ingredient in all types of glass. The main glass products include packaging glass 
(bottles, jars etc.), flat glass (for buildings, mirrors, cars, etc.), domestic glass 
(tableware: drinking glasses, bowls; decoration, etc.), glass fibre (for reinforcement, 
insulation) and special glass (for tv, laboratory, optics etc.). 
More than 1,000 companies produce glass in the EU. The glass industry is present in 
all European countries and employs more than 230,000 people in the EU. 
After melting the raw material, there is no crystalline silica any more. Glass is an 
amorphous material. 
 
Industrial Minerals and Metalliferrous Minerals industries  
 
Industrial Minerals: 
 
A number of industrial minerals products are composed of silica. Silica is found 
commonly in the crystalline state but occurs also in an amorphous (non-crystalline) 
state. Crystalline silica is hard, chemically inert and has a high melting point. These 
are prized qualities in various industrial uses, mainly in the glass, foundry, 
construction, ceramic and chemicals industries. 145 million tons of industrial minerals 
(e.g. bentonite, borate, calcium carbonate, diatomite, feldspar, gypsum, kaolin & 
plastic clay, talc, etc) are extracted every year in Europe. Although not all do, 
industrial minerals may contain variable amounts of crystalline silica.  
Those industrial minerals are produced by 300 companies or groups operating about 
810 mines and quarries and 830 plants in 18 EU Member States, and in Switzerland, 
Norway, Turkey, Bulgaria, Romania and Croatia. The industrial minerals industry 
employs about 100,000 persons in the EU.  
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Metal ores: 
 
A wide range of metal ores are extracted within the EU and for some, such as 
mercury, silver, lead, tungsten, zinc, chromium, copper, iron, gold, cobalt, bauxite, 
antimony, manganese, nickel, titanium, the EU is a relatively significant producer. In 
some cases, the European producers rank amongst the first ten producers in the world. 
Metal ores are produced in 12 EU Member States as well as in Norway, Turkey, 
Bulgaria, Romania, Kosovo and Serbia. In the EU, this section of the mining and 
minerals industry employs directly about 23,000 people.  
Although not all do, metal ores may contain variable amounts of crystalline silica.  
 
Cement Industry 
 
Cement is a powdered substance mainly used as the binding agent in the making of 
concrete. It is      produced through several stages, basically made up of the two 
following essential phases:  
- manufacture of a semi-finished product, so-called "clinker", obtained from the 
calcination in a high-temperature kiln (1 450°C) of a “raw mix” made up of a mixture 
of clay, limestone, and several other additives. 

- manufacture of cement as a finished product, obtained by the homogeneous mixture 
of the ground clinker and calcium sulphate (gypsum) with or without - depending on 
the type of cement - one or more additional components: slag, fly ash, pozzolana, 
limestone, etc.  
In 2004, the cement production of the current 25 Member States of the EU has 
reached 233 million tons, about 11% of the total world production (2,1 billion tons).  
There are nearly 340 plants in the EU. Four of the five largest cement companies in 
the world are European. The cement industry employs about 55,000 persons in the 
EU. 
 
Mineral Wool 
 
Mineral wool has a unique range of properties, combining high thermal resistance 
with long-term stability. It is made from molten glass, stone or slag that is spun into a 
fibre-like structure which creates a combination of thermal, fire and acoustic 
properties, essential to the thermal and acoustic insulation as well as to the fire 
protection of domestic and commercial buildings or industrial facilities. 
These properties derive from its structure, a mat of fibres which prevent the 
movement of air, and from its chemical composition.  
Insulation manufacturers are developing to meet the growing environmental concerns 
of society, improving standards and regulations for the use of insulation materials. 
Among mineral wools, only glass wool is of concern with regard to crystalline silica 
as glass wool is manufactured using sand, whilst stone wool is not. After melting the 
raw material for glass wool, there is no crystalline silica any more, as it becomes an 
amorphous material.  
The mineral wool industry is present in all European countries and employs over 
20,000 people across the EU.  
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Natural Stone Industry 
 
Dimension stone exists in nature as an almost ready-made building material. Few 
realize, however, that it takes millions of years for this material to get to the point at 
which it can be easily produced and processed. 
The industry consists only of small and medium sized companies of between 5 to 100 
employees and is an essential supplier of the building industry. More than 40,000 
companies exist in the EU, employing around 420,000 persons in the EU. Work with 
natural stones not only covers the production of stone in quarries, much more 
important is the processing of stones and the implementation of stones. Restoration 
and high-tech applications need qualified education and training which starts with 
stone workers up to high-tech stone engineers.  
 
Mortar Industry 
 
Mortar is defined as a mixture of aggregates, generally with a grain size of less than 4 
mm (sometimes less than 8 mm, e.g. mortar for special decorative renders or floor 
screed mortar) and one or more binders and possibly additives and/or added mixtures. 
Mortar with inorganic binders contains in addition water. The application and use of 
mortar is not limited to masonry constructions. The field of floor screed mortar is 
growing. There are many special kinds of mortar which are used for concrete repair, 
for tile fixing, for roofs, for the anchoring of bolts and for many other applications. 
In addition the external thermal insulating composite systems (ETICS) are also a 
product of the mortar industry playing an important role in energy saving measures. 
More than 1,300 companies produce mortar in the EU. The EU mortar industry has 
more than 34,400 employees. 
 
Precast Concrete Industry 
 
Precast concrete is a factory-made building material widely used worldwide and 
available in all sizes and forms, from very small paving units to more than 50 meters 
long bridge elements. 
Its production process consists in mixing cement, aggregates, water, additives and 
admixtures in different proportions, pouring them in moulds and let them harden. The 
products are supplied to the market in a dust-free hardened state. Dust generation can 
mainly occur in raw material handling and post-manufacturing mechanical treatments. 
The industry is composed of small to medium-size enterprises, spread all over Europe. 
Estimated figures for the EU are: 10,000 production units, 250,000 workers and 300 
to 400 million tons of products. 
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3. Respirable crystalline silica and its health effects 
3.1 Respirable crystalline silica 
 
When considering dust, three dust fractions are of main concern: the inhalable, 
thoracic and respirable dust fractions. However, for crystalline silica, the respirable 
dust fraction is the most important due to its potential health effects in humans. 
 
It is also important to note that national occupational exposure limit values for 
crystalline silica apply to the respirable dust fraction. This dust fraction corresponds 
to the proportion of an airborne contaminant, which penetrates to the pulmonary 
alveolar (gas exchange) region of the lungs. This fraction normally represents 10 to 
20% of the inhalable dust fraction, but the proportion can vary considerably. 
 
The following diagram explains the difference between the various dust fractions: 
 

 
Source: Dichotomous model of aerosol fractionation according to Görner P. and Fabriès J.F. 

 
 
The illustration overleaf identifies the different sections of the lung. The larynx 
(mentioned in the diagram above) lies between the pharynx (upper part of the airway) 
and the trachea (windpipe). The pulmonary alveolar region is made up of 
approximately 300 million alveoli, or air sacs. 
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Diagram showing the different parts of the lung. 
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The European Standards Organisation (CEN) and the International Standards 
Organisation (ISO) have agreed standardised conventions for the health-related 
sampling of dusts or aerosols in workplaces (EN 481, ISO 7708). 
 
These conventions represent target specifications for instruments used to assess the 
possible health effects due to inhalation of aerosols. 
 
The following figure illustrates the sampling conventions:  
 
 

 
The inhalable, thoracic and respirable conventions as percentages of total airborne 
particles, from EN 481. 
 
 
The graph shows the probability that a particle of a specific aerodynamic diameter 
will penetrate the different parts of the human respiratory system.  
 
For example, following the respirable convention, there is a 50% chance (or a 
probability of 0.5) that a particle of aerodynamic diameter 4 µm will penetrate the 
pulmonary alveolar region of the lung. Similarly, there is a 30% chance (probability 
of 0.3) that a particle of aerodynamic diameter 5 µm will penetrate this region of the 
lung. 
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The following table shows numerical values of the conventions in percentage terms. 
 
 

As percentage of total airborne particles 
Aerodynamic 

Diameter 
µm 

Inhalable 
Convention 

% 

Thoracic 
Convention 

% 

Respirable 
Convention 

% 
0 100 100 100 
1 97.1 97.1 97.1 
2 94.3 94.3 91.4 
3 91.7 91.7 73.9 
4 89.3 89.0 50.0 
5 87.0 85.4 30.0 
    
6 84.9 80.5 16.8 
7 82.9 74.2 9.0 
8 80.9 66.6 4.8 
9 79.1 58.3 2.5 
10 77.4 50.0 1.3 
    
11 75.8 42.1 0.7 
12 74.3 34.9 0.4 
13 72.9 28.6 0.2 
14 71.6 23.2 0.2 
15 70.3 18.7 0.1 
    
16 69.1 15.0 0 
18 67.0 9.5  
20 65.1 5.9  
25 61.2 1.8  
30 58.3 0.6  
    
35 56.1 0.2  
40 54.5 0.1  
50 52.5 0  
60 51.4   
80 50.4   
100 50.1   
 

Source: EN 481. Numerical values of the conventions, as percentages of total airborne particles 
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3.2 Health effects of respirable crystalline silica 
 
People at work are rarely exposed to pure crystalline silica. The dust they breathe in at 
the workplace is usually composed of a mixture of crystalline silica and other 
materials.  
 
The response of an individual is likely to depend on: 

- the nature (e.g. particle size and surface chemistry) and crystalline silica 
content of the dust 

- the dust fraction 
- the extent and nature of personal exposure (duration, frequency and 

intensity, which may be influenced by the working methods) 
- personal physiological characteristics 
- smoking habits 

 
Silicosis 
 
Silicosis is a commonly known health hazard, which has been associated historically 
with the inhalation of silica-containing dust (Fubini 1998). 
 
Silicosis is one of the most common types of pneumoconiosis. It is a nodular 
progressive fibrosis caused by the deposition in the lungs of fine respirable particles 
of crystalline silica. The resulting scarring of the innermost parts of the lungs can lead 
to breathing difficulties and, in some cases, death. Larger (non-respirable) particles 
are more likely to settle in the main airways of the respiratory system and may be 
cleared by mucus action (HSE 1998). 
 
Silicosis is one of the world’s oldest known occupational diseases and is caused by 
the inhalation of respirable crystalline silica (Stacey P. 2005).  
Silicosis can vary greatly in its severity, from “simple silicosis” to “progressive 
massive fibrosis”. Generally, three types of silicosis are described in literature (EUR 
14768; INRS 1997): 
 

- Acute silicosis occurs as a result of extremely high exposure to respirable 
crystalline silica over a relatively short period of time (within 5 years). The 
condition causes rapidly progressive breathlessness and death, usually within 
months of onset 

- Accelerated silicosis can develop within 5 to 10 years of exposure to high 
levels of respirable crystalline silica 

- Chronic silicosis is often described as the result of exposure to lower levels of 
respirable crystalline silica, occurring over longer periods of time (exposure 
duration greater than 10 years) 

 
Future cases of silicosis can be reduced by implementing appropriate measures to 
reduce exposure to silica-containing dusts. Such measures include improved work 
practices, engineering controls, respiratory protective equipment and training 
programmes. 
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Silica and cancer risk 
 
In 1997, a working group of the International Agency for Research on Cancer 
(IARC), which has no regulatory power in the European Union but which is an 
authority in the field of Cancer Research, concluded on the basis of literature review 
that inhaled respirable crystalline silica from occupational sources is carcinogenic to 
humans.  
 
In making this evaluation, the IARC working group noted also that carcinogenicity 
was not detected in all industrial circumstances studied and may be dependent on 
inherent characteristics of the crystalline silica or on external factors affecting its 
biological activity. 
 
A recommendation (SUM DOC 94 final) from the EU Scientific Committee for 
Occupational Exposure Limits (SCOEL) was adopted in June 2003. The main 
conclusions were as follows: 
 
The main effect in humans of the inhalation of respirable silica dust is silicosis. There 
is sufficient information to conclude that the relative lung cancer risk is increased in 
persons with silicosis (and, apparently, not in employees without silicosis exposed to 
silica dust in quarries and in the ceramic industry). Therefore preventing the onset of 
silicosis will also reduce the cancer risk. Since a clear threshold for silicosis 
development cannot be identified, any reduction of exposure will reduce the risk of 
silicosis. 
 
 
Other health effects 
 
In scientific literature, papers are published about the possible association between 
silica exposure and scleroderma (an autoimmune disorder) and increased risk of 
kidney disease. Further information on this can be found in specialised literature on 
the relationship between silica exposure and health effects (Fubini 1998). 
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4. Risk Management – What do I need to do? 
 
The aim of this section is to provide advice to the reader on when and how to apply 
the advice given in this Good Practice Guide to their specific circumstances.  
 
Using a simple question and answer format, it will introduce basic risk management 
techniques that should be applied to workplace situations where persons may be 
exposed to respirable crystalline silica.  
 
 

 
 
Guidance will be given on:  
 

 

Assessment 
 
How to assess whether there is a significant risk from 
exposure to respirable crystalline silica. 
 

 
 

Control 
 
How to decide what type of control and prevention 
measures should be put in place to treat the risks that are 
identified - ie to eliminate them, or to reduce them to an 
acceptable level. 
 

 
 

Monitoring 
 
How to monitor the effectiveness of the control measures 
in place. 
How to monitor workers’ health. 
 

 
 

Education 
 
What information, instruction and training should be 
provided to the workforce in order to educate them about 
the risks to which they may be exposed. 
 

 
The risk management processes of Assessment, Control, Monitoring and 
Education make up the foundation of all European health and safety legislation. 

 
The advice given on the following pages will help the reader to decide to what 
extent this Good Practice Guide applies to their circumstances. 
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Question 1:  How do I determine whether people are exposed to respirable 
crystalline silica in my workplace? 
 

Answer: Respirable crystalline silica enters the body when dust containing a 
proportion of crystalline silica is inhaled. When the particle size range 
of the dust is sufficiently small (such that the particles fall within the 
respirable fraction), the dust will travel deep into the lungs. It is at this 
point that respirable crystalline silica can cause health effects. 
Occupational exposure to respirable crystalline silica can occur in any 
workplace situation where airborne dust is generated, which contains a 
proportion of respirable crystalline silica. Occupational exposure to 
respirable crystalline silica occurs in many industries. 

 

Use the simple flow chart below to carry out an initial assessment to 
determine whether there is any significant risk of exposure to 
respirable crystalline silica. The possible presence of fine particles of 
crystalline silica means that there may be a risk. If there is no 
foreseeable risk, then you don’t need to take any specific measures. 
However, you should always obey the general principles of prevention.  

 
 

Figure:  Initial assessment procedure.  

No 

1. Change in: 
 processes 
 legislation 
 materials used 

 

2. New technology 
       available 
 

3. Results of 
 Personal exposure 
monitoring 

 Health Surveillance 
programme 

Is crystalline silica 
routinely present either in 
the material used in your 

process or is it 
generated?  

Are fine particles 
present within any of 
the materials used in 
your process or may 
they be generated?  

 

Conduct an 
assessment of 

personal exposure to 
respirable crystalline 
silica and document 

your findings. 

Go to question 2. 

Apply general 
prevention 
principles 
including 

continuous 
review. 

Apply general 
prevention 
principles 
including 

continuous 
review. 

Yes/ I don’t know 

Yes/ I don’t know 

No 

Continuous 
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Continuous 
review 
 

See Table: Processes 
generating fine 
particles annex 2. 

Refer to table in 
Chapter 2.1. (Part 
1) for examples 
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The following table, taken from the Mining/Quarrying industry, is an example and 
may be helpful when assessing whether the processes in your specific workplace may 
cause the generation of fine particles which, if airborne, could lead to personal 
exposure to respirable crystalline silica.  
 
Table: Processes generating fine particles which could result in respirable crystalline 
silica exposure: 
 
MINE/QUARRY PROCESS Where may fine particles be generated? 

(Non exhaustive list) 

EXTRACTION  
(Mining and quarrying) 

• Wind blown dust 
• Blasting 
• Ripping / bulldozing 
• Vehicle movements 
• Conveyor transport 
• Loading and unloading 
• Drilling 

 

CRUSHING and MILLING  • All dry processes 
• Low risk in wet milling process 

WASHING 
CHEMICAL TREATMENT 
SEPARATION 

Low risk of airborne dust generation 

DRYING AND CALCINING  All drying and calcining processes 

DRY SCREENING  
DRY GRINDING 

• All dry screening processes 
• All dry grinding processes 

PACKAGING • Bagging 
• Palletising  
• Vehicle Movements 

STOCKPILING • Wind blown dust from stockpiles 
• Vehicle Movements around stockpiles 

LOADING and TRANSPORT • Vehicle loading (free-fall of materials) 
• Vehicle movement 
• Conveyor transport 

MAINTENANCE Activities requiring dismantling/opening/access to equipment, 
or entry into dusty process areas listed above. 

CLEANING Cleaning activities involving entry into dusty process areas 
listed above and/or done using a dry brush or compressed air. 

 
Other examples are given in annex 2. 
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Question 2:  How do I conduct an assessment of personal exposure to respirable 
crystalline silica?  
 
Answer: Use the simple flow chart below to help you to carry out your 
assessment of personal exposure levels. It’s a good idea at this stage to make detailed 
notes of the dust control measures that are already in place in your workplace. You 
will need this information later, in order to assess whether you are complying with the 
general principles of prevention.  
 

 
 

Figure: Assessment of personal exposure levels to respirable crystalline silica. 
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2 New technology available 
 
3 Results of: 

   personal exposure 
     monitoring 
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      programme 
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689 
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Identify the frequency and 
duration of exposure for 

each individual 

Identify existing control 
measures 

Continuous 
review 

Carry out personal exposure 
monitoring 

Compare the results to the 
relevant exposure limits 

Continuous 
review 

Go to question 3 
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Personal Exposure Monitoring 
 
The only way to quantify the amount of respirable crystalline silica present in the 
workplace atmosphere is to perform sampling of the air and analysis of the dust 
collected. Occupational exposure assessment is the process of measuring or 
estimating the intensity, frequency and duration of human contact with such 
contaminants. 
 
There are two types of measurements commonly used: 

- Personal; 
- Static. 

Both types of measurement can be used jointly as they are complementary. 
It is up to the experts designated by the employers and the employees’ representatives 
to opt for the most adequate solutions, while respecting the national and European 
provisions. 
 
General requirements for dust monitoring (taken from the European Standards EN 
689 and EN 1232) are provided in the “Dust Monitoring Protocol”, Annex 2 of the 
Agreement on Workers Health Protection through the Good Handling and Use of 
Crystalline Silica and Products Containing it. Producers and end users of products 
and raw materials containing crystalline silica are encouraged to adopt this protocol. 
 
Advice on organising a dust-monitoring programme can be sought from a competent 
occupational hygienist. 
 
Occupational Exposure Limits 
 
An occupational exposure limit value represents the maximum time-weighted average 
concentration of an airborne contaminant to which a worker can be exposed, 
measured in relation to a specified reference period, normally eight hours. 
 
Currently there are many different types of occupational exposure limit value, defined 
by individual Member States of the European Union (see annex). These limits are all 
different and, in addition, cannot be compared directly.  
 
There is currently no European Union occupational exposure limit for respirable 
crystalline silica. 
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Question 3:  I have done my exposure assessment, but I’m not sure how to 
interpret the results. What do I need to do now? 

 
Answer: You need to compare the results of your assessment against the 

occupational exposure limit for respirable crystalline silica that applies 
in your country and you need to check that you are complying with the 
general principles of prevention.  

 

It may be necessary for you to implement additional control measures 
(following the general principles of prevention) to eliminate, or reduce, 
exposure to respirable crystalline silica so that you meet the relevant 
occupational exposure limit.  
 

In any case, you will need to provide training to your workforce on the 
risks to their health, which may arise from exposure to respirable 
crystalline silica and how to use the control measures provided. 
 
The following flow chart will guide you through the process. 

 
 

Figure: Simple decision flow chart for control of exposure to respirable crystalline silica. 
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General prevention principles 
 
In the development of this Good Practices guide, the authors respected the prevention 
strategy, which is described in Council Directive 89/391/EEC and in its transposition 
in the national laws.  
 
Nine prevention principles are described and one must consider the following 
hierarchy in the preventive measures to be taken: 
 

- avoiding risks 
- evaluating the risks which cannot be avoided 
- combating the risks at source 
- adapting the work to the individual 
- adapting to technical progress 
- replacing the dangerous by the non dangerous or the less dangerous 
- developing a coherent overall prevention policy (including the provision of 

health surveillance of workers) 
-  giving collective protective measures priority over individual protective 

measures 
- giving appropriate information, instruction and training to the workers 

 
In the context where crystalline silica is handled in the workplace, examples of 
practical applications of the above principles are: 
 
• Substitution: taking into account economic, technical and scientific criteria, 

replace a dust-generating process with a process generating less dust (e.g. use of a 
wet process instead of a dry process, or an automated process instead of a manual 
process). 

• Provision of engineering controls: de-dusting systems (dust suppression1, 
collection2 and containment3) and isolation techniques4. 

• Good housekeeping practices. 
• Work pattern: establish safe working procedures, job rotation. 
• Personal protective equipment: provide protective clothing and respiratory 

protective equipment. 
• Education: provide adequate health and safety training to the workers, 

information and instructions specific to their workstation or job. 
 
 

 
 
 
 

                                                 
1 e.g. water, steam, mist or fog sprays. 
2 e.g. cyclones, scrubbers, bag filters, electrostatic precipitators and vacuum cleaners. 
3 e.g. encapsulation 
4 e.g. control room with a clean air supply 

Compliance with Member State Occupational Exposure Limits is just one 
part of the Risk Management process. You should additionally always ensure 
that you comply with the General Principles of Prevention, as defined in 
Council Directive 89/391/EEC.
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Training for the Workers 
 
One of the task sheets in Part 2 of this guide gives detailed guidance on the format 
and content of training, which should be provided to workers to inform them of the 
risks to their health that may arise from the handling and use of substances containing 
crystalline silica. 
 
Risk Management - Summary 
 
The following diagram summarises the risk management process, from the 
perspective of both employer and employee, when applied to control of respirable 
crystalline silica. 
 
The health and safety systems implemented in the companies must be respected by 
both employer and employee. 
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Good Practice Guide – Respirable Crystalline Silica   24

Bibliography 
 
Brodkom F. (Dr.), Good Environmental Practice in the European Extractive Industry: 
A reference guide. 2001. 
 
Coope Brian, A socio-economic review of crystalline silica usage. September 1997. 
 
Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to 
encourage improvements in the safety and health of workers at work. 
 
Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 on the approximation of the 
laws of the Member States relating to personal protective equipment  
 
Council Directive 98/24/EC of 7 April 1998 on the protection of the health and safety 
of workers from the risks related to chemical agents at work (fourteenth individual 
Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC). 
 
CEN (Comité Européen de Normalisation), EN 481 Workplace atmospheres - Size 
fraction definitions for measurement of airborne particles. 1993, CEN. 
 
CEN (Comité Européen de Normalisation), EN 689 Workplace atmospheres-
Guidance for the assessment of exposure by inhalation to chemical agents for 
comparison with limit values and measurement strategy. 1995, CEN. 
 
Health & Safety at work, Information notices on diagnosis of occupational diseases, 
European Commission, Employment & social affairs, Report EUR 14768. 
 
Fubini B., Health effects of silica in The Surface properties of silica, John Wiley & 
Sons Ltd, 1998. 
 
Görner P. and Fabriès J. F., Industrial aerosol measurement according to the new 
sampling conventions. Occupational Hygiene, 1996. 3(6): p. 361-376. 
 
HSE (Health and Safety Executive), Control of respirable crystalline silica in quarries. 
1992, HSE. 
 

HSE (Health and Safety Executive), Guidance note EH 59 – Respirable crystalline 
silica. 1998, HSE. 
 
INRS (Institut National de Recherche et de Sécurité), Fiche toxicologique 232 – 
Siclice cristalline. 1997, INRS. 
 
IARC (International Agency for Research on Cancer), IARC Monographs on the 
Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Silica, Some Silicates, Coal Dust and 
para-Aramid Fibrils. 1997, Librairie Arnette: Paris. 
 
ISO (International Standardization Organization), ISO 7708 Air quality – Particle size 
fraction definitions for health-related sampling. 1995, ISO. 
 
ISO EC guide 73 : Risk management – Vocabulary- Guidance for use in Standards 
 



Good Practice Guide – Respirable Crystalline Silica   25

Glossary 
 
Aerodynamic diameter: diameter of a sphere of density 1g.cm-3 with the same terminal 
falling velocity in the air, related to the particle in question, in the same conditions of 
temperature, pressure and relative humidity. 
 
Bagging: a process during which products are put into bags (manually or automatically). 
 
Control measures: measures carried out in order to reduce personal exposures of a 
workplace contaminant to an acceptable level. 
 
Crushing: a process during which coarse material is broken down (crushed) into smaller 
fragments. 
 
Dust: a dispersed distribution of solids in air, brought about by mechanical processes or 
stirred up. 
 
Epidemiology: the study of the distribution and causes of health-related conditions and 
events in populations and the application of this study to control health problems. 
 
Exposure: inhaled exposure results from the presence of an airborne contaminant in the air 
within the breathing zone of a worker. It is described in terms of the concentration of the 
contaminant, as derived from exposure measurements and referred to the same reference 
period as that used for the occupational exposure limit value. 
 
Exposure assessment: the process of measuring or estimating the intensity, frequency and 
duration of human contact with airborne contaminants which may be present in the working 
environment. 
 
Grinding: the minerals production process in which individual mineral grains are broken 
down to a required particle size, typically to a fine flour. The process is sometimes also 
referred to as “milling” since it is carried out inside a grinding mill. 
 
Hazard: an intrinsic property of a substance with the potential to cause harm. 
 
Health surveillance: the assessment of an individual worker to determine the state of health 
of that individual. 
 
HSE: The United Kingdom Health and Safety Executive. 
 
IARC: International Agency for Research on Cancer. 
 
Inhalable dust (also referred to as Total inhalable dust): the fraction of an airborne 
material which enters the nose and mouth during breathing and which is therefore available 
for deposition anywhere in the respiratory tract (MDHS 14/2). The standard EN 481 gives the 
percentage of the suspended total particulate that can be inhaled according to particle size. 
 
INRS: Institut National de Recherche et de Sécurité. 
 
ISO: International Standardisation Organisation. 
 
Measurement: a process carried out in order to determine the airborne concentration of a 
substance in the workplace environment. 
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Measurement procedure: a procedure for sampling and analysing one or more contaminants 
in workplace air. 
 
Milling: the minerals production process in which the lumps of mineral are broken down to 
individual grains. See also “grinding”. 
 
Occupational exposure limit value: the maximum admissible exposure of a worker to an 
airborne contaminant that is present in the air in the workplace. It represents the maximum 
time-weighted average concentration of an airborne contaminant to which a worker can be 
exposed, measured in relation to a specified reference period, normally eight hours. 
 
Personal protective equipment: equipment designed to be worn or otherwise held by the 
worker to protect him against one or more hazards likely to endanger his safety and health at 
work, or any addition or accessory designed to meet this objective. 
 
Personal sampler (or personal sampling device): a device worn by a person that samples 
the air in that person’s breathing zone, in order to determine his personal exposure to airborne 
contaminants. 
 
Pulmonary alveolar region: the gas exchange region of the lung, made up of approximately 
300 million alveoli, or air sacs. 
 
Prevention: the process of eliminating or reducing occupational health and safety risks. 
 
Respirable dust fraction: fraction of an airborne material that penetrates to the gas exchange 
region of the lung.  
 
Risk: likelihood that the potential for harm will be realised under the conditions of use and/or 
exposure. 
 
Standard: Document elaborated by consensus and agreed by an approved organisation with 
standardisation activities. This document gives, for common and repeated practices, rules and 
guidelines on how an activity should be conducted. 
 
Static sampler: sampling device positioned at a fixed point in the workplace for the duration 
of a measurement (as opposed to being worn by a person). 
 
Thoracic dust fraction: fraction of an airborne material that penetrates beyond the larynx. 
 
Workplace: the whole area intended to house workstations and accommodation, where 
provided, to which workers have access in the context of their work. 
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Annex 1: Table of Occupational Exposure Limit values (in mg/m³) – January 2006 (to be extended to EU 25) 
The following table shows the Occupational Exposure Limits (OEL) for quartz, cristobalite and tridymite in application in European countries. As soon as new occupational exposure limits (in mg/m) 
appear in a country, they will implicitly be integrated in this document.  
 
 

 OEL Name Adopted by Quartz Cristobalite (c) Tridymite

Austria Maximale ArbeitsplatzKoncentration Bundesministerium für Arbeit und Soziales 0.15 0.15 0.15

Belgium  Ministère de l’Emploi et du Travail 0.1 0.05 0.05

Denmark Threshold Limit Value Direktoratet fot Arbeidstilsynet 0.1 0.05 0.05

Finland Occupational Exposure Standard National Board of Labour Protection 0.2 0.1 0.1

France Empoussiérage de référence Ministère de l’Industrie (RGIE) 5 or 25k/Q

 Valeur limite de Moyenne d’Exposition Ministère du Travail 0.1 0.05 0.05

Germany Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit -5 - -

Greece  Legislation for mining activities 0.16 0.05 0.05

Ireland  2002 Code of Practice for the Safety, Health & Welfare at Work (CoP) 0.05 0.05 0.05

Italy Threshold Limit Value Associazone Italiana Degli Igienisti Industriali 0.05 0.05 0.05

Luxembourg Grenzwert nach TRGS 900 Bundesministerium für Arbeit 0.15 0.15 0.15

Netherlands Maximaal Aanvarde Concentratie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 0.075 0.075 0.075

Norway Administrative Normer (8hTWA) for 
Forurensing I ArbeidsmiljØet 

Direktoratet for Arbeidstilsynet 0.1 0.05 0.05 

Portugal Threshold Limit Value Instituto Portuges da Qualidade, Hygiene & Safety at Workplace 0.1 0.05 0.05

Spain Valores Limites 1) Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 0.1 0.05 0.05

  2) Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera 5 or 25k/Q

             2.1) New proposal (except coal mining) 0.1 0.05 0.05

Sweden Yrkeshygieniska Gränsvärden National Board of Occupational Safety and Health 0.1 0.05 0.05

Switzerland Valeur limite de Moyenne d’Exposition 0.15 0.15 0.15

United Kingdom Workplace Exposure Limit Health & Safety Executive   0.37 0,3 0,3
 
Q : quartz percentage 
K: noxious coefficient (equal to 1) 
Source : Adapted from IMA-Europe, Date : 07/01/04, updated version available at http://www.ima-eu.org/en/silhsefacts.html 
OELs are applicable to 100 % quartz, cristobalite or tridymite. Some countries have special rules for mixed dust, e.g. in France the following equation is applied: Cns/5 + Cq/0.1 + Cc/0.05 +Ct/0.05 < 1 (C = mean concentration, 
ns = non silica content, q = quartz content, c = cristobalite content, t = tridymite content) where all variables are in mg/m3. 

                                                 
5

 In Germany there are no OELs for crystalline silica since 2005; instead of an OEL there is a workers health protection system. 
6 According to Mining Legislation Code and the Presintential Degree 307/1986, the occupational exposure limit value to respirable crystalline silica is calculated according to the following formula: OEL = 10/ (%Q+2) 
where Q= % concentration of free crystalline silica in the respirable fraction of the dust 
7 In the United Kingdom an Exposure Limit 0.1 mg/m3 is expected. 
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Annex 2 
 
Tables of processes generating fine particles which could result in 
respirable crystalline silica exposure 
 
1. Processes generating fine particles which could result in respirable crystalline silica 

exposure in the cement production: 
 
The level of RCS may depend on the type of materials used. 
The risk of presence of respirable crystalline silica (RSC) is low and is limited to the first phases 
of the cement production process (extraction/quarrying; transport of raw materials, 
grinding/crushing, raw mill). In and after the kiln system, the risk is negligible. 
 

Cement Production  Where may RCS be formed? 

Extraction/quarrying Wind blown dust  
Blasting 
Ripping bulldozing 

Transport of raw materials Vehicle movements (mostly closed systems) 
Conveyor transport (mostly closed systems) 
Loading and unloading (mostly closed systems) 
 

Grinding/crushing Raw material processing: clay, sand, limestone, diatomaceous earth 

Raw meal Blown dust (mostly closed systems) 
Maintenance (mostly closed systems) 

Blending, storage and 
transport raw meal 

-  

Kiln - 

Transport and storage - 

Cement mill - 

Packaging Bagging 
Palletising 

Transport Vehicle loading 
Vehicle movement 

Maintenance Activities requiring dismantling/opening/access to equipment, or entry 
into dusty process areas listed above, including filters 
Risk is strongly linked to the type of materials (i.e. step in production 
process) 

Cleaning Cleaning activities involving entry into dusty process areas listed above 
 
 
 
 
 
 
 
 



Good Practice Guide – Respirable Crystalline Silica   29

2. Processes generating fine particles which could result in respirable crystalline silica 
exposure in the glass and mineral wool industries: 

 
 

 
Glass Manufacturing 

 

 
Where can fine crystalline silica particles be 

produced ? 
Raw Material Storage 
 
 
 

When no silo storage 
- wind dispersion 
- loading / unloading 
- transporting (conveyor belt) 

 
Batch Preparation 
 
 
 

 
- mixing 
- conveying 
- cleaning 

Loading and Transport 
 
 
 

 
- batch ingredients 
 

Batch Charge 
 
 
 

 
- manual charge of batch 
- automated charge of batch 

Filter Installation 
 
 
 

 
- operating 
- cleaning 
- maintenance 
- repair 

Cleaning Operations 
 
 
 

 
- batch conveyor installation 
- furnace parts 

Repair and Dismantling Operations 
 
 

 
- batch conveyor installation 
- furnace parts 
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3. Processes generating fine particles which could result in respirable crystalline silica 
exposure in the ceramics industry: 

 
 

CERAMICS (*) 
PROCESS 

Where may fine particles be generated? 
(Non exhaustive list) 

Supply, Unloading, Transport, 
Storage 

• Vehicle movement 
• Vehicle unloading / Bulk unloading 
• Bulk road tanker unloading (blowing off) 
• Bag emptying 
• Conveyor transport 
• Other transport systems 
 

Raw material’s preparation for 
body and Glaze 

• Proportioning 
• Mixing of materials 
• Grinding / Milling 
• Screening 
• Dewatering (Spray drying) 
 

Low risk in wet processes: 
• Wet milling 
• Plastification 
• Resolving 

 
Shaping • Dry pressing 

• Isostatic pressing 
• Green shaping by machining 
• Dressing of casted parts 
• Garnishing 
 

Low risk in wet processes: 
• Mould making  
• Slip casting 
• Plastic shaping 

 
Drying • Periodic and continuous drying 

 

Glazing • Spray glazing 
 

Low risk in wet processes: 
• Glazing by dipping 
• Glazing by watering 
• Decoration 

 
Firing • Firing (Biscuit-, final-, decoration-, …) 

 

Subsequent treatment • Grinding  
• Polishing 
• Cutting / sawing 
• Drilling 

 
Low risk of airborne dust generation: 

• Sorting 
• Packaging 
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CERAMICS (*) 
PROCESS 

Where may fine particles be generated? 
(Non exhaustive list) 

Maintenance • Cutting Refractory Materials (for kilns) 
• Removing dust or sludge from an extraction unit 

 
Cleaning • Dry cleaning  

 
Low risk of airborne dust generation: 

• wet cleaning 
 

 
(*) not every process step is necessary for every ceramic product 
 
 
 
 

4.       Processes generating fine particles which could result in respirable crystalline silica 
exposure in the foundry industry: 

 
 
 

Casting Production  Where may fine particles be generated ? 

Sand transport and storage Pneumatic conveying 
 

Sand preparation Mixing 
Transport 
 

Core making and Moulding Mixing 
Transport 
 

Melting shop Lining and break-out of refractory material (ladles, furnaces) 
 

Knockout Separating castings from sand 
 

Fettling shop Shot-blasting 
Grinding of castings 
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5.  Processes generating fine particles which could result in respirable crystalline silica 
exposure in the precast concrete industry: 

 
 
 

Precast Concrete manufacturing Where can fine crystalline silica particles 
be produced ? 

RAW MATERIALS General storage (indoor and outdoor) 
(Supply, unloading, transport and 
storage) Handling and transportation systems 

  Bag emptying 

  Bulk loading/unloading 

  Crushing/grinding of minerals 

CONCRETE MANUFACTURE Mixing of materials 

Generally wet process Proportioning of bulk materials 

  Drying 

  Water assisted dust suppression 

  Plastic shaping 

POST-PRODUCTION Final treatment (dry) 

  General storage (indoor and outdoor) 

  Handling and transportation systems 

Cleaning Mould cleaning 

  Handling and transportation systems 

  
  
Not every process step is necessary for every precast concrete product 
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 Part 2: Task manual 
 
The aim of this part of the Good Practices Guide on dust prevention is to reduce risks to 
which workers may be exposed from respirable crystalline silica. 
 
The first section is an introduction on respirable crystalline silica. 
 
The second section contains a range of task guidance sheets which describe good practice 
techniques for various common and specific tasks. The general guidance sheets (section 
2.1.) apply to all of the industries which are signatories of the Agreement on Workers' 
Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products 
containing it. The specific task sheets (section 2.2.) relate to tasks concerning only a 
limited number of industry sectors. 
 

1. Introduction 
 
What is respirable crystalline silica? 
 
By definition, respirable crystalline silica is the fraction of airborne crystalline silica dust 
that can penetrate the alveoli (gas exchange region) of the lung. 
 
In the case of crystalline silica dust, it is the respirable fraction of the dust that is of 
concern for its health effects. These particles are so small that they cannot be seen with 
the naked eye. Once airborne, respirable dust takes a very long time to settle. A single 
release of dust into the workplace air can lead to significant exposure. In fact, in 
situations where the air is constantly stirred up and where no fresh air is being introduced, 
respirable dust may remain airborne in the workplace for days. 
 
How does respirable crystalline silica get into the body? 
 
Respirable crystalline silica enters the body when dust containing a proportion of 
crystalline silica is inhaled. When the particle size range of the dust is sufficiently small 
(such that the particles fall within the respirable fraction), the dust will travel deep into 
the lungs. It is at this point that respirable crystalline silica can cause health effects. 
 
What are the known health effects associated to respirable crystalline silica 
exposure? 
 
The principal health effect associated to the inhalation of respirable crystalline silica is 
silicosis. 
 
Silicosis is one of the most common types of pneumoconiosis. Silicosis is a nodular 
progressive fibrosis caused by the deposition in the lungs of fine respirable particles of 
crystalline silica. When one experiences prolonged overexposure, the body’s natural 
defence mechanisms may find it difficult to clear respirable crystalline silica from the 
lungs. An accumulation of dust can, in the long term, lead to irreversible health effects. 
These health effects involve scarring of the innermost parts of the lungs that can lead to 
breathing difficulties and, in some cases, death. Larger (non-respirable) particles are more 
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likely to settle in the main airways of the respiratory system and may be cleared by 
mucus action. 
 
Silicosis is one of the world’s oldest known occupational diseases and is caused by the 
inhalation of respirable crystalline silica (Stacey P.R 2005).  
 
Workers are rarely exposed to pure crystalline silica. The dust they breathe in the 
workplace is usually composed of a mixture of crystalline silica and other materials. 
 
The response of an individual is likely to depend on: 

- the nature and silica content of the dust 
- the dust fraction 
- the extent and nature of personal exposure (duration, frequency and intensity, 

which may be influenced by the working methods) 
- personal physiological characteristics 
- smoking habits 

 
Where is respirable crystalline silica found? 
 
Occupational exposure to respirable crystalline silica can occur in any workplace 
situation where airborne dust is generated, which contains a proportion of respirable 
crystalline silica. 
 
Occupational exposure to respirable crystalline silica occurs in many industries including 
quarrying, mining, mineral processing (e.g. drying, grinding, bagging and handling); slate 
working; stone crushing and dressing; foundry work; brick and tile making; some 
refractory processes; construction work, including work with stone, concrete, brick and 
some insulation boards; tunnelling, building restoration (painting) and in the pottery and 
ceramic industries. 
 
How to use the Task Sheets 
 
At each site, before commencing any work activity that may result in occupational 
exposure to respirable crystalline silica, employers must carry out a risk assessment to 
identify the source, nature and extent of that exposure. 
 
When the risk assessment identifies that workers may be exposed to respirable crystalline 
silica, then control measures should be put in place to control exposures. 
 
The following task sheets identify appropriate control measures that will assist employers 
in reducing exposure levels for many common work activities. When deciding which task 
sheet(s) to apply, priority should be given to the most significant sources of exposure to 
respirable crystalline silica in the workplace.  
 
Depending on the specific circumstances of each case, it may not be necessary to apply 
all of the control measures identified in the task sheets in order to minimise exposure to 
respirable crystalline silica i.e. to apply appropriate protection and prevention measures 
as required by Section II of Directive 98/24. 



2.  Task Guidance Sheets 
 

 Aggregates Cement Ceramic Precast 
Concrete Foundry Glass Industrial 

Minerals 
Mineral 
Wool Mining Mortar Natural 

Stones 

2.1.  General Guidance Sheets 
2.1.1.  Cleaning X x x x x x x x x x x 

2.1.2.  Design of buildings X x x x x x x x x x x 

2.1.3. Design of control rooms X x x x x x x x x x x 

2.1.4.  Design of ducting X x x x x x x x x x x 

2.1.5.  Design of dust extraction units X x x x x x x x x x x 

2.1.6. Dust monitoring X x x x x x x x x x x 

2.1.7.  General indoor storage X x x x x x x x x x x 

2.1.8.      General outdoor storage x x x x x x x x x x x 

2.1.9.   General ventilation X x x x x x x x x x x 

2.1.10. Good hygiene X x x x x x x x x x x 

2.1.11.    Handling and transport systems x x x x x x x x x x x 

2.1.12. Laboratory work X x x x x x x x x x x 

2.1.13. Local exhaust ventilation X x x x x x x x x x x 

2.1.14.    Maintenance, service & repair activities x x x x x x x x x x x 

2.1.15. Personal protective equipment X x x x x x x x x x x 

2.1.16. Removing dust or sludge from an extraction unit X x x x x x x x x x x 

2.1.17.    Supervision x x x x x x x x x x x 

2.1.18. Systems of packaging X x x x x x x x x x x 

2.1.19. Training X x x x x x x x x x x 

2.1.20.    Working with contractors x x x x x x x x x x x 

2.2.  Specific task sheets 

2.2.1.       (a) Bag emptying – small bags x x  x x x x  x x  

                (b) Bag emptying – bulk bags x x  x x x x  x x  

2.2.2.       Batch charging into the process - Glass      x      

2.2.3.       (a) Bulk road tanker loading x   x x  x  x x  

                (b) Bulk loading x x  x   x  x x  

2.2.4.       (a) Bulk road tanker unloading (blowing off) x  x x x x x  x x  

                (b) Bulk unloading x x  x x x x  x x  

2.2.5.       Core making and moulding in foundries     x       



2.  Task Guidance Sheets 
 

 Aggregates Cement Ceramic Precast 
Concrete Foundry Glass Industrial  

Minerals 
Mineral 
Wool Mining Mortar Natural 

Stones 
2.2.6.       Crushing of minerals x x  x   x  x   

2.2.7.       Cutting and polishing refractory materials and glass   x  x x      

2.2.8.       Drying minerals x x     x   x  

2.2.9.       Dry pressing   x         

2.2.10.     Fettling larger castings in foundries     x       

2.2.11.     Fettling smaller castings in foundries     x       

2.2.12.     Final treatment (dry)   x x        

2.2.13.     Firing (biscuit, glaze, final, decoration)    x         

2.2.14.     Glass furnace batch charging - container glass      x      

2.2.15.     Glass sandblasting      x      

2.2.16.     Grinding of minerals x x  x   x     

2.2.17.     Grinding of glass      x      

2.2.18.     Isostatic pressing (dry)    x         

2.2.19.     Jumbo bagging x x   x  x   x  

2.2.20.     Knock-out and shake-out in foundries     x       

2.2.21.     Lining and Break-out     x       

2.2.22.     Mixing of materials  x x x x x x   x  

2.2.23.     Periodic and continuous drying    x x x       

2.2.24.     Plastic shaping    x x        

2.2.25.     Preparation    x         

2.2.26.     Preparing sand in foundries     x       

2.2.27.     (a) Proportioning (small quantities)   x         

                (b) Proportioning of bulk materials    x x        

2.2.28.     Quarry mobile plant – excavation and haulage x x     x  x x  

2.2.29.     Screening x x     x  x   

2.2.30.     Shot-blasting in foundries     x       

2.2.31.     (a)Small bag filling – coarse products       x   x  

                (b) Small bag filling - flours  x     x   x  

2.2.32.    Spray drying    x x        

2.2.33.    Spray glazing   x         

2.2.34.    Transport systems for fine dry silica products   x    x     

2.2.35.     Use of a drilling rig x x     x  x   

2.2.36.     Water assisted dust suppression  x x x        

 



2.1.1 
 
 
 

 

 Cleaning 
 

This activity relates to cleaning of surfaces in the workplace of 
substances, which may contain a proportion of crystalline silica 
dust. Cleaning should be carried out in a routine basis, but may 
also be required in response to a spillage of a substance 
containing crystalline silica. 

   

 
Access 

 
 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control during 
cleaning operations in the 
workplace. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures.  
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 

 
 

Design and equipment 
Wet cleaning: 
 

 Dust control can be achieved using wet cleaning methods, 
which prevent fine dust from becoming airborne by trapping it 
in water. 

 Wet cleaning methods may involve mopping, wet brushing or 
the use of water sprays or hoses. 

 Where water sprays are used, ensure that water supplies are 
adequate and that they are maintained. Take extra 
precautions during cold weather to protect against freezing. 

 When wetting bulk spillages of fine, dry dusty material it is best 
to use a fine mist. The use of a jet of water will cause dust to 
become airborne. 

 Where wet cleaning methods are used, electrical installations 
must be designed with protection against water ingress. 

 The provision of appropriate drainage systems is essential 
when using water sprays and hoses. 

Dry cleaning: 

 Dust control can be achieved using dry cleaning methods, 
which involve vacuuming of the dry dust. 

 Industrial vacuum cleaners may be portable units, equipped 
with high efficiency particulate filters (HEPA filter) or equivalent 
technique. Alternatively a building may be equipped with an 
integrated vacuum cleaning system, with strategically located 
connections leading to a central dust collector. 

 Vacuum systems may need to be of an approved type. 

 If vacuum cleaning systems will need to deal with large or bulk 
spillages of powdered material, they should be especially 
designed to avoid overloading or blocking. 

 When wet cleaning or vacuum cleaning is not possible and 
only dry cleaning with brushes can be done, ensure that the 
workers wear appropriate personal protective equipment and 
ensure that measures are taken to prevent crystalline silica 
dust from spreading outside the working area. 

 Vacuum cleaning systems are not generally suitable for 
cleaning up spillages of damp materials. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as advised by the 
supplier/installer in efficient working order and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the cleaning equipment for signs of damage at least 
once per week or, if it is in constant use, check it more frequently. If 
used infrequently, then check it before each use.  

 Have cleaning equipment  tested against its performance standard at 
least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 In order to prevent dust accumulating, clean your workplace on a 
regular basis. 

 Deal with spills immediately. When dealing with bulk spillages of fine, 
dry, dusty materials, ensure that cleaning work is undertaken following 
a written safe working procedure and using the information in this task 
sheet. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

  Risk assessment must be carried out to determine whether existing 
controls are adequate. If necessary, respiratory protective equipment 
(with the appropriate protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment clean 
when not in use. 

 Replace respiratory protective equipment at intervals recommended by 
its suppliers. 

 When cleaning dry dust, the employer must provide appropriate 
clothing which avoids dust being absorbed. Your workwear supplier 
will be able to advise you of appropriate clothing. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects associated with 
respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to use 
any respiratory protective equipment provided and what to do if 
something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of the 
Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and that 
they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means to 
perform the checklist given opposite 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 For wet cleaning 

methods, make sure the 
water supply is working 
properly before starting 
the cleaning work. 

 For dry cleaning 
methods, make sure the 
vacuum cleaning system 
is working efficiently. 

 Check the condition of 
the filters used in 
vacuum cleaners weekly. 
Replace them if 
necessary. 

 Follow appropriate 
procedures when 
emptying vacuum 
cleaners of dust. 

 When cleaning up bulk 
spillages of fine, dry 
dusty materials, ensure 
that you work in 
accordance with your 
Company’s written safe 
working procedure. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. If you 
think there is a problem 
with your dust control 
equipment, ensure 
additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists.. 

 Use, maintain and store 
any personal protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.2  Design of buildings 
This sheet provides guidance on the design of buildings in 
which activities are conducted that may cause the generation 
of respirable crystalline silica dust. 
 

   

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the design of buildings in 
which activities are conducted that 
may cause the generation of 
respirable crystalline silica. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures.   
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
 

 Design and equipment 
 

 Ensure the building is adequately ventilated, using forced 
ventilation if necessary. Ensure the ventilation system 
does not cause settled dust to be stirred up and that 
contaminated air does not spread to clean areas. 

 Dust suppression sprays (sprinklers or fine mist) may be 
used to prevent the generation of airborne dust from 
indoor and outdoor traffic routes and from conveyors. 

 Emissions from dust extraction systems in buildings into 
the environment must be in compliance with local 
environmental rules. 

 Use walls and flooring surfaces that are easy to keep 
clean and that do not absorb/accumulate dust. Where 
necessary to prevent dust spreading between levels, use 
solid floors where possible and cover them with a wear 
resistant material which is coloured to highlight dust 
contamination.  

 If wet cleaning methods or dust suppression sprays 
(sprinklers) are to be used, ensure that the flooring is 
designed to promote good drainage. 

 Ensure that electrical systems etc have adequate 
protection against the hazards present in the working 
environment, including water and silica dust. 

 Control panels can be protected using a membrane. 
 Provide an adequate number of correctly positioned water 

connection points when using wet cleaning methods. 
 Provide an adequate number of vacuum connection 

points when using a central vacuum cleaning system. 
 The provision of control rooms helps to keep operators 

isolated from sources of respirable crystalline silica dust. 

 Control rooms should have their own, clean air supply and 
they should be sealed and physically separated from 
dusty areas. To avoid dust contaminated air entering 
these rooms, it may be necessary to ventilate them using 
positive pressure systems. Refer to task sheet 2.1.3. on 
Design of control rooms. 

 Equipment with low maintenance requirements should be 
selected where possible. eg the use of machinery 
equipped with automatic greasing systems will reduce the 
amount of time spent by maintenance personnel in dusty 
areas. 

 The installation of closed circuit television (CCTV) 
systems, viewed from a clean control room, may help to 
reduce the need for plant operators to spend time in dusty 
areas. 
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Maintenance 
 

 Maintain the building and all equipment provided for dust 
control as advised by the supplier/installer. 

  

Examination and testing 
 

 Check the condition of the building and the performance of 
all dust control equipment at least once per week for signs 
of damage or reduced efficiency. If it is in constant use, 
check it more frequently. If used infrequently, then check it 
before each use. 

 Have dust control equipment tested against its 
performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean floors and other surfaces regularly. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Indicate areas where personal protective equipment (e.g. 
dust masks) must be worn using appropriate signs. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Provide adequate supplies of personal protective 
equipment. Ensure that it is readily obtainable. If 
necessary, provide boxes of personal protective 
equipment (e.g. dust masks) at the entrances to buildings. 
Identify the locations of these supplies using appropriate 
signs 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Look for signs of damage 

or wear of building parts. 
If you find any problems, 
tell your supervisor. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. Do not 
carry on working if you 
think there is a problem. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 
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2.1.3  Design of control 
rooms 
This sheet provides guidance on the design of control rooms. 
The provision of such facilities helps to keep operators 
isolated from sources of respirable crystalline silica dust in the 
workplace. 

   

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  

Design and equipment 
 

 Control rooms should have their own, clean air supply and 
they should be sealed and physically separated from 
dusty areas.  

 To avoid dust contaminated air entering these rooms, it 
may be necessary to ventilate them using positive 
pressure systems. 

 Doors and windows should be kept closed where 
necessary to prevent dust entering. Remember that the 
air outside the control room may be contaminated! 

 Use flooring surfaces and furniture that are easy to keep 
clean and that do not absorb dust. Use solid floors (rather 
than grid/mesh) and seal them with a wear resistant 
material which is coloured to highlight dust contamination. 

 Ensure that electrical control systems etc have adequate 
protection against the hazards present in the working 
environment, including silica dust. 

 Control panels can be protected using a membrane. 

 Provide an adequate number of vacuum connection 
points when using a central vacuum cleaning system. 

 Provide sufficient windows to allow the process to be 
monitored from within the control room. 

 The installation of closed circuit television (CCTV) 
systems and other telemetry, viewed from a clean control 
room, may help to reduce the need for plant operators to 
spend time in dusty areas. 

 Provide facilities, including notice boards, for the 
communication of health and safety information, safe 
working procedures etc. 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the design of control 
rooms, which may be provided to 
isolate operators from sources of 
respirable crystalline silica. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures.   
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Maintain the control room and all equipment provided for 
dust control as advised by the supplier/installer. 

  

Examination and testing 
 

 Check the condition and the performance of all dust 
control equipment at least once per week for signs of 
damage or reduced efficiency. If it is in constant use, check it 
more frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have dust control equipment tested against its 
performance standard in compliance with local legal 
requirements, at a frequency which meets with 
manufacturers’ recommendations and which complies with 
the outcome of a risk assessment. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years). 

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean floors and other surfaces regularly. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Indicate areas where personal protective equipment (e.g. 
dust masks) must be worn using appropriate signs. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Provide adequate supplies of personal protective 
equipment. Ensure that it is readily obtainable. Provide 
boxes of personal protective equipment (e.g. dust masks) 
in control rooms so that they can be used in the event of a 
problem with the production process. Identify the locations 
of these supplies using appropriate signs 

  

 

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. refer to task sheet 
2.2.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Keep control rooms clean 

in order to prevent dust 
being stirred up. 

 For dry dusts, use 
vacuum or wet cleaning 
methods. 

 Keep doors and windows 
of control rooms closed 
to prevent dust entering. 

 Remember that airborne 
respirable crystalline 
silica dust cannot be 
seen with the naked eye. 
However, an 
accumulation of fine dust 
on surfaces inside the 
control room may 
indicate that dust control 
measures are not 
working correctly. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. Do not 
carry on working if you 
think there is a problem. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 
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2.1.4.  Design of ducting 
This activity covers design of the ductwork, which makes up 
part of a dust extraction system. 
This guidance sheet is to be read in conjunction with the 
sheets entitled “local exhaust ventilation” and “design of dust 
extraction units”. 

   

  

Access 
 Restrict access to the work area to authorised personnel 

only. 

 Design and equipment 
 Use a reputable supplier of ducting.  Contact only qualified 

engineers to quote for the work. 
 Keep ducts short and simple. 
 Avoid long sections of flexible duct, which add 

resistance that restricts the flow of air. 
 Design ductwork to avoid dusts settling inside the duct. 
 Settling of dust can be prevented by ensuring a 

transport velocity which is appropriate to the particle 
size and density. As an example, a velocity of 15m/s is 
typically required for coarse dusts, whereas a velocity of 
5m/s may be sufficient for very fine dusts. 

 Where ductwork is divided into several branches, 
optimal transport velocities can be achieved by varying 
the diameter of the ducting, such that it gets larger as it 
approaches the dust collector. 

 Design ductwork to minimise internal wear, which may 
be associated with abrasive dusts. 

 Choose an appropriate duct material, which is resistant 
to wear. 

 To minimise resistance and wear, minimise the number 
of bends in ductwork. Where bends are necessary, 
make them gradual to reduce shock losses. 

 Provide appropriate test points for use when checking 
the performance of a dust extraction system. Provide 
suitable sealing devices for these test points when not in 
use. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the design of ducting, for 
connection to a dust extraction unit 
in the workplace. It describes the key 
points you need to follow to help 
design an efficient system of 
ductwork, which is easy to maintain. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 Maintain the ductwork as advised by the supplier, in efficient 

working order and good repair. 

  

Examination and testing 
 Visually check ductwork at least once per week for signs of 

damage. If it is in constant use, check it more frequently. If used 
infrequently, then check it before each use. 

 Check for any leaks in the ductwork and seal as necessary 
with duct sealing tape. Repair or replace any sections of 
ductwork that become damaged. Any dents will cause 
resistance to the flow of air, affecting the efficiency of the 
whole system. 

 Have the whole system examined and tested against its 
performance standard at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 If it becomes necessary to clean (or unblock) the internal 

surfaces of ductwork, this activity should be conducted by 
trained and competent individuals following a written safe 
working procedure. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Where possible, use vacuum cleaning methods to remove 
obstructions inside ducts. Use either vacuum or wet cleaning 
methods to clean up spillages of dust in the working 
environment. 

  

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine whether 

existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 Give your employees information on the health effects associated 

with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to do if 
something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of the 
Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place 

and that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means to 
perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clear up spills straight 
away. For dry dusts, use 
vacuum or wet cleaning 
methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.5  Design of dust 
extraction units 
This activity relates to the design of dust extraction units (i.e. 
fan, filter and dust collector) which make up part of a dust 
extraction system. 
This guidance sheet is to be read in conjunction with the sheets 
entitled “Design of ducting” and “Local exhaust ventilation”. 

   

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only.  

 Design and equipment 
 

 In order to prevent emission of dust, equipment handling materials 
containing crystalline silica dust should be designed so that 
ductwork is always under negative pressure, properly sealed (in 
case the negative pressure fails) and with no more flanges and 
inspections holes than necessary. 

 Examples of dust extraction units include drop-out boxes, 
cyclones, wet scrubbers, bag filters and electrostatic precipitators. 
Some units use a combination of techniques. 

 When selecting filter units, consider  
 the need for a pre-separator (pre-cyclone); 
 the dust loading, moisture content and particle size 

distribution; 
 the total air flow and maximum temperature at the filter; 
 the presence of any chemical contaminants in the air; 
 chimney stack particulate emission limits; 
 environmental noise limits; 
 maintenance requirements (frequency, work required); 
 their location, which should be outside the main working 

area, away from draughts and the prevailing wind; 
 the need for inclination of more then 60° at the base of the 

discharge hopper to help prevent blockages. 

 If it is necessary to clean non-process air, a bag filter should be 
used (the use of a cyclone is not appropriate) 

 Design the chimney with appropriate access and sockets for 
emission monitoring. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the design of dust 
extraction units, which make up 
part of a dust extraction system. 
Following the key points of this 
task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply all 
of the control measures identified 
in this sheet in order to minimize 
exposure to respirable crystalline 
silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the workplace, 
in order that they may make the 
best use of the control measures 
which are implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
 
 
Dust extraction systems are used 
to capture dust at transfer points, 
chutes and many other dusty 
points in industrial processes. 
 
All installations must conform to 
European standards. 
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Maintenance 
 

 Ensure dust extraction equipment is maintained as advised by 
the supplier/installer in efficient working order and in good repair. 
Replace filter cloth and other consumables in accordance with 
the manufacturer’s recommendations. 

 Take extra measures regarding protection of employees 
during maintenance activities of dust extraction systems. 

  

Examination and testing 
 

 The condition of a filter can be monitored by checking the 
pressure drop across it using a pressure gauge. 

 Stack emissions testing and/or continuous monitoring from dust 
extractors (with audible and visual alarms) is required to check 
the performance of the system. 

 Have the whole system examined and tested against its 
performance standard upon installation and at least once each 
year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Deal with spills immediately. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15. dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing dust controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn (e.g. during maintenance activities 
of dust extraction equipment). 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Check the pressure drop 

across the filter daily to 
ensure that it remains 
within the acceptable 
range. 

 Check the condition of 
the filters cloths 
regularly. 

 Look for signs of 
damage, wear of poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Follow appropriate 
procedures when 
working with dust 
extraction systems. 

 

 

    
March 2006 – 2.1.5 – Page 2 of 2    

 



2.1.6  Dust monitoring 
 
This sheet provides advice on how to implement dust 
monitoring in order to assess personal exposure levels to 
respirable crystalline silica dust. 
 

   

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 Design and equipment 
 
Both personal and static measurements can be used jointly as there are 
complementary. It is up to the experts designated by the employers and the 
employees’ representatives to opt for the more adequate solutions, while 
respecting the national and European provisions. 
 
The following general requirements (taken from the European Standards EN 
689 and EN 1232) should be followed: 
 

 Define a monitoring strategy: choose appropriate sampling equipment, 
define the job functions to be monitored, identify the appropriate 
personnel who will carry out the sampling and analysis, plan the dates of 
the measurement campaign. 

 Use sampling equipment that conforms to European Standard EN 481. 
Use a recognised analytical technique to measure respirable crystalline 
silica: X-ray diffraction or infrared spectroscopy. 

 The persons carrying out the sampling and analysis must be 
appropriately trained and experienced. 

 In the case of crystalline silica, it is the respirable dust fraction that is of 
concern for its health effects. Therefore the respirable dust fraction 
should be collected. 

 In the case of personal sampling, the sampling equipment must be worn 
by the worker and the sampling head must be positioned in the worker’s 
breathing zone (less than 30cm from the mouth and nose area). 

 Sampling duration should be as close as possible to a full working shift 
in order to ensure that samples are representative.  

 Collect sufficient number of samples per campaign for each job function 
in order to get a follow up of each worker. Take into account variation of 
work activities on different days eg cleaning work is often done on 
Fridays. 

 Inform the workers that dust monitoring will be undertaken and the 
reasons for it. This will help to ensure full co-operation. Inform them of 
the results of the dust monitoring. 

 Record information during the sampling, including: date, job function, 
worker’s name, shift length, sample flow rate and duration, work 
activities and working practices, weather conditions, personal protective 
equipment worn, comments on dust control measures, production 
process, tonnage rate etc 

 Check the correct operation of the sampling equipment (including the 
flow rate) at regular intervals during the shift and keep records of these 
checks. 

Keep full documentation on the dust monitoring campaigns and adopt a 
quality system as described above. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on good practice advice on 
personal dust exposure monitoring. 
It describes the key points you need 
to consider when establishing a 
dust monitoring programme. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures.  
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure dust sampling equipment is maintained as advised by the 
supplier/installer in efficient working order and in good repair. 

 Keep the sampling equipment clean to prevent contamination of 
future samples. 

 It may be necessary to disassemble sampling heads in order to 
clean them properly. 

 If cleaning sampling heads using wet cleaning methods, ensure 
that they are allowed to dry out fully before re-use. 

 Replace consumables (batteries etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the sampling equipment before and after each 
use for signs of damage. 

 Have the sampling equipment serviced regularly, in accordance 
with manufacturers’ recommendations. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

   

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15. dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Personnel conducting sampling work should set a good example 
by wearing respiratory protective equipment in the required 
areas. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, do not 
use the sampling 
equipment. 

 Ensure that sampling 
pumps are fully re-
charged prior to 
commencing each shift’s 
sampling work. 

 Regularly check the 
correct operation of the 
sampling equipment 
during the shift. In 
particular. Where 
possible, check that the 
sampling flow rate is still 
correct and adjust if 
necessary. 

 Keep detailed records of 
operator work activities 
etc observed during 
sampling. 

 Do not try to collect too 
many samples in one 
shift. Quality is better 
than quantity! 

 Use, maintain and store 
sampling equipment in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.7  General indoor 
storage 
 
This activity covers design of general indoor storage in 
plants where crystalline silica containing products are 
present. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  

Design and equipment 
 

General design aspects: 

 Define a specific area for storage, which is clearly 
identified using appropriate signs. 

 The area should be spacious, organised, well lit and well 
ventilated. 

 Demarcate storage areas by painting lines on the floor 
and/or using appropriate signs. 

 The installation of partitions in buildings will help to 
reduce the spread of dust. 

 Where possible, provide separate routes for pedestrians 
and vehicles. 

 Ensure floors are impervious and easy to clean. 

 Inflammable materials, such as empty packaging, must 
be kept in a separate store room. 

 Design the layout of storage facilities to minimise risks 
from collisions between vehicles and stored materials. 

 Limit the height to which pallets of stored materials are 
stacked so as to minimise the risk of them falling.  

 Develop procedures for dealing with spillages and 
provide the necessary cleaning equipment (e.g. vacuum 
cleaner). 

 Where reasonably practicable, cover stockpiles that are 
not in use with tarpaulins/plastic covers or, where 
appropriate, use spray membrane systems. 

Silos: 

 Provide dust filtration for air displaced from silos during 
filling. 

 Put barriers around silos to prevent damage, e.g. by 
forklift trucks. 

 Individually label feed lines. 
 
 
 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control when storing 
small, medium and large quantities 
of crystalline silica containing 
products. Following the key points of 
this task sheet will help reduce 
exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as advised by 
the supplier/installer in efficient working order and in good repair. 

 Adopt a “Permit to Work” system for maintenance work on 
storage tanks and silos. 

 Follow any special procedures that are needed before opening 
or entering storage tanks and silos, e.g. purging and washing. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check silos at least annually for signs of damage. 
Periodic specialist examination and testing should also be 
arranged in order to check the condition of silos. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Maintain good housekeeping standards in storage areas and 
deal with spills immediately. Keep floors clean to prevent dust 
being stirred up by moving vehicles etc. Dispose of empty 
containers safely. 

 Repackage any damaged or leaking packages, or dispose of 
them safely. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the room is 

well ventilated and any 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Use handling aids to 
move sacks and drums. 

 Keep traffic and 
pedestrian routes clear 
and only store materials 
in demarcated areas. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Clear up spills straight 
away and dispose of 
spills safely. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.8  General outdoor 
storage 
 
This activity covers design of general outdoor storage in 
sites where crystalline silica containing products are 
present. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

 
  

Design and equipment 
 

General design aspects: 

 Define a specific area for storage, which is clearly 
identified using appropriate signs. 

 The area should be spacious, organised, and well lit. 

 The careful siting and design of outdoor storage areas 
will help to reduce wind entrainment of dust. 

 Where possible, provide separate routes for pedestrians 
and vehicles. 

 Design the layout of storage facilities to minimise risks 
from vehicle overturns and collisions between vehicles 

 Limit the height of external storage stockpiles, taking 
into consideration factors such as natural angle of 
repose; material type; moisture content. 

 Whilst building outdoor stockpiles from under conveyor 
belt systems, where possible restrict the drop height, or 
otherwise reduce the free-fall of material by the use of 
cascade devices, where appropriate; and/or by the use 
of curtaining or retractable vertical chutes to shield the 
falling material from wind entrainment. 

 Keep areas tidy in the vicinity of outdoor storage areas. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control when 
externally storing variable quantities 
of crystalline silica containing 
products. Following the key points of 
this task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check dust reduction features at least annually for 
signs of damage.  

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years). 

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Maintain good housekeeping standards in storage areas.  

  

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use 

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your workers information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica. 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica while the problem 
persists. 

 Keep traffic and 
pedestrian routes clear of 
obstructions and, where 
possible, segregated. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.9  General ventilation 
 
This activity covers design and use of general ventilation in 
plants where crystalline silica dust is present. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  

Design and equipment 
 

 Provide a good standard of general ventilation using 
natural ventilation from doors and windows, or forced 
ventilation where air is supplied or removed by a fan. 

 Ventilation should ensure the removal of contaminated 
air and make it up with clean replacement air.  

 Wall mounted fans can be used to extract or supply air. 
Fans may also be connected to ducting to help focus air 
supply and removal on specific areas. 

 Ensure that supplied or make-up air comes from an 
uncontaminated area, or ensure that the air is filtered. 

 Choose carefully the location at which make-up air 
enters the building. If people work in the vicinity, it may 
be necessary to warm the air, or take other measures to 
protect those individuals, in cold weather.  

 Ensure that enough fresh air (20%) is supplied where 
employees are working to dilute and remove the 
airborne dust produced.  

 Cleaned and filtered air can be reintroduced into the 
work area where employees are working provided 
systems are in place to check the condition and 
performance of the filtration system. Quantities of 
recirculated air should be in compliance with existing 
standards and regulations. 

 Ensure, where possible, that air comes from a fresh 
source, flows past the worker and then past the work 
activity to the extraction point. 

 Ensure that natural ventilation does not interfere with the 
performance of local exhaust ventilation systems by 
causing draughts. 

 The design and specification of ventilation systems may 
need to be approved under national regulations. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control during the 
design and use of general ventilation 
in the workplace.  
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing (if a 
ventilation system is provided) 

 Obtain information on the design performance of the 
ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check the ventilation equipment at least once per 
week for signs of damage. If it is in constant use, check it 
more frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 Clean work area daily. Clean the workroom once a week. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine whether 

existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use. 

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the room is 

well ventilated and any 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Do not interfere with 
ventilation systems – 
they are provided to 
protect your working 
environment. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.10  Good hygiene 
 
This activity covers good hygiene practices that should be 
followed in the workplace, for workers handling or having 
contact with substances that contain crystalline silica. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  

Design and equipment 
 

 Provide separate storage accommodation for workers’ 
clean clothes, work clothes and personal protective 
equipment. 

 Ensure the area is spacious, organised and well-
ventilated. 

 This area should have toilets, showers and wash basins 
as well as personal lockers. 

 Consider providing separate “clean” and “dirty” lockers in 
situations where work clothes become very dirty.  

 Consider providing a separate, well-ventilated, warm area 
where damp clothing can be hung up to dry.  

 Note that the drying of damp, dirty clothes can lead to 
airborne dust generation. When overalls are dirty, 
exchange them for clean ones. 

 Define a specific clean area where workers can prepare 
meals, eat and drink away from their workstation. 

 Provide your workers with refrigerators for storing food 
and drink. 

 Provide your workers with an adequate supply of clean 
working clothes, including spare sets. For those handling 
silica flour, overalls should be made of a finely woven 
fabric to prevent dust being absorbed. Workers should not 
take their dirty work clothes home; these should be 
cleaned by the employer as required. 

 Workers should remove overalls before entering canteen 
facilities. 

 Do not use compressed air to clean overalls. 

 Air shower cabins can be used to clean overalls. 

 Workers should not smoke at their workplace. 

  
 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on good hygiene for 
workers who use products that 
contain crystalline silica. 
Following the key points of this 
task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply all 
of the control measures identified 
in this sheet in order to minimize 
exposure to respirable crystalline 
silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 

 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the workplace, 
in order that they may make the 
best use of the control measures 
which are implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Follow any special procedures that are needed to ensure 
good cleaning of the working equipment. 

  

Examination and testing 
 Visually check the cloakroom and the area designed for 

eating and drinking at least once per week for signs of 
damage. If used infrequently, then check it before each use. 

 Visually check working clothes daily for signs of damage 
and dust. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods 
 Keep eating / food preparation areas hygienically clean. 
 Food and drink should not be stored or consumed at the 

workstation. 
 Wash your hands before eating and drinking. 
 Workers should shower daily at the end of their shift. 

  

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine whether 

existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. Do not 
carry on working if you 
think there is a problem. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Don’t take your dirty 
overalls home. 

 Get your overalls washed 
by your employer. 

 Keep food preparation 
and eating areas 
hygienically clean. 

 Remove overalls before 
entering canteen 
facilities. 

 Don’t store food or drink 
at your workstation. Use 
the refrigerated storage 
facilities provided by 
your employer. 

 Wash your hands 
thoroughly before eating. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 

 Don’t smoke in the 
workplace. 
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2.1.11  Handling and 
transport systems 
 
This relates to the different mechanical and pneumatic handling 
and transport systems for internal movement of crystalline silica 
containing products, particularly those which are dry. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 
 

Design and equipment 
 

 Ensure that charging equipment is fit for purpose and well 
maintained. 

 It is preferable to use enclosed handling systems when 
transporting crystalline silica. 

 Wetting of dry materials may be an alternative to full 
enclosure. 

 Pneumatic systems should be supplied by specialized 
contractor and special care should be given to the abrasive 
nature of the crystalline silica. 

 For horizontal transport in pneumatic systems, pipes should 
be angled downwards and have large radius bends where 
possible to prevent settling in the pipes and causing a 
blockage in the event system pressure is lost. 

 The pipe work in pneumatic systems should be designed to 
minimise unnecessary obstacles as well as the number of 
directional changes. Pipe connections should be properly 
sealed. 

 For screw conveyors,.The design has to take the abrasive 
properties of crystalline silica into consideration. 

 Conveyor belts should be equipped with cleaning 
devices.The non-driven pulley should be equiped with a 
rotation indicator with alarming system. 

 Loading and unloading points of conveyor belts should be 
enclosed when handling dry material. Side seals will prevent 
spillage. If required filtered vents should be fitted. 

 Bucket elevators are suitable for vertical transport, provided 
they are fully enclosed. It is suggested to equip bucket 
elevators with plug indicators. 

 Vibratory feeders are suitable for horizontal transport of 
crystalline silica. In case of dry material it is required to have a 
fully enclosed system. 

 Special attention should be drawn to the design and 
construction of appropriate access platforms to maintenance 
intensive parts( motors, gear boxes, bearings, belt 
cleaners,etc.) 

 

 

 

 

 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on transport systems. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 Ensure that the equipment is maintained, as advised by 

the supplier, in efficient working order and in good repair. 
 Select machinery with easy access for maintenance. 
 Check conveyor belt cleaning devices on a daily basis and 

adjust if required. 
 Major damages on conveyor belts should be repaired 

urgently. 
 On a regular basis, inspect and replace wear parts (belt 

cleaning devices, bearings, seals etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations, in order to reduce 
potential leaks to a minimum. 

 

  

Examination and testing 
 Visually check the equipment at least once per week for 

signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 

  

Cleaning and housekeeping 
 In order to prevent dust accumulation, clean the workplace 

on a regular basis. 
 Deal immediately with spills. When dealing with bulk 

spillages of fine, dry, dusty materials, ensure that cleaning 
work is undertaken following a written safe working 
instruction and using the information in this sheet. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 
  Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air. 
 

  

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment could be carried out to determine whether 

existing controls are appropriate. If necessary, respiratory 
protective equipment should be provided and worn. 

 If personal protective equipments are required, provide 
storage facilities to keep them clean when not in use.  

 If respiratory protective equipments are used, they are to 
be replaced at intervals recommended by its suppliers. 

 

  

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

 

  

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 

 Make sure the work area 
is well ventilated and that 
any dust extraction 
system are switched on 
and working correctly. 

 Verify proper function of 
belt cleaning devices. If 
you notice any anomaly, 
inform your supervisor 

 Immediately cleaning up 
bulk spillages of fine, dry 
dusty materials by using 
vacuum or wet cleaning 
methods. Ensure that you 
work in accordance with 
your Company’s written 
safe working instruction. 

 Inform your supervisor 
immediately in case of 
leakage. 

 Use maintain and store 
any person protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions 
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2.1.12  Laboratory work 
 
This sheet provides guidance on the control measures to be 
used in a laboratory environment in order to control laboratory 
workers’ exposure to respirable crystalline silica dust in the 
workplace. 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  

Design and equipment 
 

 Laboratories should have their own, clean air supply and 
they should be sealed and physically separated from any 
adjacent dusty areas.  

 Use flooring surfaces and furniture that are easy to keep 
clean and that do not absorb dust. Use solid floors (rather 
than grid/mesh) and seal them with a wear resistant 
material which is coloured to highlight dust contamination. 

 Provide local exhaust ventilation systems for specific 
laboratory test equipment which may cause airborne dust 
generation. 

 Grinding equipment is available with an integrated 
exhaust ventilation system. 

 The use of fume cupboards may be appropriate when 
handling samples of silica flour and other similar 
materials. 

 Wherever possible, use wet cleaning methods when 
cleaning items of laboratory test equipment. 

 Store samples in a dedicated store room outside the main 
laboratory area. 

 Provide facilities, including notice boards, for the 
communication of health and safety information, safe 
working procedures etc. 

 
 
  

 
 

  
 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on control measures that 
may be used in laboratories. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Maintain laboratory equipment and all equipment provided 
for dust control as advised by the supplier/installer. 

 

  

Examination and testing 
 

 Check the condition and the performance of all dust 
control equipment at least once per week for signs of 
damage or reduced efficiency. If it is in constant use, check it 
more frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have dust control equipment tested against its 
performance standard in compliance with local legal 
requirements, at a frequency which meets with 
manufacturers’ recommendations and which complies with 
the outcome of a risk assessment. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean floors and other surfaces regularly. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 
 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Indicate areas where personal protective equipment (e.g. 
dust masks) must be worn using appropriate signs. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Provide adequate supplies of personal protective 
equipment. Ensure that it is readily obtainable. Identify the 
locations of these supplies using appropriate signs 

  

 

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Keep laboratories clean 

in order to prevent dust 
being stirred up. 

 For dry dusts, use 
vacuum or wet cleaning 
methods. 

 Keep doors and windows 
closed to prevent dust 
entering. 

 Remember that airborne 
respirable crystalline 
silica dust cannot be 
seen with the naked eye. 
However, an 
accumulation of fine dust 
on surfaces inside the 
laboratory may indicate 
that dust control 
measures are not 
working correctly. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. Do not 
carry on working if you 
think there is a problem. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 
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2.1.13  Local exhaust 
ventilation 
 
This sheet provides general advice on the points to cover in 
contracts to design, install and commission new local exhaust 
ventilation equipment to control airborne contaminants.  This task 
sheet should be read in conjunction with the task sheets entitled 
“Design of ducting”, “Design of dust extraction units” and “General 
ventilation”. 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 Design and equipment 
 

 Use a reputable supplier of off-the-shelf Local exhaust 
ventilation.  Contact only qualified engineers to quote for the 
work.  

 The designer needs to know what the contaminant is and how 
it is produced.  Contaminants leading to possible dust 
explosion should have special attention.  

 The design must have the following elements: a hood, 
enclosure or other inlet to collect and contain the contaminant; 
ducts to remove the contaminant away from the source; a filter 
or other air cleaning device, normally placed between the hood 
and the fan; a fan or other air mover to provide the airflow; 
more ducting to discharge the cleaned air outside out or in the 
workplace.  

 Apply local exhaust ventilation at the source of generation to 
capture the dust. 

 Enclose the dust source as much as possible to help prevent it 
spreading. 

 Local exhaust ventilation should be connected to a suitable 
dust extraction unit (e.g. a bag filter/cyclone). 

 Don’t allow workers to get between the source of exposure 
and the local exhaust ventilation, otherwise they will be directly 
in the path of the contaminated air flow. 

 Where possible, site the work area away from doors, windows 
and walkways to stop draughts interfering with the local 
exhaust ventilation and spreading the dust. 

 Have a clean air supply coming into the work area to replace 
extracted air. 

 Keep ducts short and simple and avoid long sections of 
flexible duct. 

 Provide an easy way of checking the local exhaust ventilation 
is working e.g. manometer, pressure gauge or tell-tale. 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. However, if necessary, clean, filtered 
air can be re-circulated into the workroom, provided systems 
are in place to check the effectiveness of the filter. Quantities 
of recirculated air should be in compliance with existing 
standards and regulations. 

The design and specification of ventilation systems may need to be 
approved under national regulations. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control during the 
design and use of local exhaust 
ventilation in the workplace. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 Maintain the local exhaust ventilation as advised by the 

supplier/installer in efficient working order and in good repair. Noisy 
and vibrating fans can indicate a problem.  

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

 Never modify any part of the system. If you do so, check with the 
supplier and see that the system maintains its CE label  

  

Examination and testing 
 You must receive instructions for use and a diagram of the new 

system. You must receive a commissioning report that shows the 
airflows at all inlets, air speeds in the ducts, the pressure drop 
across the cleaner or filter  

 Obtain information on the design performance of the local exhaust 
ventilation from the supplier. Keep this information to compare with 
future test results. 

 Visually check the local exhaust ventilation and visible ducting at 
least once per week for signs of damage. If it is in constant use, 
check it more frequently. If used infrequently, then check it before 
each use. 

 Have the local exhaust ventilation examined and tested against its 
performance standard in compliance with local legal requirements, 
at a frequency which meets with manufacturers’ recommendations 
and which complies with the outcome of a risk assessment. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 Clean work area daily. 
 Deal with spills immediately. 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine whether existing 

controls are adequate. If necessary, respiratory protective 
equipment (with the appropriate protection factor) should be 
provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 Give your employees information on the health effects associated 

with respirable crystalline silica dust 
 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 

checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to do if 
something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of the 
Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place and that 

they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 
 Follow instructions in the manufacturer’s manual  
 Employers should make sure that employees have all the means to 

perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the local 

exhaust ventilation is 
switched on and is 
working. 

 Make sure it is working 
properly and check the 
manometer, pressure 
gauge or telltale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Make sure that paper 
bags and other waste are 
not drawn into the local 
exhaust ventilation. 

 Don’t position yourself 
between the source of 
exposure and the local 
exhaust ventilation. If you 
cannot avoid this, 
discuss how to overcome 
the problem with your 
supervisor.  

 Clear up spills straight 
away. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.14  Maintenance, Service & 
Repair Activities  
 
This sheet provides guidance on activities connected with 
maintaining, servicing and repairing plant and equipment that 
may cause the generation of respirable crystalline silica. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers and contractors to help 
them comply with the requirements 
of workplace health and safety 
legislation, by controlling exposure 
to respirable crystalline silica in the 
work place. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on minimising exposure to 
respirable silica during maintenance, 
service, and repairs, including 
breakdowns. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each task or work 
activity, it may not be necessary to 
apply all of the control measures 
identified in this sheet in order to 
minimize exposure to respirable 
crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica in the workplace. 
 

Note:- 
Besides the possible exposure to 
respirable silica dust, other hazards 
may present a greater danger to 
maintenance workers and need to 
be considered prior to 
commencement of work, - these 
include:- 
 
 Work at height                             
 Moving machinery 
 Excessive noise 
 Confined spaces 
 Welding, burning, cutting & 

grinding 

  
Access 

 

Restrict access to the work area to authorised personnel 
only.  

 
Nature of Maintenance, Service and 
Repair Work 

 

      It is typical for employees and contractors such as 
fitters, electricians, patrolmen and labourers, to be 
employed in the following types of work (non-
exhaustive list)  

 Daily Planned Preventive Maintenance / Service / 
Repair. e.g. Lubrication, Visual walk through 
inspections, House keeping 

 Routine Planned Preventive Maintenance / 
Service / Repair. E.g. change screen decks, filter 
bags, liner plates and undertake calibrations 

 Breakdowns and Emergencies. E.g. failed drive 
motors, V-belts, power failure and blockages. 

 
Under Taking The Work  
When undertaking maintenance, service and repair 
work, the task needs to be considered in relation to 
each of the following criteria, so as to minimise the risk 
of personal exposure to respirable crystalline silica:-   

 

 Competence of employees / contractors 

 Risk Assessments completed 

 Safe Working Procedures (including permits to 
work and local rules, if applicable) 

 Inductions for contractors 

 Equipment used In the task or work is maintained 
in efficient working order and suitable for the work 
in hand 

 Personal protective equipment arrangements 

 Measures for the control of hazardous substances 

 Provision of a monitoring strategy 

 Supervision 

 Emergency arrangements 

 Waste disposal 
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Examination and testing 
 

 Check effectiveness of respiratory protective equipment before 
use  

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 Ensure local exhaust ventilation is effective and regularly tested  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Maintain good housekeeping standards 

 Where possible, clean up around work area before start of work 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use. Replace respiratory protective equipment 
at intervals recommended by its suppliers. 

 Note that facial hair will reduce the effectiveness of a dust mask. 
Operators with facial hair should be provided with air fed 
respirators or similar alternatives 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

  

  

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Ensure all plant and 

equipment isolated from 
power source before 
attempting work e.g. 
electrics, pneumatics, 
hydraulics, stored energy 

 Make sure enclosed 
areas are well ventilated 
and any dust extraction 
system is switched on 
and is working. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Provide belt scrapers to 
conveyors to minimise 
spillage. 

 Provide dust containment 
covers for screens, 
conveyors and crushers. 

 Clean up enclosed areas 
using vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Use best available 
techniques when 
designing and installing 
new plant & equipment 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.15  Personal protective 
equipment (PPE) 
 
This activity covers the use and maintenance of PPE for workers 
exposed to respirable crystalline silica dust.  
The use of PPE should be seen as a last resort, to be used only 
when all reasonable engineering and organisational control 
measures have been implemented and have failed to provide 
adequate control of exposure. 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. Work areas where the use of personal protective 
equipment is mandatory should be clearly demarcated 
through the provision of appropriate signage. 

  

Design and equipment 
 

 Personal protective equipment must comply with the relevant 
Community provisions on design and manufacture with 
respect to safety and health. All personal protective 
equipment must be provided by the company and it must 
carry a CE mark. 

 Where PPE is used, a programme should be established 
covering all aspects of the selection, use and maintenance of 
the equipment. 

 PPE should be selected on the basis of performance (eg 
protection factor), comfort and durability.  

 Where it is necessary to wear more than one item of PPE, 
ensure that those items are compatible with each other. 

 Protective clothes (overalls) must be used during all dusty 
tasks. Dark colours may be used to help indicate dust 
contamination. Your workwear supplier will be able to advise you 
of appropriate clothing 

 Use the pictograms below in the workplace to explain where 
the use of PPE is required. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the use and 
maintenance of personal 
protective equipment (PPE). 
Following the key points of this 
task sheet will help reduce 
exposure 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply 
all of the control measures 
identified in this sheet in order 
to minimize exposure to 
respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate 
protection and prevention 
measures. 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the 
workplace, in order that they 
may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the 
Good Practices Guide on silica 
dust prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Ear protection 

   
 

 
  Eye protection

   

                     Protective clothes 

   
 
 

 
  Safety helmet 

       
 

    
 

       Respiratory mask 



    
    

Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as advised by the 

supplier in efficient working order and in good repair. 

 Protective clothes (overalls) should not be taken home. They should 
be cleaned by the employer. 

  

Examination and testing 
 Visually check PPE daily for signs of damage. If used infrequently, 

then check it before each use. 

 Check effectiveness of respiratory protective equipment before use. 
Seek advice from the supplier on appropriate fit testing methods. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 Keep non-disposable items of PPE clean.  

 Employers must provide clean storage facilities for PPE. 

 Do not clean clothing using compressed air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Respiratory Protective Equipment 
 Risk assessment must be carried out to determine whether existing 

controls are adequate. If necessary, respiratory protective equipment 
(with the appropriate protection factor) should be provided and worn. 
Equipment should be selected that is compatible with other items of 
personal protective equipment e.g. ear defenders, goggles, welding 
visors. 

 Ensure that the operator achieves the essential face seal with the 
selected mask. This can be checked using simple testing methods 
e.g. a mist of sugar solution can be dispersed in the air to check if 
the operator tastes it. If so there is evidence of leakage. 

 Note that facial hair will reduce the effectiveness of a dust mask. 
Operators with facial hair should be provided with air fed respirators 
or other suitable alternative. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 For each work activity, make an assessment to determine how 
frequently respiratory protective equipment should be replaced in 
order to guarantee its effectiveness. Replace respiratory protective 
equipment at intervals recommended by its suppliers. 

  

Training 
 Give your employees information on the health effects associated 

with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to use 
any respiratory protective equipment provided and what to do if 
something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of the 
Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place and that 

they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means to 
perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 Even if you do not 
normally wear respiratory 
protective equipment, it 
may be necessary for you 
to wear it temporarily in 
the event other control 
measures fail. 

 Use, maintain and store 
any personal protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 

 Adjust your PPE so that it 
fits you correctly. 

 If you have facial hair, 
this could reduce the 
effectiveness of a dust 
mask. Select an 
appropriate air fed 
respirator or suitable 
alternative. 

 When it is necessary for 
you to wear more than 
one item of PPE, ensure 
that all items are 
compatible with each 
other. 
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2.1.16  Removing dust or 
sludge from an 
extraction unit 
 
This guidance sheet is to be read in conjunction with the 
sheets entitled “Design of ducting”, “Design of dust 
extraction units” and “General ventilation”. 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only.  
Place warning signs.   

 Provide good access to enable safe removal of possibly 
hazardous wet or dry wastes.   

  

Design and equipment 
 

 Where possible, the dust extraction should be located away 
from draughts and the prevailing wind, and outside the working 
area. 

 Consider the need for explosion relief for combustible solids 
and ensure that equipment is appropriately earthed. 

 The design should take the possible abrasiveness of the dust 
into account  

 Ensure that the collected dust is deposited in a sealed 
container e.g. a skip or bin. Consider using an inner liner. 

 Wet collectors and scrubbers require scraping free of sludge 
and scale 

 Determine the periodicity required for emptying the waste bin. 

 Consider how the bin will be moved for emptying and provide 
help if necessary. 

 If necessary, clean and filtered air can be reintroduced into the 
work area. 

 Quantities of recirculated air should be in compliance with 
existing standards and regulations.  

 The design and specification of extraction systems may need 
to be approved by national standards and regulations. 

 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on safe working procedures 
for use when removing dust from an 
extraction unit. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 Keep equipment in effective and efficient working order.  
 Follow instructions in maintenance manuals and define the PPE 

necessary during this maintenance  
 Keep airline oil free, water taps empty and filters clean  
 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 

manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 Check water levels in a wet scrubber reservoir  
 Obtain information on the design performance of the extraction unit 

from the supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Visually check associated ventilation equipment (f.e. compressed 
airlines) at least once per week for signs of damage. If it is in 
constant use, check it more frequently. If used infrequently, then 
check it before each use. 

 Have the associated ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Find out the hazardous properties of your baghouse and/or 
scrubber residues  

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 Clean the work area daily. 
 Workers should handle the residues carefully- some dry residues 

may catch fire  
 Ensure the waste bin is emptied regularly and make sure it does 

not overfill. 
 Deal with spills immediately. 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 
 Use vacuum or wet cleaning methods 

  

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Dusts and sludges can damage the skin and eyes. Ask your safety 

clothing supplier to help you get the right PPE 
 Risk assessment must be carried out to determine whether existing 

controls are adequate. If necessary, respiratory protective 
equipment (with the appropriate protection factor) should be 
provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 Give your employees information on the health effects associated 

with respirable crystalline silica dust 
 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 

checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to do if 
something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of the 
Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place and that 

they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 
 Employers should make sure that employees have all the means to 

perform the checklist given opposite. 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 

 Ensure that you follow 
your employer’s safe 
working procedure for 
emptying dust extraction 
units. Consider electrical 
isolation and manual 
handling issues. 

 Ensure that you follow a 
working procedure when 
entering confined 
spaces.  

 It may be necessary for 
you to wear respiratory 
protective equipment 
because this activity can 
be very dusty  

 Empty the waste bin 
regularly and before it 
overflows. 

 Empty the bin carefully 
and keep the tipping 
height as low as possible 
to avoid creating dust 
clouds. Be carefull if 
handling dusts or 
sludges that may catch 
fire.  

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clear up spills 
immediately. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.17  Supervision 
 
This sheet provides advice on the competence, training and 
information needs of managers/supervisors at sites where there 
is potential exposure to silica dust. 
It needs to be applied in a way that is relevant to the particular 
management arrangements at the site, ie some sites could 
have a detailed management structure, whereas others could 
have a single manager. 

   

  
H&S Management Systems 

 
 Employers should make sure that they are managing health and 

safety in line with a recognised H&S Management System (eg 
OHSAS 18001:1999, ILO OSH 2001). In the absence of a formal 
system, employers should be able to display the presence of a 
system in line with Directive 89/391/EEC (Framework Directive), 
which is subject to formal auditing. 

 Managers/Supervisors should understand their role within a H&S 
management system 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on the role 
of managers/supervisors in 
helping to minimize exposure to 
respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate 
protection and prevention 
measures.  
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the 
workplace, in order that they 
understand the roles and 
responsibilities of 
managers/supervisors. 
 
This sheet forms part of the 
Good Practices Guide on silica 
dust prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 

 Needs of Managers/Supervisors 
 

 Knowledge of health hazards of silica dust 

 Understanding of processes likely to cause problems 

 Understanding of control measures and their application 

 Knowledge and understanding of the Good Practice Guide and 
the application of relevant task sheets 

Training  
 Employers need to ensure that their managers/supervisors are 

trained in order to meet the requirements placed upon them by the 
task sheets. In particular this is to enable them to 

- be an effective part of a system that checks that control 
measures are in place and that they are being followed 

- check that procedures for cleaning and maintenance are 
being followed 

- ensure that the health surveillance programme is being 
carried out for everyone that needs it  

- make sure that employees have all the means to perform the 
items included in the employee checklists for each relevant 
task sheet 

 Training for managers/supervisors needs to include, specifically, 
knowledge and understanding of the “Good Practice Guide on 
Workers Health Protection through the Good Handling and Use of 
Crystalline Silica and Products containing it”. 

 Training should also include the development of communication 
skills for managers/supervisors 

 Training must stress the importance of managers/supervisors 
setting a good example in following safe working procedures 

Information 
 Employers must provide sufficient information to 

managers/supervisors to meet the needs identified above. 
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2.1.18  Systems of packaging 
 
This activity relates to the selection of the different packaging 
systems for silica products. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  

Design and equipment 
 

 Select only equipment that carries the CE mark. 

 The choice of packaging will often be based on customer/user 
preference. Factors that will need to be considered when 
choosing supply options include: 

 Type of material (small particle size gives more potential for 
airborne dust generation); 

 Tonnages of material used; 

 Economics (payback from investment in bulk handling 
equipment compared to the premium that is charged for 
bags); 

 Degree of automation of the producer’s and the end user’s 
processes; 

 Permanence of supply (e.g. small bags may be more 
appropriate for trial products); 

 Health and safety requirements relating to ergonomics, 
manual handling, noise etc. 

 The use of small bags gives the greatest potential for exposure 
to respirable crystalline silica during both bag filling and 
emptying 

 The use of bulk (big) bags may help to reduce exposure for the 
producer. However, this can lead to increased problems at the 
customer premises due to difficulty in emptying the bags. 

 Where possible, preference should be given to the use of 
enclosed bulk transport systems rather than using bags. 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the selection of the most 
appropriate delivery form for silica 
products. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Select machinery that has easy access for maintenance. 

 Ensure equipment is maintained as advised by the 
supplier/installer in efficient working order and in good 
repair. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the storage area at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Select machinery that has easy access for cleaning. 
 Clean work area daily. 

 Deal with spills immediately. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Use your work equipment 

in accordance with your 
employer’s safe working 
procedures. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 When packages are 
damaged, take 
appropriate measures to 
protect yourself 
(personal protective 
equipment). 

 Clear up spills straight 
away. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.1.19  Training 
 
This activity covers the organisation and implementation of 
training for workers who are exposed to respirable 
crystalline silica dust. 
 

  

Access 
 

 Ensure personnel receive training in silica dust 
awareness before allowing them access to dusty areas. 

  

Organisation 
 

 New employees should attend a training session on all 
aspects of health and safety, including the employer’s 
safe working procedures for dealing with hazardous 
substances such as respirable crystalline silica. A 
comprehensive list of suggested training topics is given 
overleaf. 

 Training sessions should be lively and informative, with 
a two-way dialogue between the trainer and the 
workers. 

 Training should be provided by the employer and 
tailored to all those at risk and should draw examples 
from their workplace and work activities. 

 Limit the number of participants so that everyone has an 
opportunity to discuss issues of concern and to ask 
questions. 

 Limit the duration of training sessions and take regular 
breaks. 

 Prohibit the use of mobile telephones and two-way 
radios during training sessions. 

 Use a variety of training methods, incorporating visual 
aids, videos, group discussion and handouts. 

 As an alternative to formal training sessions, toolbox 
talks are a useful means of communicating individual 
health and safety messages within a short period of 
time. Toolbox talks should be of maximum 15 minutes 
duration. 

 Workers’ knowledge should be assessed at the end of 
each training session in order to verify that they have 
understood the training material. 

 Refresher training sessions should be organised to keep 
workers up to date on the health and safety aspects 
associated with work with products containing crystalline 
silica. 

 Workers should be given access to this Good Practices 
Guide and its task sheets, along with any other 
additional information, including copies of risk 
assessments, safety data sheets and safe working 
procedures. 

 
 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on organising and 
implementing training for workers 
who are exposed to crystalline silica 
dust. Following the key points of this 
task sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Training Topics 
 

 Give your workers information on employer’s and 
employee’s duties under Health and Safety law. 

 Give your workers information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust. 

 Provide them with training on factors affecting dust 
exposure and on dust exposure prevention. 

 Provide them with training on good practices to use in 
the workplace and on safe working procedures. 

 Provide them with training on protective measures 
and how to check that those controls are working. 

 Provide them with training on when and how to use 
any respiratory protective equipment (RPE) or other 
personal protective equipment (PPE) provided. 

 Provide them with training on how to maintain 
RPE/PPE, where to store it when not in use, how to 
obtain replacements and how to report defects. 

 Provide them with training on what to do if something 
goes wrong. 

 Give your workers information on dust monitoring 
programmes and the importance of their co-operation. 

 Employees should also be informed of the 
conclusions of any personal exposure monitoring 
campaign. 

 In the event that an employee’s measured personal 
exposure to respirable crystalline silica exceeds the 
relevant occupational exposure limit value, that 
employee must be provided with details of his own 
personal exposure monitoring result. 

 Employees should be informed about health 
surveillance procedures 

  

Implementation 
 

 Training sessions should be organised during 
employees’ normal working time. 

 Refresher training sessions should be conducted at 
least once every two years, or more often in the event 
of changes in working practices etc. 

 Attendance at training sessions should be made 
compulsory. Attendance should be documented and 
records maintained as long as reasonably possible.  

 Workers should be asked to provide feedback on 
each training session, which might help in the 
organisation of future training sessions. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that training sessions are 
planned, that they are well-attended, that their 
effectiveness is demonstrated by suitable methods 
and that the entire workforce is covered by them. 
Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of the 
controls 
 
 
 Ensure that you attend all health 

and training sessions that are 
organised for you. 

 Don’t hesitate to ask questions 
during training sessions. You 
may be aware of problem areas, 
or solutions to problems, that 
have not previously been 
identified. 

 Follow the Good Practices 
document and its task guidance 
sheets. 

 Make sure you use the correct 
sheet for the task. 

 Co-operate with your employer 
and other workers with specific 
responsibilities for the safety 
and health of workers, to enable 
your employer to ensure that 
your working environment and 
working conditions are as safe 
as possible. 

 Immediately inform your 
employer, or other workers with 
specific responsibilities for the 
safety and health of workers, of 
any work situation that you 
think may represent a serious 
and immediate danger to safety 
and health. 

 Make correct use of your work 
equipment and use all 
hazardous substances as 
directed. 

 Use personal protective 
equipment, including 
respiratory protective 
equipment, as directed by your 
employer. 
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2.1.20  Working with 
Contractors 
 
This task sheet relates to the employment of external contractors in 
plants where airborne respirable crystalline silica dust may be 
generated. 
 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, requiring the 
same protection standards for 
external contractors as those 
applicable to their own employees. 
 
 
Specifically, the advice given in this 
sheet is good practice for the 
management of all contract works, 
but the wording has been tailored to 
make it most relevant to 
circumstances where there is risk of 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to contract firms and their 
employees who may be exposed to 
respirable crystalline silica in the 
workplace, in order that they may 
make the best use of the control 
measures which are implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
Existing national provisions must 
always be applied. 

 Nature of contractors’ work 
 

It is typical for contractors to be employed in the 
following types of work (non exhaustive list): 

 

 Design work 
 Construction work 
 Installation of plant and equipment 
 Maintenance and servicing of equipment  
 Equipment testing and calibration  
 Specialist inspection services (eg asbestos, structural) 
 Packaging (eg bagging) 
 Mineral extraction and on-site haulage 
 Road haulage  
 Cleaning 

 

Contractor selection criteria 
 

When choosing contractors, the client’s selection criteria 
must include an assessment of the contractor’s health 
and safety performance.  

Consider each of the following (non exhaustive list) and 
ensure that the contractor’s performance against each of 
the criteria is adequate for the risks associated with the 
job and the area(s) in which it will be conducted. 

 

 Health and safety policy document  
 Certificates of training/competence 
 Arrangements for health and safety advice and support 
 Risk assessment and safe working procedures 
 Availability of necessary work equipment 
 Measures for control of hazardous substances  
 Personal protective equipment arrangements  
 Health surveillance arrangements  
 Previous accident record  
 Employer’s Liability and Public Liability insurance 

arrangements 
 

Do not allow a contractor to work on your site unless you 
are satisfied that he has given due consideration to all 
health and safety issues. 

 
   

 

   March 2006 – 2.1.20 – Page 1 of 2 



    
    

Exchange of communication 
 

 It is the client’s responsibility to inform external contractors of 
reasonably foreseeable risks (including those relating to 
respirable crystalline silica dust) that may be encountered on 
their site. This information must be provided in the form of written 
documentation at the pre-tender stage. 

 Relevant sections of the Good Practices Guide and Fact Sheets 
should be sent to the Contractor as part of the pre-tender 
documentation. 

 All contractors must be provided with induction training, prior to 
commencing work on the client’s site, as a condition of them 
being authorised to enter the working area. If for some reason it 
is not practicable to provide induction training, then close 
personal supervision of the contractors must be provided by the 
client at all times. 

 Induction training must include details of site rules and 
procedures, including any specific dust control measures that are 
relevant to the contract. Details should be provided of areas and 
activities for which personal protective equipment must be worn.  

 During the induction session, contractors should be tested on 
their knowledge of their own safe working procedures. Do not 
allow work to commence until you are satisfied that all individual 
contractors are fully conversant with the requirements of their 
employer’s safety documentation. 

 It may be necessary under national regulations to appoint a 
central co-ordinator of specific contract works. 

 
Written Agreement with Contractors 

 
 Outsourcing agreements for jobs entailing potential exposure to 

respirable crystalline silica should contain a provision regarding 
health protection. 

 
 The Good Practices Guide together with its Facts Sheets 

constitutes an integral part of the contract. This means that the 
Contractor will not only have to respect all general legal 
provisions regarding Health and Safety but also the 
recommendations of the Good Practices Document. 

 

Supervision of contractors 
 
The client must provide an appropriate level of supervision of all 
contractors who are working on their sites. The extent of this 
supervision will depend upon the complexity of the job and 
should, as a minimum, involve documented spot checks on the 
contractor’s working practices. However, if it has not been 
practicable to provide full induction training, then contractors 
must be provided with close personal supervision at all times. 
 
The client should have in place documented procedures for 
managing any situation in which a contractor fails to adhere to 
safe working procedures. Records should be maintained of all 
actions taken by both the client and the contract firm involved in 
addressing unsafe working practices. 
 
 
 
 
 

  
Client’s checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 When selecting 

contractors, make an 
assessment of the 
adequacy of their 
systems for managing 
personal exposure to 
respirable crystalline 
silica dust. 

 Ensure that contractors 
are provided with 
information on the health 
and safety risks present 
on your site that are 
relevant to their work.  

 Provide contractors with 
induction training before 
allowing them to start 
work on your site. 

 Ensure that you 
adequately supervise 
contractors in order to 
satisfy yourself that they 
are following safe 
working practices. 

 Do not hesitate to stop 
the job if contractors are 
not working safely. 

Contractor’s checklist 
for making the best use 
of the controls 
 
 Conduct risk 

assessments for all of 
your work activities and 
document them. You will 
be required to provide 
copies to your clients. 

 Ensure that individual 
contractors are provided 
with training on the 
requirements of your risk 
assessments. 

 Ensure that you maintain 
communication on health 
and safety issues with 
the client at all times. 
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2.2.1a  Bag emptying –  
small bags  
 
This sheet provides advice on emptying of small bags of 
products containing crystalline silica in a production unit, 
particularly those containing dry materials. 
 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure bag emptying equipment is fit for purpose. 

 Enclose the bag emptying equipment as much as possible and keep it 
under negative pressure by using a local exhaust ventilation system – 
refer to task sheet 2.1.13.  

 For small bags, the use of automatic or semi-automatic bag dumping 
stations is recommended for emptying the bags. 

 Ensure workers tip the bag contents gently – never dump them. Bags 
should be emptied with the open end facing away. 

 Bag crushing creates a lot of dust. Workers should roll up empty bags 
within the extraction zone. 

 In order to dispose of empty bags without creating dust, drop them into a 
large plastic sack supported and held open by a metal frame. When it is 
full, seal the sack and dispose of it in a suitable waste skip. Do not let 
the waste sack overflow. Alternatively, use a compactor equipped with a 
dust extraction system or which is fully enclosed. 

 Bag emptying equipment should be connected to a suitable dust 
arrestment system (e.g. bag filter/cyclone). A permanent dust extraction 
system is preferred, though a stand-alone mobile unit is acceptable. 

 Bag emptying equipment should be designed for easy access to all parts 
for maintenance, unblocking and cleaning. Access panels should be 
interlocked or have trip devices where necessary to prevent persons 
accessing dangerous parts of machinery. 

 Consider providing mechanical/pneumatic assistance with bag handling. 

 Where possible keep bag emptying equipment away from doors, 
windows and walkways to prevent draughts affecting the performance of 
dust extraction systems. 

 Provide a clean air supply to the workroom to replace extracted air. 

 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust 
control during small bag emptying 
operations. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
  

 
 
   Manual Bag Emptying                                     Automated Bag Emptying 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the cleaning equipment for signs of damage at 
least once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the ventilation 

system is working 
properly. Make sure the 
dust extraction system is 
switched on and is 
working correctly before 
starting work. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Use handling aids when 
available. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Clean up work rooms 
using vacuum or wet 
cleaning techniques. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.1b  Bag emptying –  
bulk bags 
 
This sheet provides advice on how to empty bulk bags (big 
bags) of products containing crystalline silica in a production 
unit, particularly those containing dry materials. 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure bag emptying equipment is fit for purpose. 

 Enclose the bag emptying equipment as much as possible and keep it 
under negative pressure by using a local exhaust ventilation system – 
refer to task sheet 2.1.13. 

 Manual bag cutting is not recommended without the use of 
personal protective equipment. 

 For single trip bulk bags without inner liner, use bag emptying equipment 
featuring pyramidal cutting knives and a rubber membrane to seal off the 
bag bottom. 

 For multiple trip bulk bags, a discharge system with vibrator plate should 
be used and this should be equipped with local exhaust ventilation. 

 Where multiple trip bulk bags are used, which have inner liners, special 
dust-free outlet connection systems are available which have double ring 
seals and fully enclosed product discharge. 

 In order to dispose of empty bags without creating dust, do not manually 
compress the empty bags. Instead, drop them into a large plastic sack 
supported and held open by a metal frame. When it is full, seal the sack 
and dispose of it in a suitable waste skip. Do not let the waste sack 
overflow. Alternatively, use a compactor equipped with a dust extraction 
system or which is fully enclosed. 

 Bag emptying equipment should be connected to a suitable dust 
arrestment system (e.g. bag filter/cyclone) 

 Bag emptying equipment should be designed for easy access to all parts 
for maintenance, unblocking and cleaning. Access panels should be 
interlocked or have trip devices where necessary to prevent persons 
accessing dangerous parts of machinery. 

 Consider providing mechanical/pneumatic assistance with bag handling. 

 Where possible keep bag emptying equipment away from doors, 
windows and walkways to prevent draughts affecting the performance of 
dust extraction systems. 

 Provide a clean air supply to the workroom to replace extracted air. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust 
control during bulk bag emptying 
operations. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures.    
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the cleaning equipment for signs of damage at 
least once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Deal with spills immediately. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task 
sheets 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the ventilation 

system is working 
properly. Make sure the 
dust extraction system is 
switched on and is 
working correctly before 
starting work. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Use handling aids when 
available. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Clean up control rooms 
using vacuum or wet 
cleaning techniques. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.2  Batch charging into 
the process - Glass 
 
This activity relates to the charging of the humid batch by special 
charging machines from the furnace hopper into the melting 
furnace, which due to its operating conditions (high temperatures 
combined with positive pressure) generates a certain amount of 
dust. 

  
Access 

 
 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 
 

Design and equipment 
 

 Ensure that charging equipment is fit for purpose and well 
maintained. 

 Adjust the sand seal system in accordance to supplier 
recommendations. 

 Enclose the charging area as far as technically feasible. 

 Assure the batch is charged at the appropriate humidity factor 
into the furnace. 

 Furnace hoppers for the wet batch material should have an 
opening as small as practicable. 

 Furnace hopper to be equipped with high level detection linked 
to alarming system to avoid overfilling. 

 Ensure proper ventilation in the charging area. 

 

 

 

 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the charging of the humid 
batch by special charging machines 
from the furnace hopper into the 
melting furnace. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure that the equipment is maintained as advised by 
the supplier in efficient working conditions. 

 Check sand seal system on a daily base and adjust if 
necessary in accordance to supplier recommendations.  

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment for signs of damage at least 
once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 In order to prevent dust accumulation, clean the workplace 
on a regular base. 

 Deal immediately with spills. When dealing with bulk 
spillages of fine, dry, dusty materials, ensure that cleaning 
work is undertaken following a written safe working 
procedure and using the information in this sheet. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 
 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal 
Protective Equipment. 

 If necessary, respiratory protective equipment should be 
provided and worn.  

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

 Risk assessment could be carried out to determine whether 
existing controls are appropriate. 

  

Training 

 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Verify proper function of 
sand seal. If you notice 
any anomaly, inform your 
supervisor 

 Immediately cleaning up 
bulk spillages of fine, dry 
dusty materials by using 
vacuum or wet cleaning 
methods. Ensure that you 
work in accordance with 
your Company’s written 
safe working instruction. 

 Use maintain and store 
any person protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions 
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2.2.3a  Bulk road tanker 
loading 
 
This activity covers bulk loading operations for road tanker 
transport of products containing crystalline silica, particularly 
those containing dry materials. 
 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure the loading equipment is adequate and well 
maintained. 

 Provide a loading bellow chute capable of extracting 
enough air to keep the loading point under negative 
pressure. 

 The loading bellow should be connected to a suitable dust 
extraction system (e.g. a bag filter/cyclone). 

 Make arrangements to discharge the air, which is 
displaced during loading of bulk products, so that it can 
not escape from the vessel. 

 Provide where possible closed and depressurised 
transport equipment with adequate de-dusting equipment. 

 Where possible, incline de-dusting ducts so as to avoid 
settling of dust. Ensure minimal internal wear on ducts by 
selecting wear resistant materials, using adequate duct 
dimensions and by avoiding sharp bends. 

 Design ducts with appropriate internal diameter 
(increasing as one approaches the de-dusting system) in 
order to maintain adequate transport velocities and to 
prevent settling of dust. 

 Try to avoid leakages as much as possible. 

 Control cabins should have their own clean air supply, or 
may be fitted with forced air filtration. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust 
control during bulk loading 
operations for road tanker 
transport. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the cleaning equipment for signs of damage at 
least once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of the dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use. 

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the loading 

equipment is working 
properly. Make sure the 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Use handling aids when 
available. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Clean up any control 
cabin using vacuum or 
wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.3b  Bulk loading 
 
This activity covers bulk loading operations for road (except 
road tankers), rail and water transport of crystalline silica 
containing materials particularly dry materials. 
 
Sheet 2.2.2a offers advice on loading of road tankers. 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure that all loading equipment is fit for purpose and 
well maintained.  

 Appropriate techniques may include the use of conveyors, 
screw feeds, grabs, bucket elevators, hoppers, chutes 
and fill pipes. 

 Enclose conveyors, chutes etc as much as possible. 

 Minimise the speed of descent of the material: 

 Minimise falling distances – design chutes etc so that 
the material cascades. ie several short descents 
rather than one big one 

 Install baffles inside long fill pipes 

 Minimise slope angles in chutes, fill pipes etc 

 Do not load flour products in the open air; enclosed 
systems must be used. 

 Loading facilities should be sheltered to prevent dust 
being generated by the wind, whilst also providing a good 
standard of through-ventilation. 

 Control cabins should be well-sealed and have their own 
clean air supply. Where necessary, they should be 
equipped with forced air filtration and maintained under 
positive pressure.  

 CCTV systems can be used to reduce the need for 
operators to visit dusty areas.  

 See task sheet 2.2.3a entitled “Bulk Road Tanker 
Loading” for advice on loading of road tankers. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust 
control during bulk loading 
operations for road (except road 
tankers), railway and ship transport. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as advised 

by the supplier/installer in efficient working order and in good 
repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 Visually check the cleaning equipment for signs of damage at least 

once per week or, if it is in constant use, check it more frequently. If 
used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of ventilation 
equipment from the supplier. Keep this information to 
compare it with future test results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine whether 

existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Indicate the need for respiratory protective equipment to be 
worn using appropriate pictogram signs. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use. 

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 Give your employees information on the health effects associated 

with respirable crystalline silica dust 
 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 

checking controls are working and using them; when and how to use 
any respiratory protective equipment provided and what to do if 
something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of the 
Good Practice Guide. 

 Ensure that transport operators are provided with copies of 
loading procedures and training as necessary. 

  

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place 

and that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 
 Employers should make sure that employees have all the means to 

perform the checklist given opposite. 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the loading 

equipment is working 
properly. 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Wear respiratory 
protective equipment (eg 
a dust mask) in areas 
where this has been 
deemed necessary. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.4a  Bulk road tanker 
unloading (blowing off)
 
This activity covers the discharge of silica sand and flour 
products from a road tanker into a storage silo, particularly 
dry materials. 
 

  
Access 

 
 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on how to minimise the 
release of airborne dust when 
blowing off a road tanker of silica 
sand or flour. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 

  

Design and equipment 
 

Road Tanker 
 

 Limit the discharge rate to the design capacity of the receiving 
silo and dust extraction unit. Offloading pressures should be 
agreed with the silo operator. 

 Tanker offloading pipes, connectors and seals must be 
designed to withstand the high air pressures and abrasion 
associated with blowing operations. 

 Note that there will be a surge of air pressure as the last 
sand/flour is blown into a silo. Hence the need for constant 
supervision of offloading operations. 

 
Customer silo 

 
 Storage silos should be purchased only from reputable 

suppliers. 

 Appropriate engineering design methods should be employed 
to ensure adequate structural strength. 

 Engineering controls must be employed to prevent over-
pressurisation of the silo while it is being filled. Ensure that the 
silos are equipped with pressure relief devices and high level 
alarms. They must also have dust extraction systems to 
remove and clean the displaced air.  

 Silo dust extraction units must be fitted with filters that are 
appropriate to the particle size range of the product. 

 Offloading pressures should be agreed with the tanker 
operator. 

 Note that flour products have varying bulk density. Put in place 
procedures to ensure that silos are not overfilled. 

 Silos should be equipped with a dust extraction system to 
prevent the emission of dust from the silo during tanker 
offloading. 

 Pipework and ductwork should be designed to minimise shock 
losses (caused by bends, constrictions etc); to minimise dead 
spots where material may accumulate and to facilitate easy 
clearing of blockages. 

 Silo connection points should be located as close as possible 
to the delivery tanker parking area. This will eliminate the need 
for long lengths of flexible hose. 

 Safe means of access should be provided to those parts of the 
silo requiring inspection and maintenance. 
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Maintenance 
 

 Maintain pipes/hoses, connectors and seals in good 
condition to reduce the likelihood of dust escaping during 
blowing operations.  

 Dust extraction systems on silos must be maintained in 
accordance with manufacturers’ instructions. 

  

Examination and testing 
 

 A competent person should test the performance of dust 
extraction systems at least annually. 

 Tanker drivers should check the condition of pipes/hoses 
and seals daily and obtain replacements as necessary. 

 Any faults with the pipes/hoses/connectors and silo dust 
extraction systems must be reported as soon as possible 
so that remedial action can be taken. 

  

Cleaning and housekeeping 
 

 The tanker offloading area should be kept clean and tidy 
 Clean your workplace on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to check the 
effectiveness of control measures.  

 Respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) may need to be worn when 
disconnecting the offloading pipe at the back of the tanker, 
when remedying any escape of dust or in the event control 
measures fail. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use. Replace this equipment at intervals 
recommended by suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Ensure procedures are in place to prevent overfilling of 
silos. 

 Have a system to check that dust control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Tanker drivers must 

supervise their offloading 
operations at all times. 

 Agree offloading 
pressures with the 
customer. 

 Check the condition of 
pipes, hoses and 
connectors daily. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clean up spillages of 
sand and flour 
immediately, using wet 
cleaning methods. 

 Wear a dust mask when it 
is necessary to enter 
dusty areas in order to 
rectify any escape of 
dust, or in the event other 
control measures fail. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.4b  Bulk unloading 
 
This activity covers bulk unloading operations for road (except 
road tankers), rail and water transport of crystalline silica 
containing materials, particularly dry materials. Sheet 2.2.4a 
offers advice on unloading of road tankers. 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

 Design and equipment 
 
 

 Ensure that all unloading equipment is fit for purpose and 
well maintained. 

 When discharging dry products, install dust extraction 
systems in areas where dust may be emitted into the 
workplace air.  

 Consider isolating the discharge area and keeping it 
under negative pressure. Alternatively, provide control 
rooms which are sealed and kept under positive pressure. 

 Design the size and shape of receiving hoppers so that 
they are appropriate to the capacity of the road haulage 
vehicles, rail wagons, grabs etc feeding them.  

 Prepare offloading procedures. Ensure that hoppers and 
discharge areas are clearly labelled with their contents.  

 Do not discharge flour products in the open air; enclosed 
systems must be used. 

 See task sheet 2.2.4a entitled “Bulk Road Tanker 
Unloading” for advice on blowing off dry products from 
road tankers. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust 
control during bulk unloading 
operations. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as advised by 
the supplier/installer in efficient working order and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the cleaning equipment for signs of damage at 
least once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of dust extraction 
equipment from the supplier. Keep this information to compare it 
with future test results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Deal with spills immediately. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Indicate the need for respiratory protective equipment to be worn 
using appropriate pictogram signs. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

 Ensure that delivery drivers are provided with copies of 
offloading procedures and training on these as necessary. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the unloading 

equipment is working 
properly. 

 Make sure the dust 
extraction system is 
switched on and is 
working. 

 Wear respiratory 
protective equipment (eg 
a dust mask) in areas 
where this has been 
deemed necessary. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.5  Core making and moulding 
in foundries 
 
This activity covers core shop and moulding shop in foundries 
 

  
Access 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on core making and moulding 
in foundries. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 Design and equipment 
 

 Control sand spillage. Make sure the right amount of sand 
is used for the mould. 

 You need an air speed typically between 0.5 and 1,5 
metres per second into the enclosures. Refer to task 
sheet 2.1.13. 

 Always confirm that the extraction is turned on and 
working at the start of work. Check the gauge. 

 Discharge cleaned, extracted air to a safe place outside 
the building, away from doors, windows and air inlets. 

 Have a supply of clean air coming into the workroom to 
replace extracted air. 

 Consult a qualified ventilation engineer to design new 
control systems. 

Maintenance 
 Follow instructions in maintenance manuals. 
 Keep equipment in effective and efficient working order. 
 Repair faulty extraction systems immediately. Meanwhile, 

wear respiratory protective equipment (RPE). 
 Sand is very abrasive and plant wears out quickly. Plan 

regular maintenance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

    

Examination and testing 
 Look daily for signs of damage to the ducting, fan and air filter. 

Noisy or vibrating fans can indicate a problem. Repair damage 
immediately. 

 At least once a week, check that the extraction system and gauge 
work properly. 

 You need to know the manufacturer’s performance specification to 
know if extraction is working properly. 

 If this information isn’t available, hire an engineer competent in 
ventilation techniques to determine its performance. 

 The engineer’s report must show the target air speeds. 
 Keep this information in your testing logbook. 
 Get an engineer competent in ventilation techniques to examine 

the system thoroughly and test its performance at least once every 
12 months or obey national regulations. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 Review records to see if there are failure patterns that make 
planning maintenance easier. 

Cleaning and housekeeping 
 Every day, clear up accumulation of dirt in areas where people 

work all the time. 
 Clean general workrooms once a week to stop dust being stirred 

up and to reduce slips. 
 Use a vacuum cleaner fitted with a filter t cleat up dust. 

X     Do not clean up with a brush or with compressed air. 
 Shovel containers in a safe place. 
 Keep lids on containers when they are not being filled or emptied. 
 Dispose of empty containers safely. 
 Dispose of wastes safely. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Ask your safety-clothing supplier to help you get the right PPE. 
 Respiratory protective equipment (RPE) should not be needed if 

the extraction is designed correctly and working properly. 
 RPE is needed for maintenance and cleaning, and for clearing up 

spills. 
 Use a P3 standard of RPE (Assigned Protection Factor 20) or 

equivalent standard. Consult your supplier for advice. 
 Replace RPE filters as recommended by your supplier. Throw 

away disposable masks after one use. 
 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 

clean when not in use.  
 Provide eye protection. 

X   Never use compressed air use for removing dust from clothing. 
X     Workers must not take their coveralls home for washing. Use  
       a contract laundry. 

Training 

 Give your employees information on the health effects associated 
with respirable crystalline silica dust.  

 
 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 

checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to do if 
something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of the 
Good Practice Guide.   

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and that 
they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means to 
perform the checklist given opposite. 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the room is 

well ventilated and any 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used, If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 
 If you think there is a 

problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 
 Do not interface with 

ventilation systems – 
they are provided to 
protect your working 
environment. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.6  Crushing of minerals
 
Large quantities of airborne dust may be generated when 
minerals containing crystalline silica are fractured during 
crushing operations. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. This will help to protect people from the airborne 
dust hazard and from other hazards associated with 
crushing eg noise and ejected particles. 

 

  

 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the use of a crusher to 
break down boulders of quarried 
material into smaller lumps. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 

 

 

Design and equipment 
 

 Little can be done to prevent the generation of airborne dust 
during crushing activities, so control of exposure relies upon 
isolation of plant operators from the dust that is generated. 

 Machine controls should be located well away from sources of 
airborne dust generation. 

 If it is necessary for someone to constantly supervise the 
operation of a crusher, then an enclosed, sealed cab should 
be provided. 

 The use of CCTV systems will enable operators to check the 
operation of the crusher without being exposed to high dust 
levels. 

 Operator’s cabs (control rooms) should be physically 
separated from dusty areas and fed with clean fresh air, 
supplied under positive pressure. Alternatively, cabs should be 
fitted with air conditioning, equipped with an air filter that is 
designed to withstand a high loading of respirable dust 
particles. 

 In order for the positive pressure supply or air conditioning 
system to provide the greatest protection from dust exposure, 
the doors and windows of the cab must be kept closed at all 
times while the crusher is in operation. 

 Timing of crushing operations, to coincide with the wetter 
seasons of the year, will help to reduce airborne dust 
generation. Consideration should also be given to the use of 
water sprays to suppress dust. 

 Location of a crusher outdoors will result in better ventilation, 
thus reducing airborne dust concentrations. 

 If a crusher is located inside a building, then a good standard 
of through ventilation will be required to control dust levels. 
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Maintenance 
 

 Maintain the cab air conditioning system as advised by the 
supplier, in effective and efficient working order. 

 The air conditioning filter should be changed at the interval 
(in terms of hours of machine operation) advised by the 
manufacturer. 

  

Examination and testing 
 

 Crusher operators should check the condition of the air 
conditioning filter as recommended by manufacturers. 

 Any faults with the air conditioning/filtration system must 
be reported as soon as possible so that remedial action 
can be taken. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 A build up of fine dust on the internal surfaces of the 
operator’s cab might suggest a problem with the air 
conditioning system. 

 Preference should be given to the use of vacuum or wet 
cleaning methods. Avoid using a dry brush when cleaning 
the internal surfaces of the operator’s cab. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to check the 
effectiveness of control measures. 

 Respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) may need to be worn if it is necessary to 
split large boulders manually, when carrying out routine 
plant checks or maintenance, or in the event other control 
measures fail. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use. Replace respiratory protective 
equipment at intervals recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that dust control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Keep the cab or control 

room doors and windows 
closed at all times when 
the crusher is in 
operation. 

 Check the condition of 
the air conditioning filter 
once a week. 

 Keep records of all safety 
checks on a daily check 
sheet. 

 Look for signs of dust 
build up on the surfaces 
of the cab. This may be a 
sign that the air filter is in 
poor condition. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Keep the interior of the 
cab clean. 

 Wear a dust mask when it 
is necessary to enter 
dusty areas in order to 
manually split large 
boulders, during routine 
plant checks and during 
maintenance work. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.7  Cutting and 
Polishing Refractory 
Materials and Glass 
 
This activity relates to the cutting of refractory materials and glass 
which may generate large quantities of airborne dust. 
 

  

 
Access 

 
 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 
 

Design and equipment 
 

 Dust control can be achieved by using wet cutting methods, 
which prevent fine dust from becoming airborne by trapping it 
in water. 

 Ensure that water supplies are adequate and that they are 
maintained.  Take precautions during cold weather against 
freezing. 

 Take precautions to ensure the control of legionella and other 
biological agents. If the water used for wet cutting is re 
circulated, ensure that it is checked regularly with respect to 
pH value and contamination with micro organisms. 

 The provision of appropriate drainage systems is essential 
when using water sprays and hoses. 

 Ensure that electrical systems etc have adequate protection 
against the hazards present in the working environment, 
including water and silica dust. 

 Use cutting and polishing tools containing no crystalline silica. 

 
 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the cutting and polishing 
of refractory materials and glass. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Maintain the equipment as advised by the supplier, in 
efficient working order and good repair. 

 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment for signs of damage at least 
once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean the equipment regularly 
 Use vacuum or wet cleaning methods 
  Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air 

  Do not allow deposits of dust/debris to dry out before 
cleaning up 

 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal 
Protective Equipment. 

 Indicate areas where personal protective equipment must 
be worn 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers 

 Risk assessment could be carried out to determine whether 
existing controls are appropriate 

 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 

 Ensure that you follow 
your employer's safe 
working procedures. 

 
 
 Look for signs damage, 

wear or poor operation of 
any of the equipment 
used.  If you find any 
problems, tell your 
supervisor. 

 
 
 Clean up the equipment 

after use 

 
 
 Clean using vacuum or 

wet cleaning method 

 
 
 Use maintain and store 

any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions 

 

 

 

 

 

 

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 
 Employers should make sure that employees have all the means 

to perform the checklist given opposite. 
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2.2.8  Drying minerals 
 
This activity covers the operation for drying and cooling of 
products containing crystalline silica. 
 

 Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure that all drying/cooling equipment is fit for purpose and that 
it is well maintained. 

 The plant should be enclosed as far as possible. Fluid bed dryers 
are generally more enclosed than rotary dryers. 

 Outdoor installation of mineral dryers and coolers will help to 
reduce personal exposure to respirable crystalline silica dust, by 
taking advantage of natural ventilation. However, dryers and 
coolers that are installed outdoors will need to be designed for 
increased weather resistance. 

 In situations where dryers and coolers are installed indoors, 
forced ventilation may be required in the building in order to 
ensure adequate dilution and removal of dusty air. 

 Install a dust extraction system to serve all points from which dust 
may escape from the drying/cooling equipment and to maintain 
the system under negative pressure. This should be connected to 
a suitable dust extraction unit (e.g. a bag filter, cyclone or wet 
scrubber). 

 Fine dust collected by the dust extraction unit can be returned to 
the dried product if additional precautions (e.g. closed circuit) are 
taken to protect those who may be exposed to this dust 
downstream, for example during bulk loading operations. 

 Control cabins should have their own clean air supply. Where 
necessary, they should be equipped with forced air filtration and 
maintained under positive pressure. Dryer/cooler controls should 
be via telemetry in order to reduce the need for operators to visit 
dusty/noisy areas. 

 Mineral dryers and coolers are subject to particulate emission 
limits and must be designed to satisfy local rules. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust 
control for drying operations. 
Following the key points of this 
task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply 
all of the control measures 
identified in this sheet in order 
to minimize exposure to 
respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate 
protection and prevention 
measures. 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the 
workplace, in order that they 
may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the 
Good Practices Guide on silica 
dust prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure the equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of the dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Have the equipment examined and tested against its 
performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 Make sure that the dust 

extraction system is 
switched on and that it is 
working correctly. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Clean up control rooms 
using vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Test if control rooms are 
under pressure, keep 
doors and windows shut. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.9  Dry pressing - ceramics 
   

This activity relates to pressing of materials (powders or 
granulates) containing crystalline silica as a shaping process 
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during pressing materials containing 
crystalline silica as a shaping 
process. Following the key points of 
this task sheet will help reduce 
exposure. Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 

Design and equipment 
 Enclose the materials transfer system and the pressing system 

as much as possible. 

 Provide local exhaust ventilation around the pressing system 
with an inward airflow of at least 1 m/s at the point where the 
dust is generated. Refer to task sheet 2.1.13. 

 Consider the need for additional ventilation at the discharge of 
the pressed parts and transfer points. Ensure air discharges 
from pneumatic systems do not interfere with the dust control 
measures. 

 Design any enclosure in sections to allow easy access for 
cleaning and maintenance. 

 Prevent material from falling down by using an appropriate 
device. 

 Where possible, locate the work area away from doors, 
windows and walkways to stop draughts interfering with the 
ventilation and spreading dust. 

 Provide an air supply to the workroom to replace extracted air. 

 Keep ducts short and simple. 

     Avoid long sections of flexible duct. 

 Provide an easy way of checking the control is working, e.g. a 
manometer, pressure gauge or tell-tale (a small flag). 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 

 You can re-circulate cleaned and filtered air into the workroom 
in quantities recommended by existing standards. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Store containers in a safe place and dispose of empty 

containers safely. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X    Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Make sure that paper 
bags and other waste 
material aren’t drawn into 
the ventilation duct. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods. Dispose of 
spills safely. 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air. 

 Put lids on containers 
immediately after use. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.10  Fettling larger 
castings in foundries 

   
This activity covers fettling shop, when fettling larger castings. 
 

 
 

 
 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on fettling sheet of larger 
castings. Following the key points of 
this task sheet will help reduce 
exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures.   
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 
 

Design and equipment 
 

 Respiratory protective equipment (RPE) is needed. 
 Provide a ventilated booth for fettling larger castings. 
 RPE is needed for larger castings. 
 You need an air speed typically between 1 and 1,5 metre per 

second into the booth, and typically between 2.5 and 10 
metres per second at the extraction point. Refer to task sheet 
2.1.13. 

 Always confirm that the extraction is turned on and working at 
the start of work. Check the gauge. 

 Discharge cleaned, extracted air to a safe place outside the 
building, away from doors, windows and air inlets. 

 Ensure that enough fresh air (20%) is supplied where 
employees are working in order to dilute and remove the 
airborne dust produced. 

 Position the workpiece so that it is as close as possible to the 
extraction point. 

 Ensure that fettling dust is directed into the booth. 
 Provide a turntable to move the casting. 

X    Workers should not stand between the casting and the   
      extraction point. 

 Consult a qualified ventilation engineer to design new control 
systems 
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Maintenance 
 

 Follow instructions in maintenance manuals. 
 Keep equipment in effective and efficient working order. 
 Repair faulty extraction systems immediately. Meanwhile, wear 

respiratory protective equipment (RPE). 
 Fettlings are very abrasive and plant wears out quickly. Fettlings 

can block extraction points. Plan regular maintenance. 

Examination and testing 
 Look daily for signs of damage to the ducting, fan and air filter. 

Noisy or vibrating fans can indicate a problem. Repair damage 
immediately. 

 At least once a week, check that the extraction system and 
gauge work properly. 

 You need to know the manufacturer’s performance specification 
to know if extraction is working properly. 

 If this information isn’t available, hire an engineer competent in 
ventilation techniques to determine its performance. 

 The engineer’s report must show the target air speeds. 
 Keep records of inspections for a suitable period of time which 

complies with national laws (minimum five years).  

Cleaning and housekeeping 
 Every day, clear up accumulations of dirt in areas where people 

work all the time. 
 Clean general workrooms once a week to stop dust being stirred 

up and to reduce slips. 
 Use a vacuum cleaner fitted with a filter to clear up fine dust. 

X    Don’t clean up with a brush or with compressed air. 
 Shovel large spills carefully to avoid stirring up dust. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Ask your safety-clothing supplier to help you get the right PPE. 
 Respiratory protective equipment (RPE) is needed for work 

inside a booth, for maintenance and cleaning, and for clearing up 
chemical spills. 

 Use air-fed or powered RPE with an Assigned Protection Factor 
of at least 40. 

 Consult your supplier for advice. 
 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 

clean when not in use.  
 Provide eye protection. 
 Protective gloves are needed to help prevent injuries. 

X  Never allow compressed air use for removing dust from 
clothing. 

X   Workers must not take their coveralls home for washing. Use 
a contract laundry 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 

checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the check list given opposite. 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the room is 

well ventilated and any 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used, If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 
 If you think there is a 

problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 
 Do not interface with 

ventilation systems – 
they are provided to 
protect your working 
environment. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.11  Fettling smaller castings in 
foundries 
 

  This activity covers the fettling of smaller castings. 
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on fettling of smaller 
castings. Following the key points of 
this task sheet will help reduce 
exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 
 

Design and equipment 
 

 Control fettlings and dust. Fettle small castings in a ventilated 
booth. 

 Fettle very small castings using an abrasive or wire wheel 
fitted with local exhaust ventilation (LEV). 

 You need an air speed typically between 1 and 2.5 metres per 
second into the fettling booth, or typically between 2.5 and 10 
metres per second into pedestal grinder openings. Refer to 
task sheet 2.1.13. 

 Always confirm that the extraction is turned on and working at 
the start of work. Check the gauge. 

 Discharge cleaned, extracted air to a safe place outside the 
building, away from doors, windows and air inlets. 

 Have a supply of clean air coming into the workroom to 
replace extracted air. 

 Position the work piece so that it is as close as possible to the 
extraction point. 

 Ensure that fettling dust is directed into the booth and that 
pneumatic tools do not blow dust out of the booth. 

 Provide a turntable to move the casting. 
 Consult a qualified ventilation engineer to design new control 

systems. 
 

Maintenance 
 

 Follow instructions in maintenance manuals. 
 Keep equipment in effective and efficient working order. 
 Repair faulty extraction systems immediately. Meanwhile, 

wear respiratory protective equipment (RPE). 
 Fettlings are very abrasive and plant wears out quickly. 

Fettlings can block extraction points. Plan regular 
maintenance. 
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Examination and testing 

 Look daily for signs of damage to the ducting, fan and air filter. 
Noisy or vibrating fans can indicate a problem. Repair damage 
immediately. 

 At least once a week, check that the extraction system and 
gauge work properly. 

 You need to know the manufacturer’s performance specification 
to know if extraction is working properly. 

 If this information isn’t available, hire an engineer competent in 
ventilation techniques to determine its performance. 

 The engineer’s report must show the target air speeds. 
 Keep this information in your testing logbook. 
 Get an engineer competent in ventilation techniques to examine 

the system thoroughly and test its performance at least once 
every 12 months or obey national regulations. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 Review records to see if there are failure patterns that make 
planning maintenance easier. 

Cleaning and housekeeping 
 Every day, clear up accumulations of dirt in those areas where 

people work all the time. 
 Clean general workrooms once a week to stop dust being stirred 

up and to reduce slips. 
 Use a vacuum cleaner fitted with a filter to clear up fine dust. 

X    Don’t clean up with a brush or with compressed air 

Personal protective equipment (PPE) 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Ask your safety-clothing supplier to help you get the right PPE. 
 Respiratory protective equipment (RPE) is not normally needed 

when working at a ventilated work bench. RPE is needed for 
other fettling, for maintenance and cleaning, and for clearing up 
spills. 

 Use a P3 standard of RPE (Assigned Protection Factor 20) or 
equivalent standard. Consult your supplier for advice. 

 Replace RPE filters as recommended by your supplier. Throw 
away disposable masks after one use. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Provide eye protection. 
 Protective gloves are needed to help prevent injuries. 

X  Never allow compressed air use for removing dust from 
clothing. 

X   Workers must not take their coveralls home for washing. Use 
a contract laundry. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust 
 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 

checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place and 

that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 
 Employers should make sure that employees have all the means 

to perform the check list given opposite. 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the room is 

well ventilated and any 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used, If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 
 If you think there is a 

problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 
 Do not interface with 

ventilation systems – 
they are provided to 
protect your working 
environment. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.12  Final Treatment (dry) - 
Ceramics 

   
This activity relates to dry machining operations (e.g. grinding, 
sawing, drilling) of ceramic products containing crystalline silica. 
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during dry machining operations on 
ceramic products containing 
crystalline silica. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure. Depending on the 
specific circumstances of each case, 
it may not be necessary to apply all 
of the control measures identified in 
this sheet in order to minimize 
exposure to respirable crystalline 
silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 

 The work area and equipment should be clearly labelled. 

 Traffic ways should be marked 
 

Design and equipment 
 Enclose the machining station as much as possible. 

 Provide local exhaust ventilation around the machining station 
with an inward airflow of typically at least 1 m/s at the point 
where the dust is generated. Refer to task sheet 2.1.13. 

 Consider the need for additional ventilation at the discharge of 
the machined parts and transfer points. 

 Ensure air discharges from pneumatic systems do not interfere 
with the dust control measures. 

 Design any enclosure in sections to allow easy access for 
cleaning and maintenance. 

 Where possible, locate the work area away from doors, 
windows and walkways to stop draughts interfering with the 
ventilation and spreading dust. 

 Provide an air supply to the workroom to replace extracted air. 

 Keep ducts short and simple. 

     Avoid long sections of flexible duct. 

 Provide an easy way of checking the control is working, e.g. a 
manometer, pressure gauge or tell-tale (a small flag). 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 

 You can re-circulate clean filtered air into the workroom. 
Quantities of recirculated air should be in compliance with 
existing standards. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X   Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 
 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods for solids. 
Dispose of spills safely. 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.13  Firing (biscuit, glaze,  
final, decoration) - Ceramics 

   
This activity relates to the firing of ceramic products in periodic or 
continuous kilns. The measures for biscuit firing, glaze firing, final 
firing or decoration firing are similar. 
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during firing of ceramic products 
containing crystalline silica. The 
firing process can be periodic or 
continuous. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure. Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 
 

Design and equipment 
 Good thermal insulation should be applied. 

 Local exhaust ventilation should be applied to the entry and 
exit points of a continuous kiln or to the door of a periodic kiln 
(to prevent vapour loss, contamination and dust emissions). 

 Exhaust ventilation systems should be easily controllable, 
interlocked to the kiln heating controls and fitted with warning 
lights/alarms. 

    When feeding the kiln, avoid any friction of the products  
to be fired (design of transportation units). 

 Where possible, locate the work area away from doors, 
windows and walkways to stop draughts interfering with the 
ventilation and spreading dust. 

 Provide an air supply to the workroom to replace extracted air. 

 Provide an easy way of checking the control is working, e.g. a 
manometer, pressure gauge or tell-tale (a small flag). 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 

     Air re-circulation is not recommended. 

 

 

 

               
 
 
 
 

   March 2006 – 2.2.13 – Page 1 of 2 



    
    

Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X    Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal 

Protective Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place 

and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Remove broken products 
immediately from feeding 
units. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods. Dispose of 
spills safely. 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.14  Glass Furnace Batch 
Charging (Container 
Glass) 
This activity relates to the charging of glass making raw materials, 
which contain crystalline silica, to the glass melting furnace. 
This guidance sheet is to be read in conjunction with the sheet 
entitled Cleaning (2.1.1). 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 
 

Design and equipment 
 

 The extent to which the batch charging equipment can be 
sealed against the egress of airborne dust is limited by its’ 
operational characteristics and the need to work in harsh 
temperature conditions. Other design and operational features 
can reduce the release of dust. 

 Stream feed of materials in to the batch charger from the 
furnace batch hopper will: 

a) Prevent the blow back of dust in to the atmosphere as a 
result of the furnace atmosphere being held at a positive 
pressure.  

        b) Prevent dust being created by materials falling from a 
height in to the charger.        

 If delivery equipment linking the furnace batch hopper to the 
batch charger is used instead of flood feed, then the charger 
hopper should be fitted with level detection/control to prevent 
it emptying and allowing blow back of dust in to the 
atmosphere. 

 If delivery equipment linking the furnace batch hopper to the 
batch charger is used instead of flood feed, then it should be 
sealed against the release of dust where possible. 

 In the glass industry the use of moist batch (typically 1-3% 
moisture content) is the normal practice, which aids dust 
suppression. 

 If dry batch is used then it is recommended that some form of 
dust extraction or dust suppression should be fitted. 

 Furnace hopper to be equipped with level detection to avoid 
over filling. 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control during the 
charging of glass making raw 
materials to the furnace. Following 
the key points of this task sheet will 
help reduce exposure. 
 Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Maintain any dust seals fitted to equipment 
 Maintain charging system to prevent any batch spillages 
 Maintain any level detection equipment that is fitted. 
 If a dust extraction system is fitted it must be maintained in 

accordance with the manufacturers’ instructions. 

  

Examination and testing 
 

 A competent person should test the performance of dust 
extraction systems at least annually. 

 The batch charging system should be inspected for faults 
or signs of wear that could cause batch spillages once per 
week or if it is in constant use, more frequently. If used 
infrequently, then check it before each use.  

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean the batch charger and the surrounding area on a 
regular basis. 

X    Do not clean using compressed air. 
 If practicable, use a vacuum or wet cleaning measures. 
 Develop written safe working procedures for dealing with 

large spillages of dusty materials. 
 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Appropriate respiratory protective equipment must be 
provided when carrying out cleaning and if necessary 
maintenance procedures. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use and replace as required by 
manufacturers’ instructions. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects associated 
with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to do 
if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of 
the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place 
and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of the 
controls 
 
 

 Make sure the equipment 
is working properly 

 
 

 Look for signs of wear 
that can lead to batch 
spillage 

 
 

 If fitted make sure all 
dust extraction systems 
are working correctly 

 
 

 Dust clouds may suggest 
a problem with the 
system. Investigate them 
immediately 

 
 

 If you think there is a 
problem with the plant or 
with your dust control 
equipment, ensure 
additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists 

 
 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 
Dispose of spills safely 

 
 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions 
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2.2.15  Glass Sandblasting 
 
This activity relates to the glass sandblasting.  The dust generated 
may contain respirable crystalline silica coming from the sand.  
This safety sheet is available for a sandblasting line with an 
enclosed sandblasting equipment. This equipment is fully 
automatic in normal running (no manual operation during the 
production). 
 

  
 

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 
 

 

Design and equipment 
 

 Ensure the equipment is fit for purpose and that it is well 
maintained. 

 Equipment should be enclosed as far as technically feasible. 

 The equipment should be connected to a suitable dust 
extraction system.  

 Ensure all equipment is easily accessible for maintenance 
work. 

 Ensure that equipments are designed in such a way that there 
is no individual contact with crystalline silica. 

 

 

 

 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on glass sandblasting. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Maintain the equipment as advised by the suppliers, in 
efficient working order and good repair. 

 Check sand seal system on a daily base and adjust if 
necessary in accordance to supplier recommendations. 

 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment before use. 
 Keep records of inspections for a suitable period of time which 

complies with national laws (minimum five years).  
 

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean the equipment regularly 
 Deal immediately with leakages 
 Deal immediately with spills. When dealing with bulk 

spillages of fine, dry, dusty materials, ensure that cleaning 
work is undertaken following a written safe working 
procedure and using the information in this sheet. 

 Use vacuum or wet cleaning methods 
   Do not clean up with a dry brush or using compressed air 

 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal 
Protective Equipment. 

 Indicate areas where personal protective equipment must 
be worn 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers 

 Risk assessment could be carried out to determine whether 
existing controls are appropriate.  

 
 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

 
 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are followed. Refer to task sheet 
2.1.17.  

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 

 Make sure that the glass 
sandblasting equipment 
is working properly. 

 Ensure that you follow 
your employer's safe 
working procedures. 

 Look for signs damage, 
wear or poor operation of 
any of the equipment 
used.  If you find any 
problems, tell your 
supervisor. 

 Clean up the equipment 
regularly 

 Clean using vacuum or 
wet cleaning method 

 Use maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions 

 Change work clothes 
when required 

 

 

    
March 2006 – 2.2.15 – Page 2 of 2    

 



2.2.16  Grinding of minerals 
 
This sheet gives guidance on dry grinding operations for products 
containing crystalline silica. 
 

  
Access 

 
 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure the grinding installation is fit for purpose and that it is well 
maintained. 

 Use wet milling processes wherever possible, rather than dry 
grinding operations. This will greatly reduce airborne dust generation. 

 Enclose grinding installations as much as possible and install them in 
well-ventilated buildings. 

 Where necessary to prevent the escape of dust, grinding installations 
should be connected to a suitable dust extraction system, which is 
capable of extracting enough air to keep the relevant parts of the 
installation under negative pressure.  

 Make arrangements for the dust-free discharge of the product from 
the grinding mill to other process equipment. Transfer points and 
subsequent plant should also be connected to a dust extraction 
system where necessary to prevent the escape of dust. 

 Note that some parts of the system will operate at pressures above 
atmospheric. Provide good seals between different parts of the 
installation.  

 Ensure all equipment is easily accessible for maintenance work. 

 Provide ducts with sufficient inclination to avoid settling of product.  

 Ensure minimal internal wear of ducts by using ones of adequate 
diameter; by selecting wear resistant materials and by avoiding sharp 
bends. Alumina is a good material to use to line ducts that are 
subject to high wear. 

 Control rooms should have their own clean air supply and they 
should be physically separated from dusty areas. Where necessary 
they should be fitted with forced air filtration and maintained under 
positive pressure to prevent the ingress of dusty air. 

 Put in place control systems to avoid overloading the grinding mills. 

 Where possible, provide automated sampling, particle size analysis, 
telemetry and CCTV systems to reduce the amount of time operators 
need to spend in dusty/noisy areas. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust 
control for grinding operations. 
Following the key points of this 
task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply all 
of the control measures identified 
in this sheet in order to minimize 
exposure to respirable crystalline 
silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the workplace, 
in order that they may make the 
best use of the control measures 
which are implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as advised 
by the supplier/installer in efficient working order and in good 
repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment at least once per week for signs 
of damage or, if it is in constant use, check it more frequently. If 
used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of dust 
suppression and/or extraction equipment from the supplier. 
Keep this information to compare with future test results. 

 Have the extraction equipment examined and tested against 
its performance standard at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 
 Develop written safe working procedures for dealing with large 

spillages of dusty material. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects associated 
with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to use 
any respiratory protective equipment provided and what to do if 
something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of the 
Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place 
and that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means to 
perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the grinding 

installation is working 
properly. 

 Make sure all dust 
extraction systems are 
switched on and working 
correctly before starting 
work. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 Dust clouds may suggest 
a problem with the 
system. Investigate them 
immediately. 

 If you think there is a 
problem with the plant or 
with your dust control 
equipment, ensure 
additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica while the problem 
persists. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 
Dispose of spills safely. 

 Clean up control rooms 
using vacuum or wet 
cleaning techniques.  

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.17  Grinding of Glass 
 
This activity relates to the grinding of glass with sand prior to 
polishing.  The dust generated may contain respirable crystalline 
silica coming from the sand. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 
 

Design and equipment 
 

 Dust control can be achieved by using wet grinding methods, 
which prevent fine dust from becoming airborne by trapping it 
in water. 

 Ensure that water supplies are adequate and that they are 
maintained.  Take precautions during cold weather against 
freezing. 

 Take precautions to ensure the control of legionella and other 
biological agents. If the water used for wet grinding is re 
circulated, ensure that it is checked regularly with respect to 
PH value and contamination with micro organisms. 

 The provision of appropriate drainage systems is essential 
when using water sprays and hoses. 

 Ensure that electrical systems etc have adequate protection 
against the hazards present in the working environment, 
including water and silica dust. 

 Enclose grinding installations as much as possible and install 
them in a well ventilated building 

 Ensure all equipment is easily accessible for maintenance 
work 

 Provide your workers with an adequate supply of clean 
working clothes, including spare sets.  overalls should be 
made of a finely woven fabric to prevent dust being absorbed.  
Workers should not take their dirty work clothes home; these 
should be cleaned by the employer as required. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the grinding of glass with 
sand prior to polishing. Following 
the key points of this task sheet will 
help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Maintain the equipment as advised by the supplier, in 
efficient working order and good repair. 

 Check sand seal system on a daily base and adjust if 
necessary in accordance to supplier recommendations. 

 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment before use. 
 Keep records of inspections for a suitable period of time which 

complies with national laws (minimum five years).  
 

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean the equipment regularly 
 Deal immediately with spills. When dealing with bulk 

spillages of fine, dry, dusty materials, ensure that cleaning 
work is undertaken following a written safe working 
procedure and using the information in this sheet. 

 Use vacuum or wet cleaning methods 
   Do not clean up with a dry brush or using compressed air 
  Do not allow deposits of dust/debris to dry out before 

cleaning up 
 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal 
Protective Equipment. 

 Indicate areas where personal protective equipment must 
be worn 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers 

 Risk assessment could be carried out to determine whether 
existing controls are appropriate.  

 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 
 
 
 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 

 Ensure that you follow 
your employer's safe 
working procedures. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any of the 
equipment used.  If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 Clean up the equipment 
after use 

 Clean using vacuum or 
wet cleaning method 

 Use maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions 

 Change work clothes 
when required 

 

 

 

 

 

 

    
March 2006 – 2.2.17 – Page 2 of 2    

 



2.2.18  Isostatic Pressing (dry) - 
Ceramics 

   
This activity relates to the isostatic pressing of ceramic products 
containing crystalline silica. Dust is possible while filling the moulds 
and when removing them. 
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during isostatic pressing of ceramic 
products containing crystalline 
silica. Following the key points of 
this task sheet will help reduce 
exposure. Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 
 

Design and equipment 
 Control raw material spillage. Make sure the right amount of 

raw material is used for the mould e.g. by providing a gauge. 

 Enclose the filling/ unforming station as much as possible. 

 Make the enclosure deep enough to contain equipment and 
materials. 

 Keep the open area as small as possible – while allowing 
enough room for safe working. Use see-through panels and 
plastic strips to reduce the open area. 

 The general airflow into the enclosure should typically be at 
least 0.5 m/s. The airflow towards the hood slots should 
typically be at least 1 m/s. Refer to task sheet 2.1.13. 

    Do not store items inside the ventilated area; they will obstruct 
the airflow. Ensure large items do not obstruct the work 
opening. 

 Where possible, locate the work area away from doors, 
windows and walkways to stop draughts interfering with the 
ventilation and spreading dust. 

 Provide an air supply to the workroom to replace extracted air. 

 Provide an easy way of checking the control is working, e.g. a 
manometer, pressure gauge or tell-tale (a small flag). 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 

 You can re-circulate cleaned and filtered air into the workroom, 
in quantities recommended by existing standards. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X   Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Make sure that paper 
bags and other waste 
material aren’t drawn into 
the ventilation duct. 

 Make sure that large 
items do not obstruct the 
working opening. 

 Remove broken products 
immediately from the 
work area. 

 Put lids on containers 
immediately after use. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods for solids. For 
liquids contain or absorb 
with granules or mats or 
wash away with a lot of 
water. Dispose of spills 
safely. 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.19  Jumbo bagging 
 
 
This activity covers bagging operations for big (bulk) bags (500kg-
1500kg) containing crystalline silica products, particularly dry 
materials. 
 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure that bags and bag filling equipment are fit for purpose. 
When bagging flour products, the quality of bag stitching is 
crucial in preventing the emission of fine dust through the 
seams of the bags. 

 The use of a bag with an inner plastic liner will help to reduce 
the emission of dust through bag seams. 

 Use a bagging head in which the product passes down the 
centre and in which an annular ring is used for the purposes of 
dust extraction and for the removal of displaced air.  

 The annular ring should be connected to a dust extraction unit 
(eg bag filter). 

 Seal the bag collar onto the bagging head to prevent the 
escape of dust during bag filling. A strip of Velcro, a clamp or an 
inflatable bladder can be used for this purpose. 

 Install bulk bagging equipment in a well-ventilated area. 
Outdoor installation (in an area protected from the rain) will help 
to reduce personal exposure to respirable crystalline silica by 
taking advantage of natural ventilation. 

 When bagging flour products, consider the installation of a 
vibrator in the bagging head, to help loosen material from inside 
the bagging head prior to removal of each bag. 

 When bagging flour products, consider the installation of a 
vibrating table beneath the bag in order to compact the material 
and improve stability during subsequent storage and transport. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust 
control during the jumbo bag 
filling. Following the key points of 
this task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply all 
of the control measures identified 
in this sheet in order to minimize 
exposure to respirable crystalline 
silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the workplace, 
in order that they may make the 
best use of the control measures 
which are implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure that the equipment used in this task is maintained 
as advised by the supplier/installer in efficient working 
order and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use. 

 Obtain information on the design performance of the dust 
suppression and/or extraction equipment from the supplier. 
Keep this information to compare with future test results. 

 Have the extraction equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 
 Store bags in a safe place and dispose of empty bags 

safely. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects associated 
with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to do 
if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 1 of 
the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place 
and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the bagging 

machine is working 
properly. 

 Make sure the dust 
extraction system is 
switched on and that it is 
working correctly. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica while the problem 
persists. 

 Make sure that bags are 
free of faults, especially 
the loops, inlet and outlet 
spouts and inner liner if 
used. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 

 

 

    
March 2006 – 2.2.19 – Page 2 of 2    

 



2.2.20  Knock-out and shake-out in 
foundries 

   
This activity covers knock-out floor and shake-out floor in 
foundries. 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on knock-out and shake-out 
in foundries. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

Design and equipment 
 

 Respiratory protective equipment (RPE) is needed for manual 
knock-out. 

 Control dust and fume with extracted knock-out tables, booths 
and attrition machinery. 

 Where possible, fit flexible strips to the front of the shakeout 
enclosure.  

 You need an air speed typically between 1 and 1.5 metres per 
second into the enclosure and at the down-draught knock-out 
table. Refer to task sheet 2.1.13. 

 Always confirm that the extraction is turned on and working at 
the start of work. Check the gauge. 

 Discharge cleaned, extracted air to a safe place outside the 
building, away from doors, windows and air inlets. 

 Have a supply of clean air coming into the workroom to 
replace extracted air. 

 To reduce exposures, have workers work to one side of the 
enclosure. 

 Ensure workers stand away while rumbling is underway. 
 Consult a qualified ventilation engineer to design new control 

systems 

Maintenance 
 

 Follow instructions in maintenance manuals. 
 Keep equipment in effective and efficient working order. 
 Repair faulty extraction systems immediately. Meanwhile, 

wear respiratory protective equipment (RPE). 
 Sand is very abrasive and plant wears out quickly. Plan 

regular maintenance. 
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Examination and testing 
 

 Look daily for signs of damage to the ducting, fan and air filter. 
Noisy or vibrating fans can indicate a problem. Repair damage 
immediately. 

 At least once a week, check that the extraction system and gauge 
work properly. 

 You need to know the manufacturer’s performance specification 
to know if extraction is working properly. 

 If this information isn’t available, hire an engineer competent in 
ventilation techniques to determine its performance. 

 The engineer’s report must show the target air speeds. 
 Keep this information in your testing logbook. 
 Get an engineer competent in ventilation techniques to examine 

the system thoroughly and test its performance at least once 
every 12 months or obey national regulations. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 Review records to see if there are failure patterns that make 
planning maintenance easier. 

Cleaning and housekeeping 
 

 Every day, clear up accumulations of dirt in areas where people 
work all the time. 

 Clean general workrooms once a week to stop dust being stirred 
up and to reduce slips. 

 Use a vacuum cleaner fitted with a filter to clear up dust. 
X   Don’t clean up with a brush or with compressed air. 

 Shovel large spills carefully to avoid stirring up dust. 
 Deal with spills immediately. This needs coveralls, a respirator 

and single-use gloves. 

Personal protective equipment (PPE) 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Ask your safety-clothing supplier to help you get the right PPE. 
 Respiratory protective equipment (RPE) is needed for manual 

knock-out, maintenance and cleaning, and for clearing up spills. 
 Use a P3 standard of RPE (Assigned Protection Factor 20) or 

equivalent standard. Consult your supplier for advice. 
 Replace RPE filters as recommended by your supplier. Throw 

away disposable masks after one use. 
 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 

clean when not in use.  
 Protective gloves are needed to help prevent injuries. 

X     Never allow compressed air use for removing dust from clothing 

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust.  

 
 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 

checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide.   

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the check list given opposite. 

 
 

 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the room is 

well ventilated and any 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used, If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 
 If you think there is a 

problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 
 Do not interface with 

ventilation systems – 
they are provided to 
protect your working 
environment. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.21  Lining and break-out 
 
This activity covers lining and break-out of refractory material in 
foundries. 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised and trained 
personnel only. 

  

Design and equipment 
 

 Where practicable use pre-formed or “push out” linings to 
reduce dust generation. 

 Use local exhaust ventilation, e.g. when fettling ladles, when 
practicable.  

 
Maintenance 
 

 Follow instructions in maintenance manuals. 
 Keep equipment in effective and efficient working order. 
 Repair faulty extraction systems immediately. Meanwhile, 

wear respiratory protective equipment (RPE). 
 Plan regular maintenance. 

 
Examination and testing 
 

 Check visually the equipment before use. Noisy or or vibrating 
fans can indicate a problem. Repair damage immediately. 

 Check the extraction system and gauge work properly. 
 You need to know the manufacturer’s performance 

specification to know if extraction is working properly. 
 If this information isn’t available, hire a competent ventilation 

engineer to determine its performance. 
 The engineer’s report must show the target air speeds. 
 Keep this information in your testing logbook. 
 Get a competent ventilation engineer to examine the system 

thoroughly and test its performance at least once every 12 
months or obey the national regulations. 

 Keep records of all examinations and tests for at least five 
years. 

 Review records to see if there are failure patterns that make 
planning maintenance easier. 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specially, this sheet provides advice 
on dust control when lining or break-
out of refractory material in the 
workplace of foundries. Following 
the key points of this task sheet will 
help reduce exposure to an 
acceptable level. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Cleaning and housekeeping 
 

 Clear up accumulations of dirt in areas where people work all the 
time. 

 Use a vacuum cleaner fitted with a filter to clear up fine dust. 
X     Shovel large spills carefully to avoid stirring up dust. 

 Do not use dry brushing or compressed air. 

 
Personal protective equipment  
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to PPE. 
 Respiratory protective equipment (RPE) is normally needed for 

lining and break-out. 
 Use positive pressure RPE with an Assigned Protection Factor 

(APF) of at least 40. 
 Make sure all RPE is properly fit-tested – get advice from your 

supplier. 
 Make sure that workers check their RPE works properly before 

use. 
 Keep RPE clean and store it away from dust. 
 Check the air flow and air quality to air-fed respiratory protective 

equipment alt least every 3 months or before use. 
X   Never allow compressed air use for removing dust from   

clothing. 
X    Workers must not take their coveralls home for washing. 

Use a contract laundry. 

 
Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust. 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

 
Supervision 
 

 Check that the extraction is working properly; PPE is being used 
properly; and the rules on personal hygiene are being followed. 
Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the check list given opposite. 
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Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
� Make sure the room is well 

ventilated and any dust 
extraction system is 
switched on and is 
working. 

 
 
� Check your RPE and the 

clean air supply. 
 
 
� Look for signs of damage, 

wear or poor operation of 
any equipment used, If you 
find any problems, tell your 
supervisor. 

 
 
� If you think there is a 

problem with your dust 
control equipment, ensure 
additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline silica 
dust while the problem 
persists. 

 
� Do not interface with 

ventilation systems – they 
are provided to protect 
your working environment. 

� Clean up using vacuum or 
wet cleaning methods. 

� Use, maintain and store any 
respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 



2.2.22  Mixing of materials 
 
This sheet provides guidance on the design and use of 
equipment used for the mixing of products containing 
crystalline silica, particularly dry products. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

  

Design and equipment 
 

 Ensure that mixers are fit for purpose and that they are well 
maintained. 

 Enclose mixers as much as possible. 

 Mixer lids and other access points should be sealed to prevent 
the escape of dust. 

 All covers and access doors must be securely closed before 
starting the mixer. 

 The mixer charging point should be enclosed and provided 
with local exhaust ventilation. 

 Alternatively, local exhaust ventilation can be supplied at 
points inside the lid or rear of the mixer casing, so that there is 
a net influx of air through the charging point and into the mixer. 

 All extraction systems should be designed so as not to draw 
excessive amounts of raw material from the mixer.  

 When producing a dry mix, consider arrangements for dust-
free discharge of mixed products. eg direct discharge to an 
enclosed conveyor system. Alternatively, provide local exhaust 
ventilation at the discharge point. 

 Local exhaust ventilation systems must be connected to a 
suitable dust extraction unit. 

 Where possible, mixer charging points should be located away 
from doors, windows and walkways to prevent draughts 
affecting the performance of local exhaust ventilation systems. 

 Provide a clean air supply to the workroom to replace 
extracted air. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control when mixing 
materials containing crystalline silica 
dust. Following the key points of this 
task sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as advised by 
the supplier/installer in efficient working order and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the cleaning equipment for signs of damage at 
least once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of dust 
suppression and/or extraction equipment from the supplier. Keep 
this information to compare with future test results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Store containers in a safe place and dispose of empty containers 
safely. 

 Put lids on containers immediately after use. 

 Deal with spills immediately. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the work area 

is well ventilated and that 
any dust extraction 
system is switched on 
and is working correctly. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 
Dispose of spills 
immediately. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.23  Periodic and 
continuous drying 

   
This activity relates to the drying of shaped fine and coarse 
ceramics made of materials containing crystalline silica. 
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during drying of shaped fine and 
coarse ceramics made of materials 
containing crystalline silica. The 
drying process can be periodic or 
continuous. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure. Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 
 

Design and equipment 
 Good thermal insulation should be applied. 

 Air knives should be applied to the entry and exit points to 
continuous dryers (to prevent vapour loss, contamination and 
dust emissions). 

 Lights/signs should clearly indicate when the dryer is in use. 

 Exhaust ventilation systems should be easily controllable, 
interlocked to the dryer heating controls and fitted with warning 
lights/alarms. Refer to task sheet 2.1.13. 

 When the dryer is in use, the extraction should be balanced to 
a minimum level to maintain a slight negative pressure within 
the dryer. 

     When feeding the dryer, avoid any friction of the products to 
be dried (design of transportation units). 

 Where possible, locate the work area away from doors, 
windows and walkways to stop draughts interfering with the 
ventilation and spreading dust. 

 Provide an air supply to the workroom to replace extracted air. 

 Provide an easy way of checking the control is working, e.g. a 
manometer, pressure gauge or tell-tale (a small flag). 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 

     Air re-circulation is not recommended. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X    Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 
 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Remove broken products 
immediately from feeding 
units. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods. Dispose of 
spills safely. 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.24  Plastic Shaping - 
Ceramics 

   
This activity relates to semi dry shaping of materials containing 
crystalline silica by different kinds of processes e.g. extrusion or 
pressing 
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during plastic shaping of materials 
containing crystalline silica. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 

 The work area and equipment should be clearly labelled. 

Design and equipment 
 Design the feed to the shaping device without the risk of 

dropping material to the work area.  

 Provide conveyor belts to feed back clay chips to recycling.  

 Installation should have sufficient free area to allow easy 
removing of fallen down material.  

 Where possible, design surfaces of installations to avoid 
settling of waste material.  

 Avoid drying of waste material; dispose it before drying in a 
proper container.  

 Design surfaces of auxiliary devices (e.g. dryer palettes, 
boards) for an easy dust free cleaning.  

 For shaping devices and activities which are relevant 
concerning dust emission, dust extraction should be provided.  
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X    Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 
 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Avoid drying of semi wet 
materials 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods for solids. 
Dispose of spills safely. 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.25  Preparation - Ceramics
   

This activity relates to semi dry preparation of materials containing 
crystalline silica by different kinds of processes e.g. crushing in pan 
mills, circular feeders or roller mills, storage in souring houses, box 
feeders or silos and mixing of additives 
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during the semi dry preparation of 
materials containing crystalline silica 
by different kinds of processes. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 

 The work area and equipment should be clearly labelled. 

Design and equipment 
 Installation should have sufficient traffic paths to allow easy 

cleaning and maintenance 

 For machines and activities which are relevant concerning 
dust emission, dust extraction should be provided  

 The mixing in from silos (ashes, slag) should be sufficiently 
protected by enclosures 

 Where possible provide enclosure of silo discharge and 
dropping from conveyor belt  

 Design any enclosure in sections to allow easy access for 
cleaning and maintenance. 

 Where possible, locate the work area away from doors, 
windows and walkways to stop draughts interfering with the 
ventilation and spreading dust. 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 

 You can re-circulate cleaned and filtered air into the workroom 
in quantities recommended by existing standards. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X    Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 
 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods for solids. 
Dispose of spills safely 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.26  Preparing sand in 
foundries 
 
 

  This activity covers sand preparation in foundries. 
 

 
 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on sand preparation in 
foundries. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

Design and equipment 
 

 Stop dust spreading. If possible, segregate the sand plant from 
other operations. 

 Enclose the sand plant as much as possible. Use flexible 
strips at the openings. 

 You need an air speed typically between 1 and 1,5 meters per 
second into the sand plant enclosure. Refer to task sheet 
2.1.13. 

 Always confirm that the extraction is turned on and working at 
the start of work. Check the gauge. 

 Discharge cleaned, extracted air to a safe place outside the 
building, away from doors, windows and air inlets. 

 Have a supply of clean air coming into the workroom to 
replace extracted air. 

 If you use a skid-steer loader (‘bobcat’) with the sand plant, 
respiratory protection can impair sight lines. Enclose the cab 
and supply filtered air. Change filters as advised by the 
supplier. Make sure the driver keeps the windows closed. 

 Consult a qualified ventilation engineer to design new control. 
 

Maintenance 
 

 Follow instructions in maintenance manuals. 
 Keep equipment in effective and efficient working order. 
 Repair faulty extraction systems immediately. Meanwhile, 

wear respiratory protective equipment (RPE). 
 Sand is very abrasive and plant wears out quickly. Plan 

regular maintenance. 

 
Examination and testing 
 

 Look daily for signs of damage to the ducting, fan and air filter. 
Noisy or vibrating fans can indicate a problem. Repair damage 
immediately. 

 At least once a week, check that the extraction system and 
gauge work properly. 

 You need to know the manufacturer’s performance 
specification to know if extraction is working properly. 

 If this information isn’t available, hire an engineer competent in 
ventilation techniques to determine its performance. 

 The engineer’s report must show the target air speeds. 
 Keep this information in your testing logbook. 
 Get an engineer competent in ventilation techniques to 

examine the system thoroughly and test its performance at 
least once every 12 months or obey the national regulations. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 Review records to see if there are failure patterns that make 
planning maintenance easier. 

 Consider risk assessment to decide the need for RPE and to 
make sure the controls are working well. 
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Cleaning and housekeeping 
 

 Every day, clear up accumulations of dirt in areas where people 
work all the time. 

 Clean general workrooms once a week to stop dust being stirred 
up and to reduce slips. 

 Use a vacuum cleaner fitted with a filter to clear up fine dust. 
X     Don’t clean up with a brush or with compressed air. 

 Shovel large spills carefully to avoid stirring up dust. 
 
Personal protective equipment (PPE) 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Ask your safety-clothing supplier to help you get the right PPE. 
 Respiratory protective equipment (RPE) may be needed for work 

near the sand plant. 
 RPE is needed for maintenance and cleaning. 
 Use airline or powered filtering RPE for entry into the sand plant 

to clear blockages etc. 
 Use a P3 standard of RPE (Assigned Protection Factor 20) or 

equivalent standard. Consult your supplier for advice. 
 Replace RPE filters as recommended by your supplier. 
 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 

clean when not in use.  
 Protective gloves are needed for maintenance and cleaning. 

X     Never allow compressed air use for removing dust from clothing. 
X     Workers must not take their coveralls home for washing. Use a  
       contract laundry. 
 
Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust.  

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide.   

 
Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in place and 
that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the check list given opposite. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the room is 

well ventilated and any 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used, If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 
 If you think there is a 

problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 
 Do not interface with 

ventilation systems – 
they are provided to 
protect your working 
environment. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.27a  Proportioning  
(small quantities) - Ceramics 

   
This activity relates to proportioning of small quantities of dry 
materials containing crystalline silica by manual methods.  
 

 

 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during proportioning small quantities 
of materials containing dry 
crystalline silica by handwork. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 
 

Design and equipment 
 Enclose the weigh station as much as possible (see 

illustration). 

 Make the enclosure deep enough to contain equipment and 
materials. 

 Keep the open area as small as possible – while allowing 
enough room for safe working. Use see-through panels and 
plastic strips to reduce the open area. 

 The general airflow into the enclosure should typically be at 
least 0,5 m/s. The airflow towards the hood slots should 
typically be at least 1 m/s. Refer to task sheet 2.1.13. 

     Avoid using deep kegs or kegs / bags over 25 kg. 

 Where possible, locate the work area away from doors, 
windows and walkways to stop draughts interfering with the 
ventilation and spreading dust. 

 Provide an air supply to the workroom to replace extracted air. 

 Provide an easy way of checking the control is working, e.g. a 
manometer, pressure gauge or tell-tale (a small flag). 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 

 You can re-circulate cleaned and filtered air into the workroom 
in quantities recommended by existing standards. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X    Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Make sure that paper 
bags and other waste 
material aren’t drawn into 
the ventilation duct. 

 Make sure that large 
items do not obstruct the 
working opening. 

 Put lids on containers 
immediately after use. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods. Dispose of 
spills safely 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.27b  Proportioning  
of bulk materials 

  This activity relates to proportioning of dry bulk materials containing 
crystalline silica out of silos or large volume feeders or big bags. 
 

 

 

 
 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during proportioning medium and 
large quantities of materials 
containing crystalline silica. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 

 The work area and equipment should be clearly labelled. 

Design and equipment 
 Ensure dust-tight connections between feed hopper, load cell 

and receiving container. 

 Provide a controlled feeding device between the feed hopper 
and load cell. 

 Provide as much space as possible within the enclosures. This 
will help contain the dust. 

 Consider how to prevent or deal with blockages without 
breaching the integrity of the closed system, eg vibrating pads 
or pneumatic jets. 

 Design the enclosure in sections to allow easy access for 
cleaning and maintenance. 

     Do not allow entry to a feed hopper to remove a blockage 
without isolating the equipment, checking the atmosphere for 
oxygen deficiency and selecting suitable personal protective 
equipment. 

 Keep the process equipment under negative pressure to 
prevent leaks. 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Adopt a “permit to work” system for maintenance work. 
 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 

manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X   Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure any extraction 
system is switched on 
and is working. 

 Look for signs of leaks, 
wear or damage of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Put lids on containers 
immediately after use. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods. Dispose of 
spills safely 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 

 Follow any special 
procedures that are 
needed before the 
system is opened or 
entered, e.g. purging and 
washing 
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2.2.28  Quarry mobile plant - 
excavation & haulage
 
Large quantities of airborne dust may be generated by the 
operation of mobile plant in quarries. Dust is generated 
during mineral extraction and loading operations and during 
movement of vehicles across the quarry floor and on haul 
roads. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  

Design and equipment 
 

 Little can be done to prevent the generation of airborne 
dust during activities using mobile plant, so control of 
exposure relies upon enclosure of the machine operator 
in an enclosed, sealed cab. 

 The cab should be equipped with air conditioning or 
fresh air supply, fitted with an air filter that is designed to 
withstand a high loading of respirable dust particles. 

 In order for the air conditioning system or fresh air 
supply to provide the greatest protection from dust 
exposure, the doors and windows of the cab must be 
kept closed at all times while the machine is in 
operation. This will help to maintain the cab under 
positive pressure. 

 Where possible, timing of extraction operations, to 
coincide with the wetter seasons of the year, will help to 
reduce airborne dust generation. 

 In dry weather, use spray mist dust suppression in order 
to help reduce airborne dust generation. Rippers may be 
fitted with a mist boom mounted on the ripper/shank 
mechanism. 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the design and use of 
mobile plant in a quarry. Following 
the key points of this task sheet will 
prevent personal exposure to the 
dust released into the air during 
quarry mobile plant operations, 
including excavation and haulage.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Maintain the air conditioning system as advised by the 
supplier, in effective and efficient working order. 

 The air conditioning filter should be changed each time it 
is deemed necessary and at least at intervals advised by 
the manufacturer. 

  

Examination and testing 
 

 Machine drivers must check that the air conditioning 
system is working within accepted parameters.  

 Machine operators should check the condition of the filter 
(usually located behind the driver’s seat) as recommended 
by the manufacturer. 

 Any faults with the air conditioning/filtration system must 
be reported as soon as possible so that remedial action 
can be taken. 

  

Cleaning and housekeeping 
 

 A build up of fine dust on the internal surfaces of the 
driver’s cab might suggest a problem with the air 
conditioning system. 

 Preference should be given to the use of vacuum or wet 
cleaning methods. Avoid using a dry brush when cleaning 
the internal surfaces of the driver’s cab. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to check the 
effectiveness of control measures. Respiratory protective 
equipment (with the appropriate protection factor) may 
need to be worn temporarily in the event control measures 
fail. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that dust control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Keep the cab doors and 

windows closed at all 
times when the machine 
is in operation. 

 Monitor the performance 
of the air conditioning 
system each time the 
machine is used. 

 Check the condition of 
the air filter once a week. 

 Keep records of all safety 
checks on a daily check 
sheet. 

 Look for signs of dust 
build up on the surfaces 
of the cab. This may be a 
sign that the air filter is in 
poor condition. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica while the problem 
persists. 

 Keep the interior of the 
cabin clean. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.29  Screening 
 
This activity covers the dry screening of products containing 
crystalline silica. 
 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 
 Design and equipment 

 

 Ensure the dry screening equipment is fit for purpose and that 
it is well maintained. 

 Screens should be enclosed as far as possible. 

 Screen enclosures should be connected to a suitable dust 
extraction system (e.g. bag filter/cyclone/scrubber). 

 Flexible hoses should be used to connect screen enclosures 
to the extraction system. These hoses must be durable (due 
to the constant motion of the screen) and must be properly 
sealed onto the screen enclosure. Any gaps will reduce 
performance of the extraction system and result in dust 
emissions into the workplace air. 

 Transfer points, between screens and conveyors, should be 
sealed as far as possible and served with dust extraction 
systems. 

 Ensure that screening equipment is designed and installed so 
as to be easily accessible for maintenance work. 

 Control cabins should have their own clean air supply. Where 
necessary, they should be fitted with forced air filtration and 
maintained under positive pressure to prevent the ingress of 
dusty air.  

 Screens should be equipped with lifting aids for use when 
lifting and positioning new screens. 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control for dry 
screening operations. Following 
the key points of this task sheet 
will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply all 
of the control measures identified 
in this sheet in order to minimize 
exposure to respirable crystalline 
silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the workplace, 
in order that they may make the 
best use of the control measures 
which are implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of the dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 Check on a regular basis that extraction ducting and flexible 
hoses are not obstructed. 

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the screening 

equipment is working 
properly. 

 Make sure the dust 
extraction system is 
switched on and is 
working correctly. 

 Check that screen 
enclosures are securely 
connected to the 
extraction system and 
that the flexible hoses are 
in good condition.  

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica while the problem 
persists. 

 Use handling aids when 
available. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Clean up control rooms 
using vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.30  Shot-blasting in foundries 
 

  This activity covers shot-blasting plant in foundries. 
 

 

 

 
 

 

This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on shot-blasting plant in 
foundries. Following the key points 
of this task sheet will help reduce 
exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

 

Design and equipment 
 

 Use a fully enclosed cabinet or booth for shotblasting, 
held under negative pressure. 

 For shot blasting, use material containing a maximum of 
2% crystalline silica, or such lower value as may be 
stipulated in national regulations. 

 Ensure a pressure gauge is fitted and interlocked with the 
blasting medium supply. 

 You need a high standard of filtration for the air 
discharged from the booth. 

 Discharge filtered air outside the building, away from 
doors, windows and air inlets. 

 Place the booth carefully to make loading and unloading 
easy. 

 Run the booth for two minutes after blasting has ceased 
to clear the air. 

 

Maintenance 
 

 Follow instructions in maintenance manuals. 
 Use a written system of work for maintenance and define 

the PPE necessary. 
 Keep equipment in effective and efficient working order. 
 If the extraction system is faulty, stop work until it is 

repaired. 
 Abrasives wear out plant quickly. Plan regular 

maintenance 
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Examination and testing 
 Look daily for signs of damage to the ducting, fan and air filter. 

Noisy or vibrating fans can indicate a problem. Repair damage 
immediately. 

 At least once a week, check that the extraction system and 
gauge work properly, with no dust leaks. 

 You need to know the manufacturer’s performance specification 
to know if extraction is working properly. 

 If this information isn’t available, hire an engineer competent in 
ventilation techniques to determine its performance. 

 The engineer’s report must show the target air speeds. 
 Keep this information in your testing logbook. 
 Get an engineer competent in ventilation techniques to examine 

the system thoroughly and test its performance at least once 
every 12 months or obey the national regulations. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

 Review records to see if there are failure patterns that make 
planning maintenance easier. 

Cleaning and housekeeping 
 Every day, clear up accumulations of dirt in areas where people 

work all the time. 
 Clean general workrooms once a week to stop dust being stirred 

up and to reduce slips. 
 Use a vacuum cleaner fitted with a filter to clear up dust. 
 Don’t clean up with a brush or with compressed air 
 Deal with spills immediately. This needs coveralls, a respirator 

and single-use gloves. 
 Store containers in a safe place. 
 Keep lids on containers when they are not being filled or 

emptied. 
 Dispose of wastes safely. 

Personal protective equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Ask your safety-clothing supplier to help you get the right PPE. 
 Respiratory protective equipment (RPE) should not be needed if 

the extraction is designed correctly and working properly. 
 RPE is needed for maintenance and cleaning, and for clearing 

up spills. 
 Use a P3 standard of RPE (Assigned Protection Factor 20) or 

equivalent standard. Consult your supplier for advice. 
 Replace RPE filters as recommended by your supplier. Throw 

away disposable masks after one use. 
 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 

clean when not in use.  
X  Never use compressed air use for removing dust from 

clothing. 
X   Workers must not take their coveralls home for washing. Use 

a contract laundry. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with shot blasting and respirable crystalline silica. 
 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 

checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place and 

that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 
 Employers should make sure that employees have all the means 

to perform the check list given opposite. 
 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure the room is 

well ventilated and any 
dust extraction system is 
switched on and is 
working. 

 
 Look for signs of 

damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used, If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 
 If you think there is a 

problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 
 Do not interface with 

ventilation systems – 
they are provided to 
protect your working 
environment. 

 Clean up using vacuum 
or wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.31a  Small bag filling – 
coarse products 
 
This activity covers bagging operations for small bags (15kg-50kg) 
with dry products containing crystalline silica.  
 

This sheet is only relevant to products in which the grains have not 
been ground down to flour. The bagging of flours is covered in 
sheet 2.2.31.b.  
 

  
Access 

 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure that bags and bag filling equipment are fit for purpose. 
The quality of the bags is crucial to preventing leakage of dust 
through the bag seams. 

 Use bagging heads in which the product passes down the 
centre and in which an outer, annular ring is used for the 
purposes of dust extraction and for the removal of displaced air. 
The outer, annular ring should be connected to a dust 
extraction unit (eg bag filter). 

 Ensure that bags are effectively clamped/sealed onto the 
bagging head during bag filling to prevent the escape of dust.  

 Position the bagging head inside a dust extraction hood which 
is enclosed as much as possible. 

 The dust extraction system serving the hood must have 
sufficient capture velocity to prevent the escape of dust emitted 
through the bag seams and dust discharged from the bagging 
head when the bag is removed. Refer to task sheet 2.1.13. 

 Bags must be sealed shut as soon as they are removed from 
the bagging head. Bags with self-sealing valves are available 
or, alternatively, bag stitching or heat sealing techniques may 
be used.  

 Consider mechanical/pneumatic assistance with bag handling. 

 In automated bagging systems, the use of a carousel system 
enables many bags to be filled simultaneously at a very slow 
rate using a screw feed. When bags are filled slowly, less dust 
is emitted.  

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control during 
the filling of small bags with 
coarse products. Following the 
key points of this task sheet will 
help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply 
all of the control measures 
identified in this sheet in order 
to minimize exposure to 
respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate 
protection and prevention 
measures. 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the 
workplace, in order that they 
may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the 
Good Practices Guide on silica 
dust prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of the dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 
 Store bags in a safe place and dispose of empty bags 

safely. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure that the 

bagging machine is 
working properly. 

 Make sure that bags are 
free from defects, 
especially as regards 
valve construction. 

 Make sure that the dust 
extraction system is 
switched on and is 
working correctly. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica while the problem 
persists. 

 Even if it is not normally 
necessary for you to 
wear a dust mask, it may 
be necessary for you to 
wear one temporarily in 
the event of a spillage or 
if other control measures 
fail. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 

 Use handling aids when 
available. 
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2.2.31b  Small bag filling - flours
 
This activity covers bagging operations for small bags (15kg-50kg) 
with dry products containing crystalline silica. 
 
This sheet is only relevant to the non-automated bagging of flours 
(products in which the grains have been ground down to a fine 
powder). The bagging of coarse products is covered by sheet 
2.2.31a. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

 Design and equipment 
 

 Ensure that bags and bag filling equipment are fit for purpose. The quality of the 
bags is crucial to preventing leakage of dust through the bag seams. 

 Consideration should be given to screw bag filling, rather than combined rotary 
impellor / air packing. The screw filling method will reduce the problem of 
having to remove entrained dusty air from the bags.  

 Flour products should be conditioned prior to bag filling. By leaving the flour to 
settle inside the storage silo, the material will become compacted thus removing 
entrained air. Conditioning in this way will ensure a more consistent bulk 
density, facilitating better control of the bagging process.  

 When designing hoppers for effective product conditioning, consideration will 
need to be given to height constraints.  

 Ensure that bags are effectively clamped/sealed onto the bagging head during 
bag filling to prevent the escape of dust.  

 Position the bagging head inside a dust extraction hood which is enclosed as 
much as possible. Refer to task sheet 2.1.13. 

 The dust extraction system serving the hood must have sufficient capture 
velocity to prevent the escape of any dust emitted through the bag seams and 
dust discharged from the bagging head when the bag is removed.  

 Bags must be sealed shut as soon as they are removed from the bagging head. 
Bags with self-sealing valves are available or, alternatively, bag stitching 
techniques may be used.  

 Consider mechanical/pneumatic assistance with bag handling. 

 When bagging silica flour products, consideration should be given to full or 
partial automation of the process in order to prevent personal exposure to 
respirable crystalline silica dust. 

 In automated bagging systems, the use of a carousel system enables many 
bags to be filled simultaneously at a very slow rate using a screw feed. When 
bags are filled slowly, less dust is emitted.  

 

 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply 
with the requirements of 
workplace health and safety 
legislation, by controlling 
exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control during 
the filling of small bags with 
flour products. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it 
may not be necessary to apply 
all of the control measures 
identified in this sheet in order 
to minimize exposure to 
respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate 
protection and prevention 
measures. 
 
 
This document should also be 
made available to persons who 
may be exposed to respirable 
crystalline silica in the 
workplace, in order that they 
may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the 
Good Practices Guide on silica 
dust prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of the dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 
 Store bags in a safe place and dispose of empty bags 

safely. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Make sure that the 

bagging machine is 
working properly. 

 Make sure that bags are 
free from defects, 
especially as regards 
valve construction. 

 Make sure that the dust 
extraction system is 
switched on and is 
working correctly. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica while the problem 
persists. 

 Even if it is not normally 
necessary for you to 
wear a dust mask, it may 
be necessary for you to 
wear one temporarily in 
the event of a spillage or 
if other control measures 
fail. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 

 Use handling aids when 
available. 
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2.2.32  Spray drying - ceramics 
   

This activity relates to spray drying of materials containing crystalline 
silica as a process step to prepare raw materials for shaping 

 
 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides good 
practice advice on dust control 
during spray drying medium and 
large quantities of materials 
containing crystalline silica. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 

 The work area and equipment should be clearly labelled. 

Design and equipment 
 Design the feed and discharge to and from the drying chamber 

through pipes rather than a loading door. 

 Use discharge containers with lids for spray dried materials. 

 Apply good thermal insulation. 

 Lights/signs should clearly indicate when the dryer is in use 

 Use a heat reclamation and air filtration system in conjunction 
with the dryer 

 Air throughput should be via a negative pressure fan 

 Consider the need for explosion relief if using direct heating 
(burners with gas or oil). 

 Design closed system to allow easy access for cleaning and 
maintenance. 

 Keep the process equipment under negative pressure to 
prevent leaks. 

 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 
windows and air inlets. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Adopt a “permit to work” system for maintenance work. 
 Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 

manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 

X    Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine whether 

existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection factor) 
should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in place 

and that they are being followed. Refer to task sheet 2.1.17. 
 Employers should make sure that employees have all the 

means to perform the checklist given opposite. 
 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Before use, check that the 
seals are intact. 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Look for signs of leaks, 
wear or damage of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, ensure 
additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Put lids on containers 
immediately after use. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods for solids. For 
liquids, contain or absorb 
with granules or mats. 
Dispose of spills safely 

 Do not clean up with a dry 
brush or using 
compressed air. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 

 Follow any special 
procedures that are 
needed before the system 
is opened or entered, e.g. 
purging and washing. 
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2.2.33  Spray glazing - Ceramics
   

This activity relates to the automatic or manual spray glazing of 
ceramic products with glazes containing crystalline silica. 
 

 
 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
during spray glazing of ceramic 
products with glazes containing 
crystalline silica. Following the key 
points of this task sheet will help 
reduce exposure. Depending on the 
specific circumstances of each case, 
it may not be necessary to apply all 
of the control measures identified in 
this sheet in order to minimize 
exposure to respirable crystalline 
silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 Restrict access to the working area to authorised personnel 

only. 

    Design and equipment 
 If possible, enclose the work area fully. 
 Make the enclosure deep enough to contain equipment and 

materials. 
 The airflow at the face of the enclosure should be at least 1 

m/s. Refer to task sheet 2.1.13. 
 Keep the open area as small as possible while allowing 

enough room for safe working. 
 Provide a turntable to make it easier to cover all surfaces and 

the operator does not need to spray against the airflow 
    Do not store items inside the ventilated area; they will obstruct 

the airflow. Ensure large items do not obstruct the work 
opening. 

 Use filters to avoid glaze deposits on electric motors, fan 
blades and ventilation ducts. 

 If possible, provide a water spray system, to absorb overspray 
of gaze and put it to a reservoir 

 Where possible, locate the work area away from doors, 
windows and walkways to stop draughts interfering with the 
ventilation and spreading dust. 

 Provide an air supply to the workroom to replace extracted air. 
 Provide an easy way of checking the control is working, e.g. a 

manometer, pressure gauge or tell-tale (a small flag). 
 Discharge extracted air to a safe place away from doors, 

windows and air inlets. 
     Air re-circulation is not recommended. 
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Maintenance 
 Ensure equipment used in the task is maintained as 

advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

Replace consumables (filters etc.) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Obtain information on the design performance of the 

ventilation equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Visually check all equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Have the ventilation equipment examined and tested 
against its performance standard, at least once each year. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean your workplace and equipment on a regular basis. 
 Deal with spills immediately. 
 Use vacuum or wet cleaning methods. 
 Do not clean up with a dry brush or using compressed 

air. 
 Store containers in a safe place and dispose of empty 

containers safely. 

Personal Protective Equipment 
 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 

Equipment. 
 Risk assessment must be carried out to determine 

whether existing controls are adequate. If necessary, 
respiratory protective equipment (with the appropriate 
protection factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 

 Make sure the ventilation 
system is switched on 
and is working. 

 Make sure it is running 
properly; check the 
manometer, pressure 
gauge or tell-tale. 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Make sure that paper 
bags and other waste 
material aren’t drawn into 
the ventilation duct. 

 Make sure that large 
items do not obstruct the 
working opening. 

 Remove broken products 
immediately from the 
work area. 

 Put lids on containers 
immediately after use. 

 Clear up spills 
immediately. Use vacuum 
cleaning or wet cleaning 
methods for solids. For 
liquids. Contain or 
absorb with granules or 
mats or wash away with a 
lot of water. Dispose of 
spills safely^. 

 Do not clean up with a 
dry brush or using 
compressed air. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.34  Transport systems for fine 
dry silica products 
 
This activity relates to the design of the transport systems for 
fine dry silica products. 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

  

Design and equipment 
 

 It is preferable to use enclosed handling systems when 
transporting silica flour. 

 Pneumatic systems are appropriate for both horizontal and 
vertical transport of silica flour. 

 For horizontal transport in pneumatic systems, pipes should be 
angled downwards where possible to prevent flour settling in the 
pipes and causing a blockage in the event system pressure is lost. 

 The pipe work in pneumatic systems should be designed to 
minimise unnecessary obstacles and to minimise sharp bends. 
Pipe connections should be properly sealed. 

 For air slides, the fluidising air will be drawn away by the dust 
extraction system. For this reason, air slides cannot be used if the 
product is too fine. If the surface area is more than 10,000 cm²/g, 
use screw conveyors. More than one de-dusting connection may 
be required on long lengths in order to correctly balance airflows. 

 Air slides should be inclined slightly in order to assist the 
horizontal transport of silica flour. The quality of the cloth used in 
air slides should be selected to avoid excessive pressure loss for 
the fan, whilst also preventing silica flour from falling through the 
cloth and causing it to become blocked. 

 For screw conveyors, the screw must be enclosed. Specialist 
design is required due to the abrasive properties of silica flour 
(contact an experienced supplier).  

 Screw conveyors may need to be equipped with dust extraction 
systems unless they are connected to equipment that already 
operates under negative pressure. Refer to task sheet 2.1.13. 

 Conveyor belts are not suitable for the transportation of loose 
silica flour. However, they may be used for the transport of other, 
coarser, materials and in machinery that handles bags of silica 
flour. Conveyors handling bags of silica flour, or other dusty 
materials, should be enclosed and equipped with dust extraction. 

 Elevators are suitable for vertical transport, provided they are 
fully enclosed. Dust extraction systems may be required unless 
elevators are connected to equipment that already operates under 
negative pressure. 

 It may be necessary to apply fluidising air at the base of silos 
holding silica flour. Such systems should be designed so that the 
fluidising air is only applied at times when it is necessary to make 
the silica flour flow out of the silo. Fluidising air should not be left 
switched on permanently in situations where the air could migrate 
and cause silica flour to be emitted under pressure from 
elsewhere in the system. 

 

 

 
 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace 
health and safety legislation, by 
controlling exposure to respirable 
crystalline silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on the design of transport 
systems for silica flour products. 
Following the key points of this task 
sheet will help reduce exposure. 
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of 
personal exposure to respirable 
crystalline silica dust in the 
workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task and building are 
maintained as advised by the supplier/installer in efficient 
working order and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the cleaning equipment for signs of damage at 
least once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Provide pictograms on doors to indicate areas where 
respiratory protective equipment must be worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Provide enough places where Personal protective 
equipment can be found (e.g. box with disposable dust 
masks). Indicate those places with pictograms. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 Look for signs of damage 

or wear of building parts 
and of your work 
equipment. If you find 
any problems, tell your 
supervisor. 

 Problems with silica flour 
transportation systems 
may be indicated by 
emissions of dust into 
the workplace air and by 
the appearance of piles 
of silica flour on floors 
and surfaces. Report any 
of these to your 
supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica dust while the 
problem persists. 

 Clear up spills straight 
away. Use vacuum 
cleaning or wet mopping. 
Dispose of spills safely. 

 Clean up control cabins 
using vacuum or wet 
cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.35  Use of a drilling rig 
 
This activity covers drilling operations into rocks or strata 
containing crystalline silica. 
 
Drilling may be carried out for exploratory or reserve 
assessment purposes, or as part of the minerals extraction 
process 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel 
only. 

  

Design and equipment 
 

 Dust control can be achieved using water fed into the 
compressed air supply, thereby suppressing the dust. 
Additives may need to be used for lubrication. 

 Ensure that water supplies are adequate and that they 
are maintained. Take extra precautions during cold 
weather to protect against freezing. 

 The use of a foaming agent for dust suppression is also 
possible. 

 Alternatively, dust control may be achieved by extraction 
of the dry dust using local exhaust ventilation, 
connected to a suitable dust extraction system (e.g. a 
bag filter/cyclone), or by using spray mist dust 
suppression. Refer to task sheet 2.1.13. 

 Drilling equipment with an integral control cabin or 
remote control facility with closed doors and windows 
may be used to isolate personnel from dust sources. 

 Control cabins can be fitted with forced air filtration or 
full air conditioning. 

 

  
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
advice on dust control during the 
use of a drilling rig in hard rock 
quarries. Following the key points of 
this task sheet will help reduce 
exposure.  
Depending on the specific 
circumstances of each case, it may 
not be necessary to apply all of the 
control measures identified in this 
sheet in order to minimize exposure 
to respirable crystalline silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Guide on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica in the workplace. 
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Maintenance 
 

 Ensure equipment used in the task is maintained as 
advised by the supplier/installer in efficient working order 
and in good repair. 

 Replace consumables (filters etc) in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

 It is preferable that all maintenance functions that could be 
done in a workshop be done in a workshop. 

  

Examination and testing 
 

 Visually check the equipment at least once per week for 
signs of damage or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each use.  

 Obtain information on the design performance of the dust 
suppression and/or extraction equipment from the 
supplier. Keep this information to compare with future test 
results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time which 
complies with national laws (minimum five years).  

  

Cleaning and housekeeping 
 

 Clean your workplace on a regular basis. 

 Do not clean up with a dry brush or using compressed 
air. 

 Use vacuum or wet cleaning methods. 

  

Personal Protective Equipment 
 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal Protective 
Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine whether 
existing controls are adequate. If necessary, respiratory 
protective equipment (with the appropriate protection 
factor) should be provided and worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective equipment 
clean when not in use.  

 Replace respiratory protective equipment at intervals 
recommended by its suppliers. 

  

Training 
 

 Give your employees information on the health effects 
associated with respirable crystalline silica dust 

 Provide employees with training on: dust exposure prevention; 
checking controls are working and using them; when and how to 
use any respiratory protective equipment provided and what to 
do if something goes wrong. Refer to task sheet 2.1.19 and part 
1 of the Good Practice Guide. 

  

Supervision 
 

 Have a system to check that control measures are in 
place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the means 
to perform the checklist given opposite. 

 

 
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 
 For wet dust suppression 

methods, make sure the 
water supply is working 
before starting the 
drilling equipment 

 For dry dust collection 
methods, make sure the 
dust extraction system is 
switched on and is 
working 

 Look for signs of 
damage, wear or poor 
operation of any 
equipment used. If you 
find any problems, tell 
your supervisor. 

 If you think there is a 
problem with your dust 
control equipment, 
ensure additional control 
measures are taken to 
reduce exposure to 
respirable crystalline 
silica while the problem 
persists. 

 Clean up any control 
cabin using vacuum or 
wet cleaning methods. 

 Use, maintain and store 
any respiratory protective 
equipment provided in 
accordance with 
instructions. 
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2.2.36  Water Assisted Dust 
Suppression 

   
This activity relates to the use of water flooding and of atomised 
water mists to suppress the generation and lower the concentration 
of airborne crystalline silica dusts 
 

 
 

 
 
This guidance sheet is aimed at 
employers to help them comply with 
the requirements of workplace health 
and safety legislation, by controlling 
exposure to respirable crystalline 
silica. 
 
 
Specifically, this sheet provides 
good practice advice on dust control 
by using water flooding and 
atomized water mists. Following the 
key points of this task sheet will help 
reduce exposure. Depending on the 
specific circumstances of each case, 
it may not be necessary to apply all 
of the control measures identified in 
this sheet in order to minimize 
exposure to respirable crystalline 
silica.  
i.e. to apply appropriate protection 
and prevention measures. 
 
 
This document should also be made 
available to persons who may be 
exposed to respirable crystalline 
silica in the workplace, in order that 
they may make the best use of the 
control measures which are 
implemented. 
 
 
This sheet forms part of the Good 
Practices Document on silica dust 
prevention, which is aimed 
specifically at the control of personal 
exposure to respirable crystalline 
silica dust in the workplace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Access 
 

 Restrict access to the work area to authorised personnel only. 

Design and equipment 
 

 If possible, use water fed tools for cutting, grinding and 
shaping crystalline silica containing products. 

 Consider the application of water sprays or trickles to working 
surfaces when water fed tools are not available. 

 In circumstances where there will be no adverse impact on 
process conditions, product quality or health and safety, apply 
water mists in work areas where airborne crystalline silica may 
be generated by material and product handling. 

 Ensure electrical systems have adequate protection when 
used with water flooding, spraying or misting. 

 Take precautions to ensure the control of legionella and other 
biological agents in water storage and delivery systems. 

 Take precautions to ensure that wastewater and sludges are 
disposed according to appropriate prescriptions. 
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Maintenance 
 Ensure water dust suppression equipment used in the 

task is maintained as advised by the supplier/ installer in 
efficient working order and good repair. 

 Replace consumables in accordance with the 
manufacturer’s recommendations. 

Examination and testing 
 Visually check all equipment for signs of damage at least 

once per week or, if it is in constant use, check it more 
frequently. If used infrequently, then check it before each 
use. 

 Obtain information on the design performance of dust 
suppression equipment from the supplier. Keep this 
information to compare with future test results. 

 Keep records of inspections for a suitable period of time 
which complies with national laws (minimum five years). 

Cleaning and housekeeping 
 Clean water dust suppression equipment as instructed by 

the manufacturer/supplier. 
 Avoid accumulation of slurries/sludges. 
 Ensure spills are cleaned up immediately, and provide 

adequate spill control equipment. 
X    Do not allow collected slurries/sludges to dry out and 

the dust to become airborne. 
Personal Protective Equipment 

 Refer to task sheet 2.1.15 dedicated to Personal 
Protective Equipment. 

 Risk assessment must be carried out to determine areas 
where personal protective equipment must be used. If 
necessary, respiratory protective equipment (with the 
appropriate protection factor) should be provided and 
worn. 

 Provide storage facilities to keep personal protective 
equipment clean, when not in use. 

 Replace personal protective equipment at intervals 
recommended by the manufacturer/supplier. 

Training 
 Give your employees information on the health effects 

associated with respirable crystalline silica dust. 
 Provide employees with training on: dust exposure 

prevention; checking controls are working and using them; 
when and how to use any respiratory protective equipment 
provided and what to do if something goes wrong. Refer to 
task sheet 2.1.19 and part 1 of the Good Practice Guide. 

Supervision 
 Have a system to check that control measures are in 

place and that they are being followed. Refer to task sheet 
2.1.17. 

 Employers should make sure that employees have all the 
means to perform the checklist given opposite. 

 
 

  
Employee checklist for 
making the best use of 
the controls 
 
 

 Make sure that water 
dust suppression 
equipment is working 
properly. 

 Ensure water supplies 
are adequate with an 
uninterrupted supply 
during use for dust 
suppression. 

 Protect water supplies 
against freezing. 

 Look for signs of 
damage or 
malfunction, and if you 
find any tell your 
supervisor 
immediately. 

 Clean up spills 
immediately. 

 Clean dust 
suppression 
equipment regularly 
and after use. 

 Keep personal 
protective equipment 
clean and properly 
stored. 
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Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om buller

 

Beslutade den 17 mars 2005

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen
(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

 

1)

 

Tillämpningsområde

 

1 §  

 

Dessa föreskrifter gäller

 

 

 

för verksamheter

 

 

 

där någon kan utsättas för
buller i arbetet.

Föreskrifterna i 3 § om impulstoppvärde gäller inte vid skjutning eller
sprängning inom försvarsmakten.

 

Definitioner

 

2 §  

 

I dessa föreskrifter avses med: 

 

1)

 

Jfr Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari om
minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har
samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (EUT nr L 42, 15.2.2003, s 38 Celex
32003 L 0010)

 

Arbetsplats

 

Varje plats inne eller ute där arbete utförs.

 

A-vägd ljudtrycks-
nivå, L

 

pA

 

Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hör-
bara frekvensområdet mätt med vägningsfilter A
enligt standarden SS-EN 61672-1. Anges i enhe-
ten dB. Som förkortat skrivsätt för A-vägd ljud-
trycksnivå används även begreppet 

 

ljudnivå

 

 med
enheten 

 

dB(A)

 

.

 

Buller

 

Icke önskvärt ljud. Omfattar både hörselskadligt
och störande ljud.

 

Bullerexponering

 

Att utsättas för buller.

 

Utkom från trycket
den 4 april 2005
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C-vägd ljudtrycks-
nivå, L

 

pC

 

Vägt medeltal av ljudtrycksnivån inom det hör-
bara frekvensområdet mätt med vägningsfilter C
enligt standarden SS-EN 61672-1. Anges i enhe-
ten dB. Som förkortat skrivsätt för C-vägd ljud-
trycksnivå används även begreppet 

 

ljudnivå

 

 med
enheten 

 

dB(C)

 

.

 

Daglig buller-
exponeringsnivå,
L

 

EX,8h

 

Ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå normaliserad till
en åttatimmars arbetsdag. Omfattar allt buller på
arbetsplatsen, inklusive impulsbuller.

 

 

 

(Se bilaga).

 

Ekvivalent A-vägd
ljudtrycksnivå,
L

 

pAeq,Te

 

Energiekvivalent medelvärde av en varierande A-
vägd ljudtrycksnivå under en given tidsperiod T

 

e

 

.
Anges i enheten dB. (Exempel på skrivsätt: 

 

L

 

pAeq,4

 

= 85 dB, om exponeringstiden är 4 timmar).

 

Gränsvärde

 

Värde som inte får överskridas.

 

Impulstoppvärde,
L

 

pCpeak

 

Maximal C-vägd momentan ljudtrycksnivå mätt
med ett instrument med stigtid mindre än 50 

 

µ

 

s. 

 

Insatsvärde

 

Värde som innebär krav på insatser om det upp-
nås eller överskrids.

 

Ljudtrycksnivå, L

 

p

 

Logaritmiskt mått på ljudets styrka baserat på
ljudtrycket i förhållande till referensvärdet 20 

 

µ

 

Pa
(mikropascal). Anges i enheten dB (decibel). (Ex-
empel på skrivsätt: 

 

L

 

p

 

 = 85 dB).

 

Maximal A-vägd
ljudtrycksnivå,
L

 

pAFmax

 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå bestämd med
tidsvägningen ”F” (Fast) enligt standarden SS-EN
61672-1.

 

Ototoxiska ämnen

 

Kemiska ämnen som vid inandning eller hud-
exponering kan skada eller förändra innerörats
eller hörselnervens funktion eller struktur och
därigenom orsaka akut eller kronisk hörselned-
sättning och/eller balansstörning.

 

Riskbedömning

 

En bedömning av riskerna för att någon kan
komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall, i
syfte att avgöra om åtgärder behövs. Bedöm-
ningen omfattar identifiering, uppskattning och
värdering av risker.
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Exponeringsvärden

 

3 §

 

 I dessa föreskrifter gäller nedanstående insats- och gränsvärden för
buller avseende hörselskaderisk. 

Vid tillämpning av insatsvärdena skall hänsyn inte tas till eventuell an-
vändning av hörselskydd.

Vid tillämpning av gränsvärdena skall, i de fall arbetstagarna bär hörsel-
skydd, hänsyn tas till dämpningen hos dessa när bullerexponeringen be-
stäms. 

 

Planering av arbete 

 

4 §  

 

Arbeten skall planeras, bedrivas och följas upp så att bullerexpone-
ringen minskas genom att bullret elimineras vid källan eller sänks till
lägsta möjliga nivå. Hänsyn skall då tas till den tekniska utvecklingen och
möjligheterna att begränsa bullret. Följande åtgärder skall uppmärksam-
mas särskilt:

a) alternativa arbetsmetoder som ger minskad exponering för buller,

b) val av lämplig arbetsutrustning som ger så lågt buller som möjligt
med tanke på det arbete som skall utföras, medräknat sådan arbetsut-
rustning som omfattas av bestämmelser som syftar till eller medför
att bullerexponeringen minskar,

c) bullerbegränsande åtgärder på maskin eller annan bullerkälla, 

d) utformning och planering av arbetsplatser,

 

Undre 
insatsvärden 

Övre
insatsvärden 

 

Daglig bullerexponeringsnivå 

 

L

 

EX,8h

 

 [dB] 80   85

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå 

 

L

 

pAFmax

 

 [dB]   – 115

Impulstoppvärde 

 

L

 

pCpeak

 

 [dB]    135 

 

1)

1)

 

 Exponeringsvärdet skall ej tillämpas vid skjutning eller sprängning inom försva-
ret. 

 

Gränsvärden

 

Daglig bullerexponeringsnivå 

 

L

 

EX,8h

 

 [dB]   85

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå 

 

L

 

pAFmax

 

 [dB] 115

Impulstoppvärde 

 

L

 

pCpeak

 

 [dB]   135

 

1)

1)

 

 Exponeringsvärdet skall ej tillämpas vid skjutning eller sprängning inom försva-
ret.
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e) lämplig information och utbildning så att arbetstagarna får tillräckliga
kunskaper om hur arbetsutrustningen skall användas på rätt sätt, för
att minska exponeringen för buller,

f) tekniska åtgärder för att minska bullret, genom

i) att minska luftburet buller, t.ex. med hjälp av skärmar, inbyggnader
eller ljudabsorbenter i tak och på väggar,

ii) att minska strukturburet buller t.ex. genom dämpning eller isole-
ring,

g) lämpliga underhållsprogram för arbetsutrustningar samt arbetsplatser
och kringutrustningar till dessa, och

h) bullerminskning genom arbetsorganisatoriska åtgärder som

i) begränsning av exponeringens varaktighet och intensitet,

ii) anpassning av arbetstiderna så att viloperioderna blir tillräckliga.

 

Riskbedömning 

 

5 §  

 

Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma ris-
kerna till följd av exponering för buller i arbetet.  

Följande skall uppmärksammas särskilt:

a) exponeringens nivå, typ och varaktighet, inklusive all exponering för
impulsbuller,

b) insatsvärden och gränsvärden enligt 3 §, 

c) negativa effekter på hälsa och säkerhet för arbetstagare som kan vara
särskilt känsliga för buller,

d) negativa effekter på hälsa och säkerhet som beror på samverkan mel-
lan buller och arbete med ototoxiska ämnen eller mellan buller och
vibrationer, så långt det är genomförbart,

e) indirekta negativa effekter på hälsa och säkerhet till följd av att buller
maskerar varningssignaler eller andra ljud som behöver uppmärksam-
mas för att minska risken för olycksfall,

f) tillverkarnas information om buller från arbetsutrustning,

g) om det finns alternativ utrustning som ger mindre buller,

h) om det inom ramen för verksamheten förekommer exponering för
buller utanför arbetstid,
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i) information från hörselundersökningar av dem som är sysselsatta i
verksamheten och, när så är möjligt, publicerade resultat från andra
hörselundersökningar, och

j) tillgång till hörselskydd med lämpliga dämpningsegenskaper.

 

6 §

 

  För att klarlägga om exponeringsvärdena i 3 § uppnås eller över-
skrids skall bullerexponeringen bestämmas och mätningar utföras i den
omfattning som behövs. Detta skall planeras och med lämpliga intervall
genomföras av sakkunnig person. 

Vid mätning skall följande uppmärksammas särskilt:

a) De metoder och den utrustning som används skall anpassas till de ak-
tuella förhållandena. Särskild hänsyn skall tas till egenskaperna hos
det buller som skall mätas, exponeringens varaktighet, miljöfaktorer
och mätutrustningens specifika egenskaper. 

b) Metoderna och utrustningen skall göra det möjligt att bestämma de
parametrar som anges i 3 §. I ett givet fall skall det gå att avgöra om
de värden som fastställs i 3 § har uppnåtts eller överskridits. 

c) Metoderna kan omfatta stickprovsundersökningar, som skall vara re-
presentativa för en arbetstagares personliga exponering. 

d) Vid bedömning av uppmätta värden skall hänsyn tas till mätosäker-
heter enligt praxis. 

 

7 §

 

  Riskbedömningar skall genomföras regelbundet och revideras inför
förändringar i verksamheten som kan göra en bedömning inaktuell eller
om resultat av hörselundersökningar visar att det är befogat. 

Riskbedömningar skall dokumenteras och bevaras så att uppgifterna kan
användas vid en senare tidpunkt.

 

Åtgärder

 

8 §  

 

Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de övre
insatsvärdena i 3 § skall orsaken utredas och åtgärder vidtas för att
minska exponeringen. Vid val av åtgärder skall de åtgärder som anges i
4 § beaktas särskilt. Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras
in i en skriftlig handlingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall
vara genomförda och vem som skall se till att de genomförs. 

 

9 §  

 

Om den som är sysselsatt i bullrande verksamhet under arbetet av
säkerhetsskäl behöver meddela sig med andra, skall åtgärder vidtas så
att detta är möjligt.



 

AFS 2005:16

 

10

 

10 §  

 

De arbetsplatser där arbetstagarna kan exponeras för buller som är
lika med eller överstiger

 

 

 

något av

 

 

 

de övre insatsvärdena i 3 § skall ha var-
ningsskylt med symbolen ”RISK FÖR HÖRSELSKADA. ANVÄND HÖR-
SELSKYDD”. Där det går att genomföra skall de berörda områdena av-
gränsas och tillträdet till dessa begränsas. 

 

11 §  

 

De åtgärder som avses i 4 och 8-10 §§ skall anpassas till arbetsta-
gare som kan vara särskilt känsliga för buller.

 

Hörselskydd

 

12 §

 

  Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas
med andra medel, skall ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda
arbetstagare ställas till deras förfogande och användas av dem enligt föl-
jande: 

– Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de undre
insatsvärdena i 3 § skall arbetstagaren få tillgång till hörselskydd. 

– Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de övre
insatsvärdena i 3 § skall hörselskydd användas. 

– Arbetsgivaren skall ge berörda arbetstagare möjlighet att medverka
vid val av hörselskydd. Hörselskydd skall väljas så att risken för hör-
selskador elimineras eller minimeras. 

– Hörselskydden skall underhållas väl. 

Arbetsgivaren skall se till att hörselskydd används och kontrollera att de
åtgärder som vidtas i enlighet med denna bestämmelse är effektiva.

Om användning av hörselskydd medför olycksrisk, skall risken minskas
genom lämpliga åtgärder.

 

Gränsvärden

 

13 §  

 

Bullerexponeringen får inte överskrida något av gränsvärdena i 3 §.
Om detta ändå sker skall arbetsgivaren:

– vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen så att den lig-
ger under gränsvärdena,

– utreda orsakerna till att gränsvärdena överskridits, och  

– vidta sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids i fortsätt-
ningen. 
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Information och utbildning 

 

14 §

 

  Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger något av de
undre insatsvärdena i 3 § skall arbetstagarna få information och utbild-
ning om de risker som uppkommer i samband med bullerexponering,
varvid följande faktorer skall uppmärksammas särskilt: 

a) vad riskerna i samband med bullerexponering kan innebära,

b) de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas enligt dessa före-
skrifter i syfte att eliminera eller minimera riskerna till följd av buller,

c) de gränsvärden och insatsvärden som fastställs i 3 §,

d) resultaten av bedömningar och mätningar enligt 5 och 6 §§ samt be-
skrivning av deras innebörd och möjliga risker, 

e) korrekt användning av hörselskydd och information om skyldigheten
att bära hörselskydd då de övre insatsvärdena uppnås eller över-
skrids,

f) nyttan med, samt metoder för att upptäcka och rapportera tecken på
hörselskador,

g) under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hörselundersök-
ningar och syftet med dessa enligt 16 §, och

h) säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller.

 

Arbetstagarnas medverkan

 

15 §

 

  Arbetstagarna skall få möjlighet att medverka i de frågor som om-
fattas av dessa föreskrifter och, i synnerhet:

– i den riskbedömning och identifiering av åtgärder som skall vidtas en-
ligt 5 §,

– i de åtgärder som syftar till att minska bullerexponeringen som anges
i 4 och 8–11 §§, och

– det val av hörselskydd som anges i 12 §.

 

Hörselundersökning

 

16 §  

 

De arbetstagare som exponeras för buller som är lika med eller
överstiger något av de övre insatsvärdena i 3 §, skall av arbetsgivaren
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erbjudas hörselundersökning. Denna skall utföras av läkare eller annan
person med lämpliga kvalifikationer och på läkares ansvar. 

Hörselundersökning skall också erbjudas de arbetstagare, som expone-
ras för buller som är lika med eller överstiger något av de undre insats-
värdena i 3 §, när den riskbedömning och bestämning av arbetstagarnas
bullerexponering som skall utföras enligt 5 och 6 §§ visar att det finns
risk för hörselskada.

Syftet med hörselundersökningen är att tidigt upptäcka hörselnedsätt-
ningar på grund av buller och att bevara hörseln. 

Tiden mellan hörselundersökningarna skall anpassas till rådande expo-
neringsförhållanden. 

Hörselundersökningarna skall inte medföra några kostnader för arbetsta-
garna.

 

17 §

 

  Arbetsgivaren skall ta del av resultaten från hörselundersök-
ningarna enligt 16 § så långt det inte hindras av sekretess eller tystnads-
plikt. 

 

18 §

 

  Om det vid en hörselundersökning enligt 16 § visar sig att en arbets-
tagare har drabbats av hörselskada skall arbetsgivaren se till att en läkare
eller, om läkaren anser det nödvändigt, en specialist bedömer om det är
sannolikt att skadan beror på exponering för buller på arbetsplatsen. Om
så bedöms vara fallet skall arbetsgivaren:

– se till att arbetstagaren av en läkare eller annan person med lämpliga
kvalifikationer informeras om resultatet, 

– revidera befintlig riskbedömning, 

– revidera de åtgärder som vidtagits för att minska riskerna enligt 4 och
8–12 §§ och i samband med detta anlita företagshälsovård eller mot-
svarande sakkunnig hjälp utifrån vid behov, 

– beakta möjligheten att erbjuda arbetstagaren annan sysselsättning
där det inte finns risk för ytterligare skadlig exponering, och  

– erbjuda alla andra arbetstagare, som exponerats på liknande sätt,
regelbundna hörselundersökningar.
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Ikraftträdande

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005. Samtidigt upphävs Arbe-
tarskyddsstyrelsens kungörelse AFS 1992:10 med föreskrifter om buller.

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström Maria Hagberg Forss
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Bilaga

 

Beräkning av daglig bullerexponeringsnivå

 

Om arbetsdagens längd avviker från 8 timmar beräknas den dagliga
bullerexponeringsnivån LEX,8h, uttryckt i dB, med hjälp av nedanstående
formel.

LEX, 8h = LpAeq,Te + 10 lg (Te /T0)

där LpAeq,Te = under tiden Te uppmätt ekvivalent A-vägd ljudtrycks-
nivå = 

10 lg  

Te =  t2 – t1 = den dagliga exponeringstiden, uttryckt i timmar, för
buller med ekvivalenta A-vägda ljudtrycksnivån LpAeq,Te

T0 = 8 timmar

p0 = 20 µPa 

pA = A-vägt momentant ljudtryck i Pa

Om Te = T0 = 8 timmar blir LEX,8h = LpAeq,Te

1
t2 t1–
-------------

pA t( )
p0

------------
2

td
t1

t2

∫
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Arbetsmiljöverkets allmänna råd om 
tillämpningen av föreskrifterna om buller
Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:16) om buller.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tving-
ande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna
(t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa på praktiska lös-
ningar och förfaringssätt) och ge rekommendationer, bakgrundsmaterial
och hänvisningar.

Allmänt
Föreskrifterna har anpassats till ett nytt direktiv om minimikrav för ar-
betstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har sam-
band med buller i arbetet (2003/10/EG). Föreskrifterna behandlar, liksom
direktivet, uteslutande det buller personer utsätts för dvs. ljudexpone-
ring.  Anpassningen innebär vissa skärpningar av kraven beträffande hör-
selskadligt buller jämfört med tidigare föreskrifter. Kraven har även blivit
mer detaljerade beträffande riskbedömning, mätning, åtgärder, hörsel-
kontroller, samverkan samt information och utbildning. Med syfte att för-
enkla föreskrifterna och bibehålla kravnivån från tidigare föreskrifter har
vissa skärpningar också införts utöver direktivets krav. 

Föreskrifterna har kompletterats med avsnitt om tillämpningsområde,
definitioner och riskbedömning. De allmänna råden har anpassats till
kunskapsläget, standarder och andra myndigheters regler beträffande
störande buller. Detta har skett i form av ett utökat bedömningsunderlag
samt kompletteringar och justeringar av vägledande värden i kommen-
tarerna. 

Föreskrifterna om buller kompletterar och preciserar föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete bl.a. när det gäller undersökning, riskbe-
dömning och kunskaper.

Buller utgör ofta en stor belastning i arbetsmiljön. Förutom att buller kan
orsaka hörselskada kan det också vara störande och tröttande. 

Hörselskadligt buller
Kraftigt buller under kort tid kan orsaka en tillfällig hörselnedsättning.
Hörseln återhämtar sig i regel efter en kortare eller längre tids hörselvila.
Vid långvarig kraftig exponering för buller kan emellertid de ljudkänsliga
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hårcellerna i innerörat skadas, med en permanent hörselnedsättning som
följd. En sådan hörselskada, som har orsakats av buller, kvarstår och kan
inte botas. Kraftigt buller kan även ge upphov till mer eller mindre per-
manenta öronsusningar och ringningar, s.k. tinnitus, samt andra effekter
som ljudöverkänslighet och ljudförvrängning. 

Ju starkare bullret är desto kortare tid behövs för att en hörselskada skall
uppstå. Stadigvarande och längre tids exponering för buller med en A-
vägd ljudtrycksnivå överstigande ca 85 dB medför risk för hörselskada.
Den individuella känsligheten varierar emellertid starkt, vilket medför att
särskilt känsliga personer kan riskera hörselskada vid långvarig expone-
ring även för buller med A-vägda ljudtrycksnivåer omkring 75–80 dB.
Risken för hörselskada kan också öka vid samtidig exponering för buller
och ototoxiska ämnen eller för buller och vibrationer.

Även en relativt måttlig hörselnedsättning kan vara besvärande eftersom
den ofta medför svårigheter att uppfatta samtal. Detta märks särskilt i
sällskap då man störs av att flera talar samtidigt eller när annat bak-
grundsbuller förekommer. 

Den hörselskadade upptäcker själv ofta skadan i sent stadium, eftersom
man gradvis vänjer sig vid försämringen. Varaktigt öronsus kan dock
vara ett tecken på hörselskada. Impulsljud, t.ex. slagljud, kan utgöra en
särskild risk för hörselskada. Det kan räcka med enstaka, tillräckligt
starka, knallar för att man ska få en bestående hörselskada.

Genom åren har ansträngningar gjorts för att finna metoder att minska
bullerstörningarna inom olika branscher. Tekniska lösningar har i många
fall tagits fram och provats ut.

Störande buller
Begreppet störande buller omfattar både psykologiska och fysiologiska
effekter av buller.

De psykologiska effekterna är i första hand relaterade till upplevelsen av
bullret. Hit hör också vissa effekter som den som utsätts för buller inte
nödvändigtvis själv kopplar till bullerexponeringen, exempelvis trötthet
och irritation. Störande och stressande buller kan även leda till fysiolo-
giska reaktioner av olika slag, t.ex. ökad hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck
och utsöndring av stresshormoner. Samverkan mellan de psykologiska
och fysiologiska effekterna kan även förekomma. 

Regler och råd om arbetsrelaterade hälsorisker och medicinska kontroller
finns i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.
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Störningsupplevelse av buller påverkas av flera faktorer i samband med
bullerexponering. En översiktlig genomgång av störande buller och dess
inverkan ges här.

Inverkan av ljudets egenskaper

De egenskaper som främst påverkar upplevelsen är ljudets styrka samt
dess frekvens- och tidskaraktär. Graden av störning ökar vanligtvis med
ökande styrka hos ljudet. Om ett ljud innehåller hörbara toner ökar van-
ligen störningsgraden. Ljud som varierar i nivå eller karaktär upplevs ofta
som mer störande än konstanta ljud. Ljud där låga frekvenser dominerar
verkar vanligen tröttande. 

Eftersom risken för störning beror på flera egenskaper hos ljudet kan en
bedömning sällan göras enbart med hjälp av något enkelt mätvärde, t.ex.
ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå, utan hänsyn kan även behöva tas till
ljudets frekvens- och tidskaraktär. Om bullret är konstant och relativt
jämnt fördelat i frekvensområdet 200 – 4000 Hz kan dock den ekvivalenta
A-vägda ljudtrycksnivån vara ett relativt bra mått på förväntad störning.

Inverkan av andra faktorer

Risken för störning kan heller inte bedömas enbart utifrån ett ljuds egen-
skaper. Samma ljud kan få skilda effekter i olika situationer och för olika
personer. För att bedöma risken för störning på en arbetsplats behöver
man därför vanligen beakta förhållanden utöver ljudets egenskaper.
Några av de viktigaste beskrivs nedan. 

Individuella skillnader 

Den individuella känsligheten för buller är olika och det är därför viktigt
att hänsyn tas till enskilda individers behov. Hörselskadade är t.ex. en
grupp som av flera skäl är mer känslig för buller vilket är viktigt att beakta
i samband med hörselskadade arbetstagare. Den som ännu inte helt lärt
sig sin arbetsuppgift kan också antas bli mer störd av buller än den med
stor erfarenhet. 

Bullrets maskeringseffekter

En allvarlig olägenhet med buller är dess förmåga att maskera önskvärt
ljud som tal och annan viktig information. Bullrets maskering av tal är i
situationer där det är viktigt att kunna uppfatta tal helt avgörande för den
subjektiva reaktionen på bullret.
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Maskeringen beror dels på styrkan och frekvensinnehållet hos det
störande ljudet, dels på hörselns känslighet för maskering vilket i sin tur
beror av eventuell hörselnedsättning. Förmågan att uppfatta tal beror
dessutom på språk och lyssnarens ålder. I en bullrig miljö har en lyssnare
svårare att uppfatta tal på ett främmande språk jämfört med tal på sitt
modersmål. En ung person har inte hunnit inpränta språkets alla mönster
och regler och är därför sårbarare än en vuxen. Hos äldre försämras in-
formationsbehandlingen i centrala banor i hjärnan, vilket ger större sår-
barhet för störande ljudmiljö. I tabell 1 redovisas en bedömning av möj-
ligheterna till talkommunikation vid olika bakgrundsbullernivåer. 

Tabell 1 – Förhållanden för talkommunikation relaterade till 
bakgrundsbullrets nivå

I miljöer rika på efterklang lever tidigare talljud kvar som ekon i rummet
och maskerar efterföljande ljud. Efterklangstider på ca 0,8 s och därunder
innebär i de flesta fall acceptabel störning från rumsekon. I större lokaler
med längre efterklangstid, t.ex. aulor och stora konferenslokaler, krävs
som regel speciella högtalaranläggningar för att skapa rimlig taluppfatt-
barhet. I lokaler för barn, äldre och hörselskadade där krav ställs på god
taluppfattbarhet kan efterklangstider understigande 0,5 s behövas. 

Buller kan, på grund av dess maskerande effekt, även allvarligt försämra
möjligheterna att uppfatta akustiska varningssignaler och t.ex. ljud från
ett annalkande fordon och kan därför utgöra en indirekt olycksrisk. Det är
också svårare att uppfatta varifrån ett ljud kommer ju mer efterklangsrik
en miljö är. 

Om bakgrundsbullret har sådan nivå att röststyrkan ofta behöver höjas
för att talet ska kunna uppfattas tillräckligt bra finns även risk för röstpro-
blem. Detta är speciellt angeläget att beakta i miljöer där talkommuni-

A-vägd ljudtrycksnivå [dB] Förhållanden för talkommunikation

70 Samtal med hög röst kan nätt och jämnt föras på 
1 m avstånd för personer med fullgod hörsel.

55 Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på funge-
rande talkommunikation med normal röststyrka på 
näravstånd från talaren.

50 Som ovan men på 5–10 m avstånd.

40 Miljö som uppfyller genomsnittliga krav på säker 
taluppfattbarhet på nära håll också för hörselska-
dade och äldre lyssnare samt vid kommunikation 
på språk som inte är lyssnarens modersmål. 

35 Som ovan men på 5–10 m avstånd.
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kation är viktig, t.ex. i skolor och förskolor. För att höras i buller höjer
talaren såväl röststyrkan som röstläget och pressar ofta rösten. Detta kan
innebära slitage på stämbandsslemhinnan och påfrestning på struphuvu-
dets muskulatur. Kvinnor löper större risk än män att få problem med
rösten vid arbete i miljöer där röststyrkan behöver höjas.

Arbetsuppgiftens betydelse

Man är särskilt känslig för buller under arbete med mer komplexa upp-
gifter, speciellt arbetsuppgifter som kräver att man behandlar informa-
tion i tal eller skrift.

Förutsägbarhet och kontroll

Bullret uppfattas vanligen som mer störande och tröttande då det varie-
rar på ett sätt som den exponerade inte kan kontrollera eller förutsäga.

Bullrets upplevda nödvändighet

När bullret är ett resultat av den exponerades eget arbete eller av den
verksamhet i vilken vederbörande ingår upplevs det vanligen som
mindre störande än om det betraktas som helt ovidkommande och möj-
ligt att eliminera. Därför är det bl.a. viktigt att informera om åtgärder som
vidtagits mot bullret och om de eventuella svårigheter som hindrar ytter-
ligare förbättringar.

Ovidkommande tal

Ovidkommande tal är påtagligt distraherande och är på många arbets-
platser det mest störande ljudet. Det blir särskilt störande när man arbe-
tar med en uppgift som är av verbal karaktär. Det ovidkommande talets
ljudnivå är här av begränsad betydelse, så länge det går att uppfatta. 

Stress, trötthet och prestation

Buller kan på flera sätt bidra till den mentala belastningen i en arbets-
situation och därmed göra arbetet mer tröttande och/eller ge upphov till
stressymtom av olika slag. Detta kan i sin tur leda till att man presterar
sämre. Man kan bli trött på grund av direkt påverkan av bullret, speciellt
när man utsätts för höga ljudnivåer under längre tid. Monotona ljud,
även på måttliga nivåer, kan göra att man blir sömnig, speciellt om ljudet
är lågfrekvent. 
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Buller kan göra arbetsuppgifterna mer ansträngande och tröttande, spe-
ciellt om uppgifterna kräver att man uppfattar tal eller annan akustisk in-
formation eller när de i övrigt är sådana att man är känslig för distraktion.
Den ökade ansträngningen innebär ofta att man är extra trött efter arbe-
tet vilket kan leda till en försämring av prestationsförmågan på längre
sikt. Buller kan också leda till att man sänker sin ambitionsnivå vilket kan
ha negativ inverkan på arbetets kvalitet. 

För känsliga personer, t.ex. hörselskadade, ökar risken för negativ påver-
kan. Läsförståelse, läskunnighet och språkförståelse hos barn har också
visat sig försämras under pågående bullerexponering.

Lågfrekvent buller 

Lågfrekvent buller definieras i detta sammanhang som buller med domi-
nerande ljudenergi inom frekvensområdet 20 till 200 Hz. Lågfrekvent bul-
ler kan ge upphov till trötthet och sömnighet men även vara störande i
vissa situationer. Risken för störning är störst i miljöer med stora krav på
stadigvarande koncentration. 

Förutom bullrets nivå har dess tidskaraktär stor betydelse för störnings-
upplevelsen. Detta innebär att en bedömning i många fall inte kan göras
enbart utifrån mätning av ekvivalenta ljudtrycksnivåer utan man kan även
behöva ta hänsyn till hur bullret varierar med tiden.  

Om skillnaden mellan C-vägd och A-vägd ljudtrycksnivå är mindre än
15 dB kan störning på grund av lågfrekvent buller i de flesta fall uteslutas.
Vid större skillnader är det lämpligt att genomföra en tersbandsanalys för
att få ett säkrare bedömningsunderlag. Nedanstående värden i tabell 2
kan då användas som stöd när störningsrisken bedöms. Värdena torde i
de flesta fall vara tillämpbara även på buller som har en från störnings-
synpunkt ogynnsam tidskaraktär.  
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Tabell 2 – Exponeringsvärden för lågfrekvent ljud 

Värdena är tillämpbara för arbetsförhållanden där stora krav ställs på sta-
digvarande koncentration (se tabell 5 i kommentarerna till 4 §). 

Infraljud

Förutom hörbart ljud i form av buller kan infraljud förekomma. Med infra-
ljud avses ljud med frekvenser upp till ca 20 Hz. Infraljud uppfattas endast
i begränsad utsträckning av människans hörselorgan. Om infraljudet har
hög nivå får man en viss reaktion. En s.k. perceptionströskel har påvisats,
en tröskelfunktion som direkt övergår i hörtröskeln vid ökande frekvens.
Sambandet mellan uppmätta infraljudsnivåer och påverkan på män-
niskan i form av sömnighet, störningsreaktioner och olika former av be-
svärsupplevelser är numera väl klarlagt. Infraljud under perceptionströs-
keln synes emellertid inte orsaka några effekter. Det är därför önskvärt att
man eftersträvar en miljö där infraljudnivån inte överstiger perceptions-
tröskeln.

Infraljud alstras i processer eller anläggningar där stora ytor eller luft-
massor sätts i rörelse.

Sådana infraljudkällor kan vara stora dieselmotorer, kolvkompressorer,
ventilationsanläggningar och fordon. Hörselskydd kan normalt inte an-
vändas för att begränsa uppträdande effekter, på grund av deras ringa
dämpning av infraljud.

Mittfrekvens 
1/3- oktavband

[Hz]

Ekvivalent 
ljudtrycksnivå

[dB]

25

31,5

40

50

63

80

100

125

160

200

71

61

54

49

47

45

43

41

39

37
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Tabell 3 – Exponeringsvärden för infraljud

Angivna värden ligger 5–10 dB över perceptionströskeln. Infraljud med
nivåer under dessa exponeringsvärden torde normalt inte leda till några
effekter. Vid mätning av infraljud genom bestämning av den totala
G-vägda ljudtrycksnivån enligt SS-ISO 7196 gäller ovanstående för
G-vägda exponeringsvärden under ca 105 dB. 

Ultraljud

Även ultraljud förekommer ibland i arbetslivet. Med ultraljud avses ljud
med frekvenser över 18 000 Hz. Det kan inte uteslutas att skada kan upp-
stå på människans hörselorgan vid tillräckligt långvarig exponering för
ultraljud med hög ljudtrycksnivå.

Utrustning som arbetar med ultraljud kan alstra undertoner inom det
hörbara frekvensområdet. Undertonerna kan upplevas som mycket irrite-
rande. Dessutom kan de vid tillräckligt lång exponeringstid innebära risk
för hörselskada om ljudtrycksnivån är tillräckligt hög. Användningen av
ultraljud inom bl.a. industriell och medicinsk verksamhet samt för över-
vakning och kontroll har ökat markant under senare år. Ultraljud används
industriellt särskilt för att bearbeta plastmaterial (plastsvetsning), rengö-
ring och olika former av övervakning. Då använder man ofta lägre
frekvenser inom ultraljudsområdet (mellan 20 000 och 40 000 Hz). För
icke-förstörande materialprovning används normalt högre ultraljudsfrek-
venser. Luftburet ultraljud med högre frekvenser än 200 kHz torde inte
kunna vara något arbetsmiljöproblem, bl.a. på grund av att det dämpas
effektivt vid utbredning genom luften. Det är ofta relativt enkelt att be-

Mittfrekvens

1/3- oktavband

[Hz]

Ljudtrycksnivå

[dB]

  2

     2,5

       3,15

  4

  5

     6,3

  8

10

   12,5

16

20

130

126

122

118

114

110

106

102

  98

  94

  90
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gränsa utstrålningen av ultraljud genom avskärmning eller inbyggnad.
Även relativt enkla hörselskydd har normalt god dämpning i ultraljuds-
området. Det är också viktigt att beakta riskerna vid direktkontakt med
ultraljudsalstrande utrustning.

Tabell 4 – Exponeringsvärden för ultraljud

Angivna värden avser ultraljudsnivåer som kan tillämpas vid bedömning
av möjlig hörselskaderisk. Exponering för ultraljudsnivåer under dessa
värden torde normalt inte medföra risk för hörselskada.

Mätning
Mätinstrument

Enligt standarden SS-EN 61672-1 hänförs ljudnivåmätare till en av klas-
serna 1 eller 2. Instrument i klass 2 har lägre noggrannhet än instrument i
klass 1. I första hand är det lämpligt att använda ljudnivåmätare som
uppfyller fordringarna för klass 1 men även instrument i klass 2 kan i
många fall ge tillräcklig noggrannhet. Äldre instrument är inte klassade
enligt ovanstående standard utan uppfyller krav enligt tidigare standar-
der. Även instrument som uppfyller kraven enligt SS-EN 60651 och SS-
EN 60804 och som enligt dessa tillhör klass 1 eller 2 kan godtas.

Det är viktigt att notera att SS-EN 61672-1 anger stora toleranser avse-
ende mätinstrumentens frekvenskaraktäristik för frekvenser högre än
10 000 Hz. För ljudnivåmätare i klass 2 anges stora toleranser redan för
frekvenser över 4000 Hz. Det kan medföra att dessa instrument inte
korrekt registrerar ljud med höga frekvenser.

För att uppnå erforderlig mätnoggrannhet är det viktigt att det använda
instrumentets kalibrering kontrolleras med en akustisk kalibrator före och
efter varje mätning. För att säkerställa att instrumentets mätnoggrannhet
inte avviker från uppställda krav behöver såväl instrumentet som dess

Mittfrekvens 
1/3-oktavband

[Hz]

Ljudtrycksnivå

[dB]

  20 000

  25 000

till

200 000

105

115
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kalibreringsnormal kalibreras periodiskt. En sådan kalibrering kan utföras
av t.ex. Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut eller leverantör.

Det är viktigt att personburna ljudexponeringsmätare, s.k. dosimetrar,
överensstämmer med standarden SS-EN 61252. Äldre dosimetrar har
oftast något lägre noggrannhet, vilket dock torde kunna godtas i vissa
fall. Vid val av dosimeter är det viktigt att välja dosimeter med ett mätom-
råde som är lämpligt för den aktuella mätningen. Ett instrument försett
med s.k. lågnivåtröskel kan normalt endast användas vid mätning av bul-
ler vars ekvivalenta ljudnivå överstiger tröskelnivån med minst 10 dB. Det
är också viktigt att observera att särskilt äldre dosimetrar kan ha dålig im-
pulsljudrespons, vilket kan resultera i felaktigt mätresultat.

Mätningar

Mätningar kan behövas för att avgöra om det finns risk för hörselskada
eller bullerstörning. Vidare kan mätvärden behövas som underlag vid val
av hörselskydd eller som underlag för bullerbegränsande åtgärder.  

Det är viktigt att mätningarnas omfattning och noggrannhet anpassas till
rådande förhållanden på den aktuella arbetsplatsen. Det är också viktigt
att mätningarna genomförs vid tillfällen som är representativa för den
aktuella verksamheten i ett längre tidsperspektiv. Vid mätning av höga
ljudnivåer krävs extra stor noggrannhet och man kan i vissa fall behöva
använda mätinstrument som tillhör klass 1. I sådana fall kan man också
behöva övervaka bullerförhållandena kontinuerligt så att försämringar
snarast kan uppmärksammas och åtgärdas.

Det kan vara svårt att genomföra mätningar för att klarlägga varje enskild
arbetstagares exponering. Ofta kan man dock bestämma exponeringen
med ledning av mer översiktliga mätningar, kompletterade med beräk-
ningar eller annan bedömning.

Ljudnivån varierar ofta påtagligt. Variationerna kan bero dels på
varierande verksamhet, dels på att man under arbetsdagen befinner sig i
lokaler med olika ljudnivå eller på olika avstånd från bullrande maskiner.
Ekvivalent ljudnivå kan bestämmas på flera olika sätt, t.ex. genom stick-
provsmätningar eller med hjälp av integrerande ljudnivåmätare i punkt
eller punkter där den exponerade normalt har huvudet. Om bullret varie-
rar mellan olika konstanta nivåer kan man bestämma aktuella ljudnivåer
och motsvarande exponeringstider för dessa, varefter den ekvivalenta
ljudnivån kan beräknas.
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Om ljudnivån som en arbetstagare utsätts för varierar kraftigt under hela
arbetsskiftet eller arbetsdagen, får man det mest exakta mätresultatet
med en mätning som pågår under hela exponeringstiden och som ge-
nomförs med integrerande, medelvärdesbildande ljudnivåmätare, in-
ställd på tidsvägningen ”F” (”Fast”). 

Mätning med dosimeter är ofta att föredra när det är svårt att beräkna en-
skilda personers bullerexponering. Detta är fallet då personer förflyttar
sig inom områden med olika ljudnivåer eller oregelbundet använder eller
vistas intill maskiner med varierande ljudnivå. Mätningar med person-
buret instrument kan emellertid genom reflexer eller skuggverkan, på
grund av mikrofonens placering, ge mätresultat som avviker från dem
man får med instrument med fast mikrofon. Ett lämpligt avstånd för dosi-
meterns mikrofon är därför ca 10 cm från personens huvud. Skillnaderna
i mätresultat är mest uttalade i örats känsligaste frekvensområde. Det är
emellertid viktigt att beakta att en mikrofonplacering nära personens
huvud kan innebära att bärarens eget tal inverkar på mätresultatet. Detta
gäller speciellt vid mätning i miljöer där förhållandevis låga ljudnivåer
förekommer.

Vid mätning av impulsljud är det väsentligt att rikta mikrofonen enligt till-
verkarens instruktioner och att beakta reflexionsrisk i omgivningens ytor.
För att kunna registrera impulstoppvärdet korrekt vid mycket kortvariga
impulsljud behöver man använda mätinstrument med en stigtid under
50-mikrosekunder (Tidsvägning ”Peak”).

Vid mätning av lågfrekvent buller kan mätosäkerheten bli betydande när
man mäter i tredjedelsoktavband (tersband). I publikationen SP-INFO
1996:17 Vägledning för mätning av ljudnivå i rum vid låga frekvenser –
fältprovning beskrivs en metod för mätning av lågfrekvent buller som
bl.a. syftar till reproducerbara och noggranna mätresultat. 
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Kommentarer till enskilda paragrafer

Tillämpningsområde
Till 1 §  För företagare som ensamma eller bara tillsammans med med-
lemmar av sin närmaste familj driver verksamhet utan att ha anställda
gäller föreskrifterna enligt 3 kap. 5 § i arbetsmiljölagen i de fall riskerna
härrör från tekniska anordningar eller farliga ämnen.

Definitioner
Till 2 §  De flesta äldre mätinstrument uppfyller endast kraven i den tidi-
gare standarden SS-EN 60651 Akustik – Ljudnivåmätare. Definitionerna
på A- och C-vägd ljudtrycksnivå gäller även för mätningar med A- och C-
vägningsfilter enligt denna standard. Det gäller även definitionen på
maximal A-vägd ljudtrycksnivå med tidsvägning ”Fast”. 

Exponeringsvärden
Till 3 §  Krav relaterade till de undre insatsvärdena finns i 12, 14 och 16 §§
och till de övre insatsvärdena i 8, 10, 12 och 16 §§. Insatsvärdena, och
därmed relaterade krav i paragraferna, gäller utan att hänsyn tas till even-
tuell användning av hörselskydd. 

För gränsvärdena gäller krav enligt 13 §. I de fall arbetstagarna bär hör-
selskydd gäller att aktuella exponeringsvärden korrigeras med hörsel-
skyddens dämpvärden innan de jämförs med gränsvärdena. Metoder för
att göra detta finns bl.a. i standarden SS-EN 458 samt i Arbetsmiljöver-
kets publikationer Buller och bullerbekämpning, Personlig skyddsut-
rustning, Din personliga skyddsutrustning och Med örat i centrum – Före-
byggande hörselvård.

Planering av arbete
Till 4 §  Det är inte möjligt att ange ett generellt samband mellan expone-
ring, dvs. det buller som vederbörande utsätts för, och störningsupple-
velse. Ofta kan även buller med låg nivå upplevas som mycket störande.
Särskilt vid lägre ljudnivåer kan också känsligheten för bullrets störande
inverkan variera avsevärt mellan olika individer. Det går därför inte att
ange någon nedre gräns då bullerdämpande åtgärder inte längre är moti-
verade. Bedömning får därför göras från fall till fall och grundas på bl.a.
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besvärsupplevelse, talmaskering, aktuell ljudnivå, bullerexponeringens
frekvens- och tidskaraktär samt tekniska möjligheter att begränsa bullret.

Det är viktigt att följa den tekniska utvecklingen vid bullerbegränsning
och tillämpa aktuella metoder när den genomförs. Bullerbegränsning vid
själva ljudkällan är i allmänhet den mest ekonomiska och effektiva meto-
den.

Värdena för ekvivalent A-vägd ljudtrycksnivå i tabell 5 kan tjäna som väg-
ledning när man bedömer en bullersituation samt vid projektering, plane-
ring och inköp av ny utrustning.

Tabell 5 – Exponeringsvärden för olika arbetsförhållanden

Grupp Arbetsförhållanden Exempel på aktiviteter Exponering under
normal arbetsdag

Ekvivalent A-vägd 
ljudtrycksnivå [dB]

I Stora krav på stadigvarande 
koncentration och på säker 
taluppfattbarhet 

Undervisning (där maskiner och 
andra bullerkällor normalt inte 
används i undervisningen).

35*)

II Stora krav på stadigvarande 
koncentration eller behov av 
att kunna föra samtal obesvärat.

Gynnsamma möjligheter att 
erhålla relativt låg ljudnivå.

Kontorsarbete utan bullrande 
kontorsmaskiner. 

Patientsamtal och liknande.

Sammanträden.

40*)

III Betydelsefullt att kunna sam-
tala eller stadigvarande krav 
på  precision, snabbhet eller 
uppmärksamhet.

Endast mindre bullrande utrust-
ning direkt knuten till arbetet.

Processkontroll och fjärrstyr-
ning.

Manuell montering, kontroll, 
sortering, packning, lagerarbe-
ten m.m. 

Servering i restauranger (med 
undantag för dansrestauranger 
och diskotek).

55*)

IV Verksamhet där bullrande ma-
skiner och utrustning används 
och som normalt ej omfattas av 
grupperna I, II och III.

Huvudsakligen praktiskt arbete, 
arbete med maskiner och pro-
cesser i verkstäder och industri. 

Jord- och skogsbruk, bygg- och 
anläggningsverksamhet. 

Betjäning av last- och transport-
utrustning. 

Arbete i dansrestauranger och 
diskotek.

75

*) För grupperna I, II och III gäller att ljudbidrag från den egna verksamheten inte omfattas av det 
värde som anges i tabellen.
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Underlag tillämpligt som vägledning vid projektering och planering finns
i svensk standard om ljudklassning av utrymmen i byggnader (se rubri-
ken Information från Arbetsmiljöverket). 

I t.ex. kontors- och laboratoriemiljöer kan buller från fasta anläggningar
och från apparatur och datoranläggningar uppfattas som en väsentlig
olägenhet. Det är därför viktigt att även sådan utrustning är bullerdäm-
pad så långt som möjligt.

Förutom buller från maskinell utrustning är det viktigt att beakta att även
människoröster kan vara en bullerkälla, t.ex. i skola, förskola och fritids-
hem. Ovidkommande tal i kontorsmiljö kan också vara en olägenhet, spe-
ciellt i kontor med öppna planlösningar. Det är därför angeläget att den
akustiska utformningen av sådana lokaler ägnas speciell omsorg.

Regler om buller och akustik finns även i föreskrifterna om arbetsplat-
sens utformning och i Boverkets byggregler.

De bestämmelser som avses i punkt b) är sådana bestämmelser som
överför EG-direktiv till svensk lagstiftning. Ett exempel på detta är före-
skrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anordningar som bl.a.
innehåller vissa krav beträffande buller från maskiner.

Riskbedömning
Till  5 §

c) Exempel på arbetstagare som kan vara särskilt känsliga för buller är
de som är gravida eller som har någon form av hörselskada. Det som
är viktigt att beakta när det gäller gravida arbetstagare är bullrets
eventuella påverkan på fostrets utveckling och hörsel. Regler om
gravida arbetstagare finns i föreskrifterna om gravida och ammande
arbetstagare.

d) Ototoxiska ämnen har visat sig kunna förstärka bullers hörselska-
dande effekt. Potentiella ototoxiska ämnen är vissa lösningsmedel
t.ex. styren, toluen och xylen samt vissa lösningsmedelsblandningar.
Även vissa bränslen t.ex. flygbränsle samt vissa metaller t.ex. kvicksil-
ver, bly och mangan har visat sig kunna vara ototoxiska. Verksamhe-
ter där både buller och ototoxiska ämnen kan förekomma är t.ex. mål-
ning, tryckeriverksamhet, båttillverkning, möbeltillverkning samt till-
verkning av metall-, läder- och petroleumprodukter. Även vibrationer
kan, om de uppträder tillsammans med buller, förstärka bullrets hör-
selskadande effekt. Regler om vibrationer finns i föreskrifterna om
vibrationer. 
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Om exponering för ototoxiska ämnen eller vibrationer förekommer
samtidigt med, eller i anslutning till, hörselskadlig bullerexponering
behöver man ta hänsyn till eventuella samverkanseffekter. Vid be-
dömning av sådana samverkanseffekter kan det vara lämpligt att an-
lita expertis från företagshälsovården eller yrkesmedicinsk klinik. Det
kan även vara lämpligt att använda personlig skyddsutrustning för att
minska exponeringen för ototoxiska ämnen även om den ligger under
de hygieniska gränsvärdena för de aktuella ämnena. Se även kom-
mentarerna till 12 § beträffande användning av hörselskydd.

f) Enligt föreskrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anord-
ningar gäller att bruksanvisningen till en maskin skall innehålla infor-
mation om luftburet buller från maskinen.

h) Avser verksamheter där arbetstagaren även efter arbetstiden kan ut-
sättas för buller. Exempel på sådana verksamheter är arbete på fartyg,
oljeplattformar, jourverksamhet och liknande. 

i) Publicerade resultat från andra hörselundersökningar kan t.ex. vara
referensdata avseende jämförbara personer utan yrkesmässig buller-
exponering. 

Till 6 §  Huvudsyftet med de föreskrivna mätningarna är att säkerställa att
det inte föreligger någon risk för hörselskada. Vidare kan mätvärden be-
hövas som underlag för bedömning av bullerstörning, vid val av hörsel-
skydd och som underlag för bullerbegränsande åtgärder.

Det är viktigt att den som utför mätningar har de kunskaper som behövs
om aktuella mätstandarder, mätningarnas utförande, felkällor vid mät-
ning och är väl förtrogen med de instrument som används. Det är också
viktigt att denna person har god insikt om de förhållanden som råder på
den aktuella arbetsplatsen.

Om det finns buller med väsentliga inslag av högfrekvent ljud, t.ex. vissa
blåsljud, kan en mätning av ljudnivån medföra att ljudets verkliga nivå
underskattas på grund av mätfel (se avsnittet ”Mätning”).

Till 7 §  Resultaten från bestämningen av bullerexponeringen enligt 6 §
dokumenteras som en del av riskbedömningen.

Åtgärder
Till 8 §  När man, t.ex. genom mätningar, konstaterat att det finns hälso-
risker är nästa steg att vidta åtgärder. Ofta är förhållandena sådana att
det fordras en noggrann genomgång av arbetslokalerna och källorna till
det aktuella bullerproblemet. När man upprättar föreskriven handlings-
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plan kan det vara lämpligt att försöka gradera källorna från störningssyn-
punkt, hur många som berörs av bullerproblemet, vilken åtgärdsprincip
man kan använda, vad det kommer att kosta och vad resultatet av åtgär-
derna kommer att bli.

En sänkning av ljudnivån är värdefull, även om den inte utesluter beho-
vet av hörselskydd. En förbättring ökar komforten och möjligheterna till
talkommunikation. Samtidigt minskar den risken för hörselskada i de fall
då hörselskydd av någon anledning inte ger full säkerhet. Vid exponering
för buller med hög ljudnivå är det viktigt att det finns tillgång till paus-
utrymme med låg ljudnivå, som gör det möjligt att vila hörseln och ger
tillfälle att ta av hörselskydden. Regler om pausutrymmen finns även i
föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.

Ett systematiskt bullerbekämpningsarbete kräver god planering och
lämpligt val av åtgärder. Ofta kan man behöva kombinera åtgärder enligt
4 §. Det är också viktigt att ta hänsyn till aktuell teknisk utveckling och de
möjligheter som finns att begränsa bullret.

Det är viktigt att välja mindre bullrande maskiner. Det gäller såväl vid in-
köp som vid inhyrning av maskin. På så sätt minskas behovet av åtgärder
när maskinen är installerad. Åtgärder i efterhand kan bli kostsamma och
ger i regel sämre resultat. 

Användning av maskiner som konstruerats för en låg bullernivå kan ofta
vara en förutsättning för att kraven på både en fullgod arbetsmiljö och en
effektiv produktion skall kunna tillgodoses. En begränsning av maskin-
bullret kan också vara nödvändig för att man skall kunna uppfylla an-
givna exponeringskrav på maskinens operatörsplats och undvika hörsel-
skydd. Om det är motiverat kan köpare vid upphandling avtala om ljud-
garantier i köpekontraktet. Se även punkt f) i kommentarerna till 5 §.

Det är viktigt att maskiner installeras och underhålls så att de avger så lite
buller som möjligt. Enligt föreskrifterna om maskiner och vissa andra tek-
niska anordningar gäller att bruksanvisningen, vid behov, skall ange de
krav som gäller vid installation och montering för att minska buller eller
vibrationer (t.ex. användning av dämpare, fundamentets typ och massa
osv.). Tillhörande serviceanvisningar kan även innehålla råd om nödvän-
digt underhåll för att hindra att bullret ökar i onödan på grund av för-
slitning. 

Vid många tillfällen, t.ex. när man använder vissa typer av roterande eller
slående maskiner, kan bearbetningsljudet vara väsentligt starkare än det
ljud som själva maskinen avger. Då är uppgifter om maskinbullret av
begränsad betydelse för en bedömning av det totala bullret under en
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arbetsprocess. Där starkt bearbetningsljud förekommer kan det vara
lämpligt att överväga en övergång till annan arbetsmetod.

Byte av arbetsmetod, byte till mindre bullrande maskin eller maskintyp,
bullerbegränsande åtgärder på maskin eller annan bullerkälla och in-
byggnad av bullerkälla har fördelen att begränsa bullret även i maskinens
omedelbara närhet. Vidare kan arbetsrotation utjämna bullerbelast-
ningen mellan arbetstagare.

Kraftigt buller kan i vissa verksamhetsgrenar orsakas av oförsiktig mate-
rialhantering och från bullersynpunkt olämpliga arbetsrutiner. Det är där-
för viktigt att material, maskiner och redskap hanteras så att onödigt bul-
ler inte uppstår.

Vissa slags utrustningar och komponenter t.ex. fläktar, pumpar, hydraul-
aggregat, transformatorer och kompressorer kan ofta placeras i särskilda
utrymmen. Uppställningen behöver dock planeras med hänsyn till ser-
vicepersonalens bullerexponering. Om flera aggregat placeras i samma
utrymme kan det vara lämpligt att vidta åtgärder så att alla aggregat i ut-
rymmet vid service kan stängas av samtidigt. Det är viktigt att använda
hörselskydd vid arbete i inbyggnader med bullrande maskiner eller ut-
rustningar. 

Regler om avskilda lokaler finns i föreskrifterna om arbetsplatsens ut-
formning.

Ljudspridningen kan begränsas och ljudnivån på avstånd från bullerkäl-
lan sänkas genom att  tak- och väggpartier görs ljudabsorberande. En
ökad ljudabsorption minskar också andelen störande ljudreflexer vilket
förbättrar möjligheterna att uppfatta tal och riktningsbestämma ljud. Ofta
kan det också vara fördelaktigt att dela upp en lokal i skilda utrymmen
med effektivt ljudisolerande och ljudabsorberande väggar eller skärmar.
På så sätt kan man avskärma den verksamhet som bullrar mest. Uppsätt-
ning av ljudabsorbenter och avskärmningar sänker dock inte ljudnivån
påtagligt i ljudkällans närhet. 

Genom att ställa upp vibrerande maskiner på fjädrande element, ofta i
kombination med tunga fundament, kan man begränsa ljudspridning via
byggnadsstommen till omgivande delar av byggnaden.

Vid planering av åtgärder mot buller är det angeläget att även beakta
åtgärdernas påverkan på andra arbetsmiljöfaktorer.

Till 9 §  Möjligheterna att meddela sig med varandra kan ordnas på olika
sätt. Som exempel kan nämnas radio- eller trådöverfört tal, signalering
med hand- eller armrörelser samt utplacering av annan person inom hör-
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och talavstånd. Förekommer behov av kommunikation ofta och under
längre tid, är det lämpligt att ordna en permanent lösning.

Till 10 §  Regler om varningsskyltar finns även i föreskrifterna om arbets-
platsens utformning och i föreskrifterna om varselmärkning och varsel-
signalering på arbetsplatser.  

Till 11 § Regler om arbetsanpassning finns även i föreskrifterna om
arbetsanpassning och rehabilitering. Se även punkt c) i kommentarerna
till 5 §.

Hörselskydd
Till 12 §  Exempel då användning av hörselskydd kan godtas för att be-
gränsa hörselskaderisken är:

a) Verksamhet där inga rimliga tekniska eller organisatoriska åtgärder
kan genomföras för att sänka bullerexponeringen till riskfri nivå.

b) Arbete under en begränsad övergångstid då permanenta bullerbe-
gränsande åtgärder genomförs.

c) Arbete under korta, sällan förekommande exponeringstillfällen där det
är svårt att genomföra bullerbegränsande åtgärder.

I verksamhet som medför exponering för buller med höga ljudnivåer är
det viktigt att hörselskydden bärs oavbrutet. Även korta avbrott minskar
starkt den avsedda skyddsverkan. Det är dock viktigt att planera verksam-
heten så att det finns ”bullerpauser” då hörselskydden kan tas av. Även
vid ljudnivåer omkring 75–80 dB(A) kan det vara motiverat att använda
hörselskydd eftersom särskilt känsliga personer kan riskera hörselskada
vid exponering för lägre nivåer än de övre insatsvärdena i 3 §. Använd-
ning av hörselskydd vid dessa lägre ljudnivåer kan även vara aktuellt för
arbetstagare som samtidigt exponeras för buller och ototoxiska ämnen
eller för buller och vibrationer.

Det är viktigt att val och utprovning av hörselskydd görs omsorgsfullt så
att de ger så lite besvär som möjligt. Väsentligt är också att hänsyn tas till
bullrets nivå och frekvensinnehåll. Vid musikutövning eller när man be-
höver uppfatta tal eller i andra situationer när det är viktigt att kunna upp-
fatta mer högfrekventa ljud är det lämpligt att använda hörselskydd som
ger ungefär samma dämpning för låga och höga frekvenser. För arbetsta-
gare med nedsatt hörsel är ett noggrant val av hörselskydd av speciell
betydelse med tanke på möjligheten att kunna uppfatta tal och annan
viktig ljudinformation. 
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Information om val och användning av hörselskydd finns bl.a. i standar-
den SS-EN 458 samt i Arbetsmiljöverkets publikationer Buller och buller-
bekämpning, Personlig skyddsutrustning,  Din personliga skyddsutrust-
ning och Med örat i centrum – Förebyggande hörselvård. 

Hörselskydd kan lämpligen provas ut i samband med de i 16 § före-
skrivna hörselundersökningarna. Då kan man även informera om hur de
ska användas. 

Det ska särskilt framhållas att det är viktigt att underhålla hörselskydd väl
och att t.ex. byta ut tätningsringar på hörselkåpor vid behov. Eftersatt
underhåll kan allvarligt försämra hörselskyddens funktion. Smutsiga
skydd kan dessutom orsaka klåda och infektioner.

Den typ av olycksrisk som åsyftas är att arbetstagaren på grund av hör-
selskydd inte hör varningssignaler eller en annalkande fara.

Regler om användning av personlig skyddsutrustning finns i föreskrif-
terna om användning av personlig skyddsutrustning. 

Gränsvärden
Till 13 §  Se kommentarer till 3 §.

Information och utbildning
Till 14 §  Information kan också behövas för att motverka negativa effek-
ter på hälsa och säkerhet orsakade av icke hörselskadligt buller. Gene-
rella regler om arbetstagarnas kunskaper finns i föreskrifterna om syste-
matiskt arbetsmiljöarbete. 

Arbetstagarnas medverkan
Till 15 §  Generella regler om arbetstagarnas medverkan finns i föreskrif-
terna om systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Hörselundersökning
Till 16 §  Kravet på hörselundersökningar har syftet att tidigt kunna upp-
täcka en begynnande hörselskada och därmed genom olika åtgärder
förebygga att skadan förvärras. Genom regelbundna undersökningar kan
man spåra påverkan redan innan personen själv uppmärksammar för-
sämrad hörsel. Kunskap om arbetstagarnas hörselstatus är också viktig
för att kunna identifiera och åtgärda de problem som medföljer en ned-
satt hörsel. 
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Det är viktigt att såväl läkare som annan personal som arbetar med hör-
selundersökningar har genomgått relevant utbildning om hur dessa ska
genomföras och hur resultaten ska tolkas.

Hörselundersökning genomförs lämpligen första gången i samband med
nyanställning.

Därefter kan regelbundna undersökningar företas med ett till tre års inter-
vall. Det längre tidsintervallet kan tillämpas vid ljudnivåer omkring
80–85 dB(A). Vid högre nivåer kan undersökningarna behöva upprepas
oftare.

Det är lämpligt att undersökning med tonaudiometri omfattar minst frek-
vensområdet 500–8 000 Hz. För att så tidigt som möjligt kunna upptäcka
en begynnande hörselskada, är det viktigt att hörselundersökningen ge-
nomförs så att en så låg hörtröskelnivå som möjligt kan bestämmas uti-
från vad den aktuella undersökningssituationen medger.

Det är viktigt att hörselvårdspersonal och berörda arbetstagare diskuterar
resultatet av undersökningen liksom t.ex. val och korrekt användning av
hörselskydd. Vid hörselundersökning är det också lämpligt att arbets-
tagarna medför aktuellt hörselskydd för kontroll.

Hörselundersökning relaterad till de undre insatsvärdena kan t.ex. vara
aktuell för arbetstagare som samtidigt exponeras för buller och oto-
toxiska ämnen eller för buller och vibrationer.

Regler och råd om t.ex. information till arbetstagare i samband med un-
dersökningar finns i föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet.

Till 17 §  För att läkare eller annan vårdpersonal ska kunna lämna ut upp-
gifter om hörselkontrollerna krävs den undersöktes samtycke enligt
Sekretesslagen (SFS 1980:100) eller lagen om Yrkesverksamhet på hälso-
och sjukvårdens område (SFS 1998:531). Det möter dock inget hinder att
lämna en resultatsammanställning för grupper av undersökta, förutsatt
att enskilda individer inte kan identifieras. 

Till 18 §  Det kan vara svårt att avgöra när det finns behov av omplace-
ring. I vissa lindriga fall kan åtgärderna begränsas till god information om
risken för en ytterligare försämring av hörseln, bättre personlig skydds-
utrustning och täta hörselundersökningar. 

Omplacering av svårbedömda fall kan kräva samråd med audiologisk
expertis. För att kontrollera att hörselnedsättningen inte fortskrider efter
en omplacering är det viktigt att hörselundersökningar genomförs med
lämpliga tidsintervall.
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EG-direktiv

 

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari om
minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som
har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet. 

 

Aktuella regler

 

Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)

 

Bestämmelser om 

 

buller

 

 finns även i:
AFS 1982:20 Restauranger och andra storhushåll
AFS 1986:19 Förskola och fritidshem
AFS 1993:10 Maskiner och vissa andra tekniska anordningar
AFS 1997:5 Smältning och gjutning av metall
AFS 1998:8 Arbete i motorbranschen
AFS 2000:42 Arbetsplatsens utformning

Bestämmelser om 

 

arbetsanpassning

 

 finns i: 
AFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering

Bestämmelser om 

 

gravida och ammande arbetstagare

 

 finns i:
AFS 1994:32 Gravida och ammande arbetstagare

Bestämmelser om 

 

varningsskyltar

 

 finns i:
AFS 1997:11 Varselmärkning och varselsignalering på arbetsplatser

Bestämmelser om 

 

systematiskt arbetsmiljöarbete

 

 finns i:
AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete

Bestämmelser om 

 

användning av personlig skyddsutrustning

 

 finns i:
AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning

Bestämmelser om 

 

vibrationer

 

 finns i.
AFS 2005:15 Vibrationer

Bestämmelser om 

 

medicinska kontroller

 

 finns i: 
AFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet

 

Boverkets författningssamling (BFS)

 

BFS 1993:57 Boverkets byggregler, BBR

 

Information från Arbetsmiljöverket
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Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS)

 

SOSFS 1996:7 Socialstyrelsens allmänna råd om buller inomhus och höga
ljudnivåer.

 

Litteratur

 

Buller och bullerbekämpning, H3
Att se, höra och andas i skolan, H255
Personlig skyddsutrustning, H227
Din personliga skyddsutrustning, H349
Med örat i centrum – Förebyggande hörselvård,
H293

Arbetsmiljöverket
Publikationsservice
Box 1300
171 25 SOLNA
Tel. 08-730 97 00
Webbplats: www.av.se
E-post: publikationsservice@av.se

Störande ljud. Effekter – Utvärdering –
Åtgärder.

Previa förlag
www.previa.se
E-post: forlag@previa.se

Störande buller – Kunskapsöversikt för
Kriteriedokumentation
Arbete och Hälsa 1999:27

Arbetslivsinstitutet
Webbplats: 
www.arbetslivsinstitutet.se/
publikationer/
E-post: forlag@arbetslivsinstitutet.se

Ljuv musik och öronproppar
CD-ROM – skiva. Ljud och oljud.

Prevent
Webbplats: www.prevent.se
E-post: info@prevent.se

Hörselskadade i arbetslivet Hörselskadades Riksförbund (HRF)
Webbplats: www.hrf.se
E-post: hrf@hrf.se
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Standarder och vägledningar

 

Myndighetsregler och standarder revideras regelbundet. För att hålla sig upp-
daterad kan det vara bra att regelbundet, exempelvis via Internet, informera sig
om den senaste versionen.

SS ISO 1999 Bestämning av yrkesmässig
bullerexponering och uppskattning av buller –
orsakad hörselskada.

SIS, Swedish Standards Institute
Webbplats: www.sis.se
E-post: sis.sales@sis.se

SS-EN ISO 11690-1 Rekommendationer vid ut-
formning av tysta arbetsplatser – Del 1: Stra-
tegi för bullerbekämpning.

SS-EN ISO 11690-2 Rekommendationer vid
utformning av tysta arbetsplatser – Del 2: Åt-
gärder för bullerbekämpning.

SS-ISO 7196 Akustik – Frekvensvägning vid
infraljudsmätningar. 

SS 25400 Akustik – Mätning av buller-
exponering i arbetsmiljön.

SS 02 52 68 Byggakustik – Ljudklassning av
utrymmen i byggnader – Vårdlokaler, under-
visningslokaler, dag- och fritidshem, kontor
och hotell. (Standarden kommer att få numret
SS 25268 efter revidering).

SS-EN 61252  Akustik – Specifikation för per-
sonburna bullermätare. 

SS-EN 61672-1 Elektroakustik – Ljudnivå-
mätare – Del 1: Specifikationer.

SS-EN 458 Hörselskydd – Rekommendationer
för val, användning, skötsel och underhåll –
Vägledande dokument.

SP–INFO 1996:17 – Vägledning för mätning av
ljudnivå i rum vid låga frekvenser – fält-
provning.

SP, Sveriges Provnings- och
Forskningsinstitut
Webbplats: www.sp.se







ARBETSMILJÖVERKET
Publikationsservice
Box 1300 • 171 25 SOLNA
Tfn: 08-730 97 00 •Telefax: 08-735 85 55

ISBN 91-7930-455-9
ISSN 1650-3163

ARBETSMILJÖVERKETS  FÖRFATTNINGSSAMLING

AFS 2005:16

BULLER

Omslag 16 2005 Buller  05-03-30  16.12  Sida 1



Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/10/EG

av den 6 februari 2003

om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband
med fysikaliska agens (buller) i arbetet

(sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

(EUT L 42, 15.2.2003, s. 38)

Ändrad genom:

Officiella tidningen

nr sida datum

►M1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/30/EG av den 20 juni
2007

L 165 21 27.6.2007

►M2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1137/2008 av den
22 oktober 2008

L 311 1 21.11.2008

2003L0010 — SV — 11.12.2008— 002.001— 1



▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
2003/10/EG

av den 6 februari 2003

om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering
för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet

(sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR AN-
TAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen, särskilt artikel 137.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1), som framlagts efter sam-
råd med Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), på grundval av
det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 8
november 2002, och

av följande skäl:

(1) Enligt fördraget kan rådet genom direktiv anta minimikrav för att
främja förbättringar, särskilt av arbetsmiljön, för att garantera en
högre skyddsnivå för arbetstagarnas hälsa och säkerhet. I dessa
direktiv bör sådana administrativa, finansiella och rättsliga ålä-
gganden undvikas som motverkar tillkomsten och utvecklingen
av små och medelstora företag.

(2) Eftersom detta direktiv, i enlighet med fördraget, inte hindrar
någon medlemsstat från att bibehålla eller införa mer långtgående
skyddsåtgärder bör genomförandet av detsamma inte åberopas
som skäl till inskränkningar i det skydd som för närvarande finns
i varje medlemsstat.

(3) Enligt rådets direktiv 86/188/EEG av den 12 maj 1986 om skydd
för arbetstagare mot risker vid exponering för buller i arbetet (4)
skall rådet efter förslag från kommissionen på nytt pröva detta
direktiv för att minska de berörda riskerna, varvid särskild hänsyn
skall tas till framsteg gjorda inom vetenskap och teknik.

(4) Enligt kommissionens meddelande om dess program för att för-
bättra säkerhet, hygien och hälsa i arbetet (5) skall det antas åt-
gärder för att främja säkerhet i arbetet, särskilt i syfte att utvidga
räckvidden för direktiv 86/188/EEG och ompröva tröskelvärdena.
Rådet noterade detta i sin resolution av den 21 december 1987
om säkerhet, hygien och hälsa i arbetet (6).

(5) Enligt kommissionens meddelande om handlingsprogrammet för
genomförande av gemenskapsstadgan om grundläggande sociala
rättigheter för arbetstagare skall minimikrav för hälsa och säker-
het införas för arbetstagare som exponeras för risker som härrör
från fysikaliska agens. Europaparlamentet antog i september 1990
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en resolution om detta handlingsprogram (1), i vilken kommissio-
nen särskilt uppmanades att utarbeta ett särdirektiv om risker
förknippade med buller och vibration samt alla andra fysikaliska
agens på arbetsplatsen.

(6) Som ett första steg antog Europaparlamentet och rådet den 25
juni 2002 direktiv 2002/44/EG om minimikrav för arbetstagares
hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband
med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet
enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (2).

(7) Det anses lämpligt att därefter införa åtgärder som skyddar arbets-
tagare mot risker som har samband med buller på grund av dess
inverkan på arbetstagarnas hälsa och säkerhet, i synnerhet hör-
selskador. Dessa åtgärder är inte endast avsedda att trygga den
enskilde arbetstagarens hälsa och säkerhet utan också att skapa ett
minimiskydd för alla arbetstagare i gemenskapen i syfte att und-
vika en eventuell snedvridning av konkurrensen.

(8) Aktuella vetenskapliga rön om hur exponering för buller påverkar
hälsan och säkerheten är inte tillräckliga för att man skall kunna
fastställa en exakt exponeringsgräns för varje risk för hälsan och
säkerheten, i synnerhet inte när det gäller påverkan av buller på
annat än hörseln.

(9) En strategi för skydd mot buller måste utan onödiga detaljer
begränsas till att fastställa vilka mål som skall uppnås och vilka
principer och grundläggande värden som skall användas för att
göra det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa minimikraven
på ett likartat sätt.

(10) Begränsningen av exponering för buller kan bli mer effektiv om
förebyggande åtgärder sätts in redan vid planläggningen av ar-
betsplatser och arbetsställen och vid valet av utrustning, arbets-
processer och arbetsmetoder, så att riskerna minskas företrädesvis
redan vid källan. Bestämmelser om arbetsutrustning och arbets-
metoder bidrar således till att skydda de arbetstagare som använ-
der arbetsutrustningen och arbetsmetoderna. I enlighet med de
allmänna principer om skydd som fastställs i artikel 6.2 i rådets
direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att
främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i
arbetet (3) prioriteras kollektiva skyddsåtgärder framför indivi-
duella skyddsåtgärder.

(11) Koden om bullernivåer på fartyg i Internationella sjöfartorganisa-
tionens resolution A 468.12 visar hur man kan minska bullret vid
källan ombord på fartyg. Medlemsstaterna bör ha rätt att fastställa
bestämmelser om en övergångsperiod när det gäller personal på
sjögående fartyg.

(12) För att göra en korrekt bedömning av arbetstagares exponering
för buller är det lämpligt att tillämpa en objektiv mätningsmetod,
och därför hänvisas det till den allmänna ISO-standarden
1999:1990. De värden som skattas eller mäts objektivt bör vara
avgörande när de åtgärder som fastställts för de undre och de
övre insatsvärdena för exponering införs. Gränsvärden för expo-
nering behövs för att förhindra oåterkalleliga hörselskador för
arbetstagarna. Det buller som når örat bör vara lägre än gräns-
värdena för exponering.

(13) De särskilda förhållandena inom musik- och underhållningssek-
torn kräver praktiska riktlinjer för att möjliggöra att bestämmel-
serna i detta direktiv tillämpas effektivt. Medlemsstaterna bör
vara berättigade att tillämpa en övergångsperiod för att utarbeta
en uppförandekodex med praktiska riktlinjer som skulle kunna
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hjälpa arbetstagare och arbetsgivare inom dessa sektorer att uppnå
de skyddsnivåer som fastställs i detta direktiv.

(14) Arbetsgivarna bör anpassa sig till tekniska framsteg och veten-
skapliga rön vad gäller risker till följd av exponering för buller
för att förbättra skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

(15) Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 16.1 i direktiv
89/391/EEG. Det direktivet skall därför tillämpas fullt ut på ar-
betstagares exponering för buller, utan att det påverkar tillämp-
ningen av strängare och/eller mer specifika bestämmelser i det här
direktivet.

(16) Detta direktiv är ett led i förverkligandet av den inre marknadens
sociala dimension.

(17) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om
de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissio-
nens genomförandebefogenheter (1).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. I detta direktiv, som är det sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1
i direktiv 89/391/EEG, fastställs minimikrav för att skydda arbetstagare
mot hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid ex-
ponering för buller på arbetsplatsen, särskilt risken för hörselskador.

2. Kraven i detta direktiv skall tillämpas på verksamheter i vilka
arbetstagare utsätts eller kan utsättas för risker till följd av buller på
grund av sitt arbete.

3. Direktiv 89/391/EEG skall tillämpas fullt ut inom hela det område
som avses i punkt 1 utan att det hindrar tillämpningen av strängare
och/eller mer specifika bestämmelser i det här direktivet.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som
här anges för de fysiska parametrar som används som riskvariabler:

a) ljudtryckets toppvärde (ppeak ): maximivärde av det C-vägda momen-
tana ljudtrycket.

b) daglig bullerexponeringsnivå (LEX,8h ) (dB(A) re. 20 μPa): tidsvägt
medelvärde av bullerexponeringsnivån för en nominell åttatimmars
arbetsdag enligt definitionen i internationell standard ISO 1999:1990,
punkt 3.6. Det omfattar allt buller på arbetsplatsen, inklusive impuls-
buller.

c) bullerexponeringsnivå per vecka (LEX,8h ): tidsvägt medelvärde av
den dagliga bullerexponeringsnivån för en nominell vecka bestående
av fem åttatimmars arbetsdagar enligt definitionen i internationell
standard ISO 1999:1990, punkt 3.6 (not 2).
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Artikel 3

Gränsvärden och insatsvärden för exponering

1. I detta direktiv fastställs gränsvärdena och insatsvärdena för ex-
ponering med avseende på den dagliga bullerexponeringsnivån och ljud-
tryckets toppvärde till:

a) Gränsvärden för exponering: LEX,8h = 87 dB(A) och ppeak = 200 Pa (1)

b) Övre insatsvärden för exponering: LEX,8h = 85 dB(A) och
ppeak = 140 Pa (2)

c) Undre insatsvärden för exponering: LEX,8h = 80 dB(A) och
ppeak = 112 Pa (3)

2. Vid tillämpningen av gränsvärdena för exponering skall, när ar-
betstagarens faktiska exponering fastställs, hänsyn tas till den dämpande
effekten av de individuella hörselskydd som arbetstagaren bär. I insats-
värdena för exponering skall effekten av sådana skydd inte beaktas.

3. Under vederbörligen motiverade omständigheter, för verksamheter
där den dagliga bullerexponeringen varierar påtagligt från en arbetsdag
till en annan, får medlemsstaterna, vid tillämpning av gränsvärdena och
insatsvärdena för exponering, använda värdet för bullerexponeringsni-
vån per vecka i stället för den dagliga bullerexponeringsnivån för att
bestämma de bullernivåer som arbetstagarna exponeras för, under för-
utsättning att

a) tillfredsställande kontroll visar att bullerexponeringsnivån per vecka
inte överstiger gränsvärdet för exponering 87 dB(A), och

b) lämpliga åtgärder vidtas för att minska de risker som är förenade
med dessa verksamheter så mycket som möjligt.

AVSNITT II

ARBETSGIVARENS SKYLDIGHETER

Artikel 4

Fastställande och bedömning av risker

1. Arbetsgivaren skall, för att uppfylla sina skyldigheter enligt artik-
larna 6.3 och 9.1 i direktiv 89/391/EEG, bedöma och, om nödvändigt,
mäta nivåerna på det buller som arbetstagarna exponeras för.

2. De metoder och den utrustning som används skall anpassas till de
aktuella förhållandena, särskilt mot bakgrund av egenskaperna hos det
buller som skall mätas, exponeringens varaktighet, miljöfaktorer och
mätutrustningens specifika egenskaper.

Dessa metoder och denna utrustning skall göra det möjligt att bestämma
de parametrar som definieras i artikel 2 och att i ett konkret fall avgöra
om de värden som fastställs i artikel 3 har överskridits.

3. De metoder som används får omfatta stickprovsundersökningar,
som skall vara representativa för en arbetstagares personliga exponering.

4. Den bedömning och mätning som anges i punkt 1 skall planläggas
och genomföras av behöriga instanser med lämpliga intervall, med be-
aktande särskilt av bestämmelserna i artikel 7 i direktiv 89/391/EEG om
erforderlig sakkunskap (personer eller instanser). Resultatet av bedöm-
ningen och/eller mätningen av nivån på exponeringen för buller skall
bevaras i sådan form att uppgifterna kan användas vid en senare tid-
punkt.
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5. Vid tillämpningen av denna artikel skall det vid bedömningen av
de uppmätta värdena tas hänsyn till mätosäkerheterna i enlighet med
metrologisk praxis.

6. Enligt artikel 6.3 i direktiv 89/391/EEG skall arbetsgivaren vid
riskbedömningen särskilt vara uppmärksam på

a) exponeringens nivå, typ och varaktighet, inklusive all exponering för
impulsbuller,

b) de gränsvärden och insatsvärden för exponeringen som fastställs i
artikel 3 i det här direktivet,

c) alla effekter på hälsa och säkerhet för de arbetstagare som tillhör
särskilt utsatta riskgrupper,

d) så långt det är tekniskt genomförbart, alla de effekter på arbetstagar-
nas hälsa och säkerhet som beror på samverkan mellan buller och
arbete med ototoxiska ämnen, och mellan buller och vibrationer,

e) alla indirekta effekter på arbetstagarnas hälsa och säkerhet som beror
på samverkan mellan buller och varningssignaler eller andra ljud
som behöver uppmärksammas för att minska risken för olyckor,

f) information om bulleremission från tillverkarna av arbetsutrustning i
enlighet med de relevanta gemenskapsdirektiven,

g) om det finns alternativ utrustning som konstruerats för att minska
bulleremissionen,

h) förlängning, på arbetsgivarens ansvar, av exponeringen för buller
utöver arbetstid,

i) relevant information som framkommer vid hälsokontroller, inklusive
offentliggjord information när så är möjligt,

j) tillgången till hörselskydd med lämpliga dämpande egenskaper.

7. Arbetsgivaren skall inneha en riskbedömning i enlighet med arti-
kel 9.1 a i direktiv 89/391/EEG och fastställa vilka åtgärder som skall
vidtas i enlighet med artiklarna 5, 6, 7 och 8 i det här direktivet.
Riskbedömningen skall bevaras på lämpligt sätt i enlighet med nationell
lagstiftning och praxis. Riskbedömningen skall uppdateras regelbundet,
särskilt om viktiga förändringar har ägt rum som kan göra den inaktuell,
eller om resultaten av hälsokontroller visar att så är nödvändigt.

Artikel 5

Bestämmelser som syftar till att undvika eller minska exponering

1. Med beaktande av tekniska framsteg och tillgängliga åtgärder för
att påverka en risk vid källan, skall de risker som härrör från bullerex-
ponering elimineras vid källan eller nedbringas till lägsta möjliga nivå.

Minskning av dessa risker skall genomföras på grundval av de allmänna
principerna för förebyggande arbete i artikel 6.2 i direktiv 89/391/EEG,
med särskilt beaktande av

a) alternativa arbetsmetoder som ger minskad exponering för buller,

b) val av lämplig arbetsutrustning som ger ifrån sig minsta möjliga
buller med tanke på det arbete som skall utföras, inklusive möjlig-
heten att förse arbetstagarna med sådan arbetsutrustning som omfat-
tas av gemenskapsbestämmelser som syftar till eller medför att ex-
poneringen för buller minskar,

c) utformning och planering av arbetsplatser och arbetsställen,

d) lämplig information och utbildning för att lära arbetstagarna hur
arbetsutrustningen skall användas på ett riktigt sätt, i syfte att mini-
mera exponeringen för buller,
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e) tekniska åtgärder för att minska bullret, genom

i) minskning av luftburet buller, t.ex. med hjälp av skärmar, inbygg-
nader eller ljudabsorberande väggbeklädnader,

ii) minskning av strukturburet buller, t.ex. genom dämpning eller
isolering,

f) lämpliga underhållsprogram för arbetsutrustning, arbetsplats och ar-
betsplatssystem,

g) bullerminskning genom arbetsorganisatoriska åtgärder som

i) begränsning av exponeringens varaktighet och intensitet,

ii) lämpliga arbetstider med tillräckliga viloperioder.

2. På grundval av den riskbedömning som anges i artikel 4 skall
arbetsgivaren, om de övre insatsvärdena för exponering överskrids, ut-
arbeta och genomföra ett program för tekniska och/eller organisatoriska
åtgärder, som syftar till att minska exponeringen för buller och som
särskilt beaktar de åtgärder som avses i punkt 1.

3. De arbetsplatser där arbetstagarna, på grundval av den riskbedöm-
ning som anges i artikel 4, kan exponeras för buller som överstiger de
övre insatsvärdena för exponering skall förses med lämpliga skyltar. De
berörda områdena skall också avgränsas och tillträdet till dem begränsas
där detta är tekniskt genomförbart och risken för exponering gör det
berättigat.

4. När en arbetstagare på grund av verksamhetens art utnyttjar vilout-
rymmen som arbetsgivaren ansvarar för, skall bullret i dessa utrymmen
minskas till en nivå som är förenlig med deras syfte och användnings-
förhållanden.

5. Enligt artikel 15 i direktiv 89/391/EEG skall arbetsgivaren anpassa
de åtgärder som avses i den här artikeln till behoven hos de arbetstagare
som tillhör särskilt utsatta riskgrupper.

Artikel 6

Individuellt skydd

1. Om de risker som uppstår vid exponering för buller inte kan före-
byggas med andra medel, skall ändamålsenliga, väl avpassade, indivi-
duella hörselskydd ställas till arbetstagarnas förfogande och användas av
dem i överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 89/656/EEG av
den 30 november 1989 om minimikrav för säkerhet och hälsa vid
arbetstagares användning av personlig skyddsutrustning på arbetsplatsen
(tredje särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (1) och i
överensstämmelse med artikel 13.2 i direktiv 89/391/EEG samt på föl-
jande villkor:

a) Om bullerexponeringen överstiger de undre insatsvärdena för expo-
nering, skall arbetsgivaren se till att arbetstagaren har tillgång till
individuella hörselskydd.

b) Om bullerexponeringen är lika med eller överstiger de övre insats-
värdena för exponering, skall individuella hörselskydd användas.

c) Individuella hörselskydd skall väljas på så sätt att risken för hörsels-
kador elimineras eller minimeras.

2. Arbetsgivaren skall göra sitt yttersta för att se till att hörselskydd
bärs och ansvara för att kontrollera att de åtgärder som vidtas i enlighet
med denna artikel är effektiva.
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Artikel 7

Begränsning av exponering

1. Den exponering av arbetstagaren som fastställs i enlighet med
artikel 3.2 får under inga omständigheter överskrida gränsvärdena för
exponering.

2. Om det uppmäts att gränsvärdena för exponering överskrids, trots
de åtgärder som vidtas för att genomföra detta direktiv, skall arbets-
givaren

a) vidta omedelbara åtgärder för att minska exponeringen, så att den
ligger under gränsvärdena för exponering,

b) fastställa orsakerna till att gränsvärdena för exponering har överskri-
dits, och

c) ändra skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna för att und-
vika att det upprepas.

Artikel 8

Information till arbetstagarna och utbildning av dem

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 12 i direktiv
89/391/EEG, skall arbetsgivaren säkerställa att de arbetstagare som ex-
poneras för buller som är lika med eller överstiger de undre insatsvär-
dena för exponering på arbetsplatsen, och/eller deras representanter, får
information och utbildning om risker som uppkommer i samband med
exponering för buller, i synnerhet när det gäller

a) vad dessa risker innebär,

b) de åtgärder som vidtas enligt det här direktivet i syfte att eliminera
eller minimera riskerna från buller, bland annat under vilka omstän-
digheter åtgärderna skall tillämpas,

c) de gränsvärden och insatsvärden för exponering som fastställs i arti-
kel 3 i det här direktivet,

d) resultaten av de bedömningar och mätningar av buller som har gjorts
i enlighet med artikel 4 i det här direktivet samt en förklaring av
deras innebörd och potentiella risker,

e) korrekt användning av hörselskydd,

f) nyttan med samt metoder för att upptäcka och rapportera tecken på
hörselskador,

g) under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hälsokontroller
och syftet med hälsokontroller, i enlighet med artikel 10 i detta
direktiv,

h) säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för buller.

Artikel 9

Samråd med och medverkan av arbetstagarna

Samråd med och medverkan av arbetstagarna och/eller deras represen-
tanter skall genomföras i enlighet med artikel 11 i direktiv 89/391/EEG
beträffande de frågor som omfattas av det här direktivet, i synnerhet

— bedömning av risker och fastställande av åtgärder som skall vidtas
enligt artikel 4,

— åtgärder för att eliminera eller minska risker som härrör från bulle-
rexponering enligt artikel 5,

— val av individuella hörselskydd enligt artikel 6.1 c.
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AVSNITT III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 10

Hälsokontroll

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 i direktiv
89/391/EEG skall medlemsstaterna anta bestämmelser som säkerställer
lämpliga hälsokontroller av arbetstagare, när resultatet av den riskbe-
dömning och mätning som anges i artikel 4.1 i detta direktiv visar att
det föreligger en hälsorisk för arbetstagarna. Dessa bestämmelser, inklu-
sive de krav som angivits för hälsojournaler och deras tillgänglighet,
skall införas i enlighet med nationell lagstiftning och/eller praxis.

2. De arbetstagare som exponeras för buller som överstiger de övre
insatsvärdena för exponering skall ha rätt att få sin hörsel kontrollerad
av en läkare eller annan person med lämpliga kvalifikationer för vilken
en läkare är ansvarig, i enlighet med nationell lagstiftning och/eller
praxis. Förebyggande hörselprov skall också erbjudas arbetstagare som
exponeras för buller som överstiger de lägre insatsvärdena för exponer-
ing, när den bedömning och mätning som skall utföras enligt artikel 4.1
visar att det finns hälsorisker.

Syftet med dessa kontroller är att tidigt diagnostisera hörselnedsättningar
på grund av buller och att bevara hörseln.

3. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser för att säkerställa att det
för varje arbetstagare som genomgår kontroller i enlighet med punkterna
1 och 2 upprättas en hälsojournal och att denna hålls aktuell. Hälso-
journalerna skall innehålla en sammanfattning av resultaten från hälso-
kontrollerna. De skall föras i sådan form att de kan användas vid en
senare tidpunkt och lagstadgad tystnadsplikt skall iakttas.

Kopior av relevanta hälsojournaler skall på anmodan lämnas till den
behöriga myndigheten. Den enskilde arbetstagaren skall, om han eller
hon begär det, få tillgång till den hälsojournal som rör honom eller
henne personligen.

4. Om det vid en hörselkontroll visar sig att en arbetstagare har
drabbats av en identifierbar hörselskada, skall en läkare eller, om läka-
ren anser det nödvändigt, en specialist bedöma om det är sannolikt att
skadan beror på exponering för buller på arbetsplatsen. Om så är fallet

a) skall arbetstagaren av en läkare eller annan person med lämpliga
kvalifikationer informeras om det resultat som rör honom eller henne
personligen,

b) skall arbetsgivaren

i) se över den riskbedömning som har gjorts i enlighet med arti-
kel 4,

ii) se över de åtgärder som har vidtagits för att eliminera eller
minska riskerna i enlighet med artiklarna 5 och 6,

iii) beakta de råd som fackmannen inom företagshälsovården, annan
person med erforderliga kvalifikationer eller den behöriga myn-
digheten ger vid genomförandet av de åtgärder som krävs för att
eliminera eller minska riskerna i enlighet med artiklarna 5 och 6,
inklusive möjligheten att anvisa arbetstagaren ett annat arbete där
det inte finns risk för ytterligare exponering, och

iv) anordna systematiska hälsokontroller och se till att hälsotillstån-
det hos alla andra arbetstagare som har exponerats på liknande
sätt undersöks igen.
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Artikel 11

Undantag

1. I undantagsfall, när det på grund av arbetets art sannolikt skulle
innebära större risk för hälsan eller säkerheten att alltid och på ett
korrekt sätt använda individuella hörselskydd, än att inte använda så-
dana, får medlemsstaterna bevilja undantag från bestämmelserna i arti-
kel 6.1 a, 6.1 b och artikel 7.

2. De undantag som avses i punkt 1 skall beviljas av medlemssta-
terna efter samråd med arbetsmarknadens parter, och, när så är lämpligt,
med de ansvariga medicinska myndigheterna, i enlighet med nationell
lagstiftning och/eller praxis. Dessa undantag skall åtföljas av villkor
som, med hänsyn till de särskilda omständigheterna, garanterar att de
risker som undantagen förorsakar minimeras och att de berörda arbets-
tagarna ges utökade hälsokontroller. Dessa undantag skall tas upp till
förnyad bedömning vart fjärde år och återkallas så snart de omständig-
heter som motiverar dem försvinner.

3. Vart fjärde år skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna en
förteckning över de undantag som anges i punkt 1 och ange de exakta
skälen och omständigheterna till att de har beviljat dessa undantag.

▼M2

Artikel 12

Tekniska ändringar

Ändringar av rent teknisk natur ska antas av kommissionen, i syfte att
anpassa bestämmelserna till

a) direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardi-
sering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utform-
ning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser,

b) tekniska framsteg, förändringar av de lämpligaste harmoniserade eu-
ropeiska standarderna eller specifikationerna samt nya rön om buller.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv, ska
antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i
artikel 13.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får kommissio-
nen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i artikel 13.3.

Artikel 13

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som avses i arti-
kel 17.1 i direktiv 89/391/EEG.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i
artikel 8 i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och
5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼B

Artikel 14

Uppförandekodex

I samband med tillämpningen av detta direktiv skall medlemsstaterna, i
samråd med arbetsmarknadens parter och i enlighet med nationell lag-
stiftning och praxis, utarbeta en uppförandekodex med praktiska riktlin-
jer som skall hjälpa arbetstagare och arbetsgivare inom musik- och
underhållningssektorn att uppfylla de rättsliga skyldigheter som fastställs
i detta direktiv.

2003L0010 — SV— 11.12.2008— 002.001— 10



▼B

Artikel 15

Upphävande

Direktiv 86/188/EEG skall upphävas med verkan från den dag som
anges i första stycket i artikel 17.1.

AVSNITT IV

SLUTBESTÄMMELSER

▼M1
__________

▼B

Artikel 17

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar
som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 15 februari
2006. De skall genast underrätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när
de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. För att ta hänsyn till särskilda omständigheter får medlemsstaterna
om så behövs ta ytterligare fem år på sig från den 15 februari 2006, dvs.
sammanlagt högst åtta år, för att genomföra bestämmelserna i artikel 7
för personal ombord på sjögående fartyg.

För att en uppförandekodex med praktiska riktlinjer för genomförandet
av bestämmelserna i detta direktiv skall kunna utarbetas skall medlems-
staterna ha rätt att tillämpa en maximal övergångsperiod på två år från
den 15 februari 2006, vilket innebär sammanlagt fem år efter det att
detta direktiv har trätt i kraft för att följa detta direktiv med avseende på
musik- och underhållningssektorn, under förutsättning att de skyddsni-
våer som redan uppnåtts i de olika medlemsstaterna för arbetstagare
inom dessa sektorer bibehålls under denna tidsperiod.

3. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de
bestämmelser i nationell lagstiftning som de redan har antagit eller antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 18

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Euro-
peiska unionens officiella tidning.

Artikel 19

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
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Arbetsmiljöverkets föreskrifter
om vibrationer

 

Beslutade den 17 mars 2005

Arbetsmiljöverket meddelar med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen
(SFS 1977:1166) följande föreskrifter.

 

1)

 

Tillämpningsområde

 

1 §

 

  Dessa föreskrifter gäller för verksamheter där någon kan utsättas för
vibrationer i arbetet.

 

Definitioner

 

2 §

 

  I föreskrifterna används följande beteckningar och definitioner:

 

1)

 

Jfr följande direktiv
–  Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/44/EG av den 25 juni 2002 om mini-
mikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har sam-
band med fysikaliska agens (vibration) i arbetet (sextonde särdirektivet enligt
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EGT nr 177, 6.7.2002 s. 13–19) Celex 32002L0044.
–  Rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja förbätt-
ringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (EGT nr L 183, 29.06.1989
s. 1–8) Celex 31989L0391.

 

Daglig vibrations-
exponering, A(8)

 

Tidsmedelvärde för accelerationens effektinne-
håll, under en åttatimmarsperiod. Denna form av
tidsmedelvärde kallas effektivvärde eller RMS-
värde, efter engelskans Root Mean Square

 

. 

 

Den
dagliga vibrationsexponeringen är beroende
både av vibrationernas storlek och den tid en per-
son utsätts för vibrationerna.

All vibrationsexponering i arbetet innefattas.

 

Exponering

 

Att utsättas för vibrationer.

 

Gränsvärde

 

Värde för daglig vibrationsexponering, 

 

A(8)

 

 som
inte får överskridas.

 

Utkom från trycket
den 12 april 2005
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Planering av arbetet

 

3 §  

 

Arbeten skall planeras, bedrivas och följas upp så att riskerna till följd
av exponering för vibrationer minimeras genom att vibrationerna elimi-
neras vid källan eller sänks till lägsta möjliga nivå. Hänsyn skall då tas till
den tekniska utvecklingen och möjligheterna att begränsa vibrationerna.

 

Hand- och arm-
vibrationer

 

Vibrationer som överförs från utrustning som
hålls, styrs eller stöds av hand eller arm och
medför risker för ohälsa och olycksfall, särskilt
kärlskador, skelett-/ledskador eller nerv- och
muskelrelaterade skador.

 

Helkropps-
vibrationer

 

Vibrationer som överförs till hela kroppen genom
en stödjande yta, exempelvis en stående persons
fötter eller en sittande persons säte och medför
risker för ohälsa och olycksfall, särskilt smärttill-
stånd i nedre ryggen och skador på ryggraden.

 

Insatsvärde

 

Värde för daglig vibrationsexponering, 

 

A(8)

 

 som
innebär krav på insatser från arbetsgivaren om
det överskrids.

 

Intermittenta 
vibrationer

 

Upprepade perioder av kontinuerliga vibrationer
åtskilda av intervall då vibrationerna upphör eller
ändras påtagligt i storlek eller karaktär.

 

Riskbedömning

 

En bedömning av riskerna för att någon kan
komma att drabbas av ohälsa eller olycksfall, i
syfte att avgöra om åtgärder behövs. Bedöm-
ningen omfattar identifiering, uppskattning och
värdering av riskerna. 

 

Vibration

 

Mekanisk svängningsrörelse hos fasta föremål.
Vibrationens storlek anges vanligen som vibra-
tionsrörelsens accelerationsamplitud, uttryckt i
enheten m/s

 

2

 

. I dessa föreskrifter ingår i begrep-
pet vibrationer även transienta vibrationer, så-
som stötar.
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Riskbedömning

 

4 §  

 

Arbetsgivaren skall undersöka arbetsförhållandena och bedöma de
risker som kan uppkomma till följd av exponering för vibrationer i arbe-
tet.

 

5 §  

 

Riskbedömningen i 4 § skall innehålla en uppskattning av den dag-
liga vibrationsexponeringen, genomförd av en sakkunnig person. Mät-
ningar skall utföras i den omfattning som behövs för att klarlägga expo-
neringsförhållandena.

Som alternativ till mätning får vibrationernas storlek uppskattas genom
observation av förekommande arbetsmoment och hänvisning till rele-
vant information om den sannolika vibrationsaccelerationen hos arbets-
utrustningen under dessa användningsförhållanden.

Uppskattningen av den dagliga vibrationsexponeringen skall utföras en-
ligt 

 

bilaga 1, Hand- och armvibrationer

 

 eller

 

 bilaga 2, Helkroppsvibra-
tioner

 

.

 

6 §

 

  Vid värdering av riskerna skall följande särskilt uppmärksammas:
a) insatsvärden och gränsvärden för vibrationsexponering som anges i

 

bilaga 3, tabellerna 1 

 

och

 

 2

 

,
b) nivå, typ och varaktighet för vibrationsexponeringen och om expone-

ringen innehåller intermittenta vibrationer eller upprepade stötar,
c) information som framkommit vid medicinska kontroller av de som är

sysselsatta i verksamheten samt publicerade resultat från andra
undersökningar,

d) information från arbetsutrustningens tillverkare,
e) särskilda arbetsförhållanden,
f) förhöjd risk för ohälsa och olycksfall hos arbetstagare som kan vara

särskilt känsliga för vibrationer,
g) risken för olycksfall till följd av växelverkan mellan vibrationer och

arbetsplatsen eller annan utrustning, och
h) om det inom ramen för verksamheten förekommer exponering för

vibrationer utanför arbetstid.

 

7 §

 

  Riskbedömningen skall genomföras regelbundet och revideras inför
förändringar i verksamheten som kan göra bedömningen inaktuell eller
om resultat från medicinska kontroller visar att det är befogat.

Riskbedömningen skall dokumenteras och bevaras så att uppgifterna kan
användas vid en senare tidpunkt.
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Åtgärder

 

8 §

 

  Om den dagliga vibrationsexponeringen överstiger något av insats-
värdena i 

 

bilaga 3,

 

 

 

tabell 1

 

 eller när riskvärderingen motiverar det så skall
orsaken till riskerna utredas samt tekniska och/eller organisatoriska
åtgärder vidtas så att riskerna till följd av vibrationsexponeringen mini-
meras. Vid val av åtgärder skall följande särskilt beaktas:
a) alternativa arbetsmetoder som ger minskad vibrationsexponering,
b) val av arbetsutrustning, med lämplig ergonomisk utformning, som

ger så liten vibrationspåverkan som möjligt med tanke på det arbete
som skall utföras,

c) tillgång till tekniska hjälpmedel som minskar risken för vibrations-
skador, t.ex. säten som effektivt dämpar helkroppsvibrationer och
handtag som dämpar vibrationer som överförs till hand och arm,

d) lämpliga underhållsprogram för arbetsutrustningar samt arbetsplatser
och kringutrustningar till dessa,

e) utformning och planering av arbetsplatser,
f) information och utbildning så att arbetsutrustning används på ett

riktigt och säkert sätt, för att minimera vibrationsexponeringen,
g) begränsning av exponeringens varaktighet och intensitet,
h) anpassning av arbetstiderna så att tillräckliga viloperioder erhålls, och
i) tillhandahållande av arbetskläder som skyddar exponerade mot fukt

och kyla.

Åtgärder som inte genomförs omedelbart skall föras in i en skriftlig hand-
lingsplan. I planen skall anges när åtgärderna skall vara genomförda och
vem som skall se till att de genomförs. 

 

9 §

 

  Vibrationsexponeringen får inte överskrida något av gränsvärdena i

 

tabell 2

 

 i 

 

bilaga 3

 

. Om detta sker skall arbetsgivaren:
– vidta omedelbara åtgärder för att minska vibrationsexponeringen så

att den ligger under det överskridna gränsvärdet, 
– utreda orsakerna till att gränsvärdet överskridits och 
– vidta sådana åtgärder att gränsvärdena inte överskrids i fortsätt-

ningen.

När det gäller arbete inom luftfart och försvarsmakten undantas ovan-
stående skyldigheter gällande gränsvärdet när det med hänsyn till den
aktuella tekniska utvecklingen och arbetsplatsens särskilda karaktär inte
är möjligt att uppfylla dessa skyldigheter.

 

10 §

 

  De åtgärder som avses i 3 § samt 8–9 §§ skall anpassas till arbets-
tagare som kan vara särskilt känsliga för vibrationer.
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Information och utbildning

 

11 §

 

  Arbetsgivaren skall säkerställa att arbetstagare som utsätts för
risker till följd av vibrationsexponering får information och utbildning
rörande dessa risker. Följande faktorer skall beaktas särskilt: 
a) resultaten av genomförda riskbedömningar,
b) de gränsvärden och insatsvärden som anges i 

 

bilaga 3, tabellerna 1

 

och

 

 2

 

,
c) de åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas enligt dessa före-

skrifter för att eliminera eller minimera riskerna från vibrationer,
d) arbetsrutiner för att minimera exponeringen för vibrationer,
e) innebörden av de hälsorisker som kan uppstå i samband med expone-

ring för vibrationer,
f) varför och hur man rapporterar tecken på skada liksom hur sådana

skador kan upptäckas, och
g) under vilka förutsättningar arbetstagarna har rätt till medicinska kon-

troller och syftet med dessa.

 

Medicinsk kontroll

 

12 §

 

  Arbetsgivaren skall erbjuda medicinsk kontroll till de arbetstagare
som exponeras för vibrationer som överstiger insatsvärdena i 

 

bilaga 3,
tabell 1

 

. Medicinsk kontroll skall utföras enligt föreskrifterna om Medi-
cinska kontroller i arbetslivet.

Även om insatsvärdena inte överskrids skall arbetsgivaren erbjuda medi-
cinsk kontroll i de fall exponering sker på ett sådant sätt att det kan finnas
skäl att misstänka att skadliga hälsoeffekter kan uppstå.

 

13 §  

 

Arbetsgivaren skall ta del av läkares bedömning vad gäller tecken
på vibrationsskador hos de undersökta, så långt det inte hindras av sekre-
tess eller tystnadsplikt.

Om det framkommer tecken på vibrationsskada hos en undersökt arbets-
tagare skall arbetsgivaren:
– revidera befintlig riskbedömning,
– revidera åtgärder som vidtagits för att eliminera eller minska riskerna

och i samband med detta vid behov anlita företagshälsovård eller
motsvarande sakkunnig hjälp utifrån, samt

– erbjuda medicinsk kontroll till övriga arbetstagare som exponerats på
liknande sätt. 
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Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 2005. Samtidigt upphävs Arbe-
tarskyddsstyrelsens kungörelse (AFS 1986:7) med föreskrifter om vibra-
tioner från handhållna maskiner.

Arbeten som innebär exponering för helkroppsvibrationer undantas från
kraven i första stycket i 9 § t.o.m. den 1 juli 2007, om dessa krav inte kan
uppfyllas trots beaktande av organisatoriska åtgärder och de senaste tek-
niska framstegen.

KENTH PETTERSSON

Lennart Ahnström Maria Hagberg Forss
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Bilaga 1

 

Hand- och armvibrationer

 

1.  Uppskattning av daglig vibrationsexponering

 

Uppskattningen av exponering för hand- och armvibrationer grundar sig
på den dagliga vibrationsexponeringen under en representativ arbets-
dag

 

.

 

Den dagliga vibrationsexponeringen, 

 

A(8)

 

 för hand- och armvibrationer
skall beräknas som effektivvärdet för den totala frekvensvägda accelera-
tionen, a

 

v

 

 under en åttatimmarsperiod. 

Om arbetsdagens längd avviker från åtta timmar kan den dagliga vibra-
tionsexponeringen, 

 

A(8)

 

 beräknas med hjälp a

 

v

 

 nedanstående formel:

(1)

där

 

A(T) 

 

är daglig vibrationsexponering beräknad under en
arbetsdag med den totala varaktigheten

 

 T.

 

 

 

A(T)

 

 beräknas
som effektivvärdet för den totala frekvensvägda acceleratio-
nen, 

 

a

 

v

 

 under en period av 

 

T 

 

timmar.

Den totala frekvensvägda accelerationen, 

 

a

 

v

 

 

 

skall beräknas som vektor-
summan av tre rätvinkliga riktningars frekvensvägda accelerationer, 

 

a

 

wx 

 

,
a

 

wy 

 

, a

 

wz 

 

, enligt svensk standard 

 

SS-EN ISO 5349-1, utgåva 1 (2001), kapi-
tel 4–5 

 

och dess

 

 bilaga A

 

.

(2)

där

 

a

 

wx 

 

, a

 

wy

 

 och 

 

a

 

wz

 

 är frekvensvägda accelerationer i de rät-
vinkliga riktningarna 

 

x, y

 

, 

 

z

 

 och där 

 

a

 

v

 

 är den totala frek-
vensvägda accelerationen.

Den totala frekvensvägda accelerationen för hand- och armvibrationer,

 

a

 

v

 

 , kan antingen uppskattas genom mätning eller genom relevant infor-
mation om arbetsutrustningens vibrationsacceleration under utförda
arbetsmoment, enligt 5 §.

Om flertalet maskiner används under samma arbetsdag eller om flera
arbetsmoment med olika vibrationsacceleration behöver summeras skall
exponeringsbidragen från de olika maskinerna och arbetsmomenten
summeras på följande sätt:

A 8( ) A T( ) T
8
---=

av awx
2 awy

2 awz
2+ +=
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3)

där avi är den totala frekvensvägda accelerationen för respek-
tive maskin eller arbetsmoment under dess varaktighet Ti . 

2.  Mätning

När mätning görs enligt 5 §

a) får metoderna som används omfatta stickprovsundersökningar, som
måste vara representativa för vibrationsexponeringen. De metoder
och den apparatur som används måste vara anpassade till den speci-
fika karaktäristiken hos vibrationerna som skall mätas, till miljöfak-
torer och till mätutrustningens karaktäristik, enligt svensk standard
SS-EN ISO 5349-2, utgåva 1 (2001),

b) på utrustning som hålls med två händer skall mätningar göras på
båda händerna. Exponeringen bestäms med hänsyn till det högre av
de båda värdena. Information om värdet för den andra handen skall
också ges.

A 8( ) 1
8
--- avi

2 T i

i 1=

n

∑=
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Bilaga 2

Helkroppsvibrationer
1.  Uppskattning av daglig vibrationsexponering

Uppskattningen av exponering för helkroppsvibrationer grundar sig på
den dagliga vibrationsexponeringen under en representativ arbetsdag.

Den dagliga vibrationsexponeringen, A(8) för helkroppsvibrationer skall
beräknas som den frekvensvägda accelerationen, Amax  i den riktning som
ger högst värde under en åttatimmarsperiod.

Om arbetsdagens längd avviker från åtta timmar kan den dagliga vibra-
tionsexponeringen beräknas med hjälp av nedanstående formel:

(4)

där Amax är effektivvärdet för den frekvensvägda accelerationen,
i den riktning som ger högst värde, beräknad under en ar-
betsdag med den totala varaktigheten T. Amax motsvarar i
denna formel den dagliga vibrationsexponeringen A(T)
under en arbetsdag om T timmar.

Med accelerationen, Amax i den riktning som ger högst värde, menas i
dessa föreskrifter; det högsta av effektivvärdena för frekvensvägd accele-
ration, inklusive multiplikation med k-faktor (d.v.s. kx=1.4, ky=1.4 och
kz=1, för sittande eller stående personer), i de tre rätvinkliga riktningarna
x, y, och z, enligt svensk standard SS-ISO 2631-1, utgåva 1 (1998), kapit-
len 5–7 samt dess bilagor A och B. 

Om flertalet maskiner används under samma arbetsdag eller om flera
arbetsmoment med olika vibrationsacceleration behöver summeras skall
exponeringsbidragen från de olika maskinerna och arbetsmomenten
summeras på följande sätt:

(5)

där ai är den totala frekvensvägda accelerationen för respektive
maskin eller arbetsmoment under dess varaktighet Ti . 

Accelerationen, Amax i den riktning som ger högst värde, kan för hel-
kroppsvibrationer antingen uppskattas genom mätning eller genom rele-

A 8( ) Amax
T
8
---=

A 8( ) 1
8
--- ai

2T i

i 1=

n

∑=
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vant information om arbetsutrustningens vibrationsacceleration under
utförda arbetsmoment, enligt 5 §.

2.  Mätning

När mätning görs enligt 5 § får de metoder som används omfatta stick-
provsundersökningar, som måste vara representativa för vibrations-
exponeringen. De metoder och den apparatur som används måste vara
anpassade till den specifika karaktäristiken hos vibrationerna som skall
mätas, till miljöfaktorer och till mätutrustningens karaktäristik.
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Bilaga 3

Exponeringsvärden för vibrationer
Exponeringsvärdena i tabell 1 och 2 avser daglig vibrationsexponering,
A(8).

Tabell 1

Tabell 2

Insatsvärden

Hand- och armvibrationer 2,5 m/s2

Helkroppsvibrationer 0,5 m/s2

Gränsvärden

Hand- och armvibrationer 5,0 m/s2

Helkroppsvibrationer 1,1 m/s2
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Arbetsmiljöverkets allmänna råd om
tillämpningen av föreskrifterna om vibrationer
Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av
verkets föreskrifter AFS 2005:15 om vibrationer.

Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte
tvingande, utan deras funktion är att förtydliga innebörden i före-
skrifterna, t.ex. upplysa om lämpliga sätt att uppfylla kraven, visa på
praktiska lösningar och förfaringssätt och ge rekommendationer, bak-
grundsmaterial och hänvisningar.

Bakgrund
EU:s direktiv om vibrationer

Föreskrifterna om vibrationer är baserade på Europeiska unionens (EU:s)
direktiv 2002/44/EG om arbetstagares exponering för risker i samband
med vibrationer i arbetet. Direktivet beskriver minimikraven för arbets-
tagarnas säkerhet och hälsa som gäller i EU:s medlemsländer.

Sverige är som medlem i EU skyldigt att överföra direktivet till svenska
bestämmelser.

Syftet med föreskrifterna

Enligt arbetsmiljölagen har arbetsgivaren huvudansvaret för arbets-
miljön i verksamheten. Lagen beskriver övergripande hur ansvaret skall
uppfyllas. Föreskrifterna om vibrationer kompletterar föreskrifterna om
systematiskt arbetsmiljöarbete när det gäller rutiner, kunskaper och risk-
bedömning i samband med exponering för vibrationer i arbetet.  Före-
skrifterna om vibrationer preciserar hur en arbetsgivare ska gå tillväga
för att uppfylla sitt ansvar för arbetsmiljön när det gäller vibrationer.

Exponering för vibrationer från exempelvis fordon och maskiner kan på-
verka hälsa, säkerhet och välbefinnande. Syftet med föreskrifterna är att
förebygga och minimera riskerna för ohälsa och olycksfall till följd av
vibrationer samt att på ett tidigt stadium upptäcka vibrationsskador. 

Allmänt om vibrationer

I dessa föreskrifter delas exponering för vibrationer in i helkroppsvib-
rationer och hand- och armvibrationer. Även andra former av exponering
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kan förekomma, t.ex. lokal exponering av fötter. Dessa former behandlas
inte specifikt i föreskrifterna.

Helkroppsvibrationer förekommer när någon sitter, står eller ligger på ett
vibrerande underlag. Exponeringen uppträder t.ex. i skogsmaskiner,
bussar, flygplan, på tåg och fartyg, men även i arbetslokaler där golvet
sätts i rörelse av någon vibrationskälla. 

Hand- och armvibrationer förekommer vanligtvis i samband med arbete
med vibrerande maskiner och verktyg som hålls eller stöds av handen,
t.ex. bilningshammare, borrmaskiner (betong- och proppborrning),
motorsågar, mutterdragare och gräsklippare. Det kan även förekomma
hand- och armvibrationer i styren, rattar och reglage.

På grund av att mätmetoderna är olika för dessa två olika former av
vibrationer kan de inte direkt jämföras med varandra. Att det i ena fallet
tillåts högre exponeringsvärden innebär inte att en högre risk för vibra-
tionsskador tillåts i det fallet, det är en följd av människans känslighet för
olika former av vibrationer och mätmetodernas hänsyn till detta.

Helkroppsvibrationer 
På grund av ökad mekanisering har människans exponering för hel-
kroppsvibrationer i arbetet ökat väsentligt under de senaste årtiondena.
Som exempel kan nämnas ökad användning av maskiner och fordon
inom jord- och skogsbruk samt inom gruv-, byggnads- och anläggnings-
verksamhet. Kraftig vibrationsexponering kan förekomma i vissa maskin-
typer och fordon som används i dessa verksamheter. Förare av truckar
och i vissa fall lastbilar, bussar och lok kan ibland exponeras för kraftiga
vibrationer. I industrier med tunga vibrerande maskiner, t.ex. stenkrossar
och kvarnar, kan vibrationer överföras från maskiner till människa via
olika byggnadsdelar.

Vibrationer som överförs till människokroppen förstärks vid vissa frek-
venser i olika kroppsdelar och organ och kan då ge upphov till töjningar
och hoptryckningar av vävnader i varierande grad, beroende på vibratio-
nernas intensitet, frekvens och riktning. Det brukar upplevas som besvä-
rande vid kraftig exponering. Exponering för helkroppsvibrationer kan
vara fysiskt och psykiskt belastande och ge upphov till trötthet och ned-
satt prestationsförmåga. Den kan också påverka leder, muskelfästen och
diskarna i kotpelaren. 

Bestående skador som sätts i samband med exponering för helkropps-
vibrationer kan vara besvär lokaliserade till rygg, skuldror och nacke.
Sådana besvär kan dock inte med säkerhet hänföras enbart till påverkan
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från vibrationer då olämplig sittställning och andra ergonomiska brister i
arbetsplatsens utformning kan ge likartade symtom. En kombination av
exponering för vibrationer och ergonomiska brister kan öka risken för
besvär och skador.

Hand- och armvibrationer 
Vibrerande handhållna maskiner, t.ex. mejselhammare, skruvdragare,
slagborrmaskiner, slipmaskiner och bergborrmaskiner överför vibratio-
ner till händer och armar. De kan därmed ge upphov till tillfälliga besvär
som köldkänsla, domningar och nedsatt känsel i händerna, vilket kan öka
risken för olycksfall.

Även bestående skador som vita fingrar, nerv- och muskelpåverkan kan
uppkomma. Vita fingrar yttrar sig som anfall av blekhet och i samband
med detta minskad känsel i framförallt fingrarna. Symtomen uppstår ofta
vid nedkylning och kan framträda vid tillfällen då ingen vibrationsexpo-
nering förekommer, t.ex. i samband med bad, fiske eller andra tillfällen
då händerna eller hela kroppen kyls ned. Om skadan är lindrig kan den
dock så småningom gå tillbaka om exponeringen för vibrationer upphör. 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar den perifera cirkulationen och
därigenom kan öka risken för besvär. Exempel på sådana faktorer kan
vara kyla, stress, nikotin och mediciner. 

Hand- och armvibrationer kan även i samverkan med annan arbetsbelast-
ning ge upphov till skador på leder och ligament (bindvävnader) samt på
nerver. Nervskador yttrar sig som domningar och stickningar men kan
även medföra nedsatt känsel och fumlighet vid arbete med små föremål.
Sådana besvär kan dock inte med säkerhet hänföras enbart till påverkan
från vibrationer då olämpliga arbetsställningar och andra ergonomiska
brister i arbetsplatsutformningen kan ge likartade symtom. En kombina-
tion av exponering för vibrationer och ergonomiska brister kan öka risken
för besvär och skador.

Kommentarer till enskilda paragrafer och bilagor 
Till 1 §  För en företagare som ensam eller bara tillsammans med med-
lemmar av sin närmaste familj driver verksamhet utan att ha anställda
gäller föreskrifterna enligt 3 kap. 5 § i arbetsmiljölagen i de fall riskerna
härrör från tekniska anordningar, vilket vanligen är fallet för vibrationer i
arbetslivet. 
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I 3 kap. 12 § arbetsmiljölagen finns ett ansvar för den som hyr in arbets-
kraft. Ansvaret gäller när en arbetsgivare mot ersättning ställer arbets-
kraft, som är anställd hos honom, till en inhyrares förfogande för att
utföra arbete som hör till dennes verksamhet. T.ex. när inhyraren dispo-
nerar över arbetskraften och utövar den direkta arbetsledningen. För det
arbete som utförs hos inhyraren har denne därför ett ansvar som i stort
motsvarar arbetsgivarens ansvar. Inhyrare har alltså ansvar att vidta
samma arbetsmiljöåtgärder som denne skulle ha vidtagit för egen an-
ställd personal.

Till 2 §  Terminologin som används i dessa föreskrifter är så långt som
möjligt, vald för att överensstämma med definitioner i internationella
standarder och EU:s direktiv.

Till 3 §  Begränsning av exponering för vibrationer blir effektivare om
förebyggande åtgärder sätts in redan vid planering av arbetsplatser och
vid val av utrustning, arbetsprocess och arbetsmetod, så att riskerna
minskas redan vid källan. I första hand bör exponering för vibrationer
undvikas helt genom lämpligt vald arbetsmetod. Det är viktigt att arbets-
givaren anpassar sig till tekniska framsteg och vetenskapliga rön när det
gäller risker till följd av exponering för vibrationer.

Det är viktigt att redan vid projektering begränsa arbeten som innebär
onödig exponering för vibrationer. Vid byggnads- och anläggningsarbete
kan t.ex. korrekta håltagningsritningar minska arbetet med vibrerande
maskiner väsentligt. I föreskrifterna om Byggnads- och anläggningsar-
bete står det mer om projekteringsansvar. 

Det är viktigt att särskilt beakta att vibrationsexponeringen kan öka kraf-
tigt vid felaktigt handhavande och bristande underhåll av maskiner och
utrustning. Stor risk för skada uppstår t.ex. vid direkt beröring av vibre-
rande verktygsdelar som mejslar och liknande hos handhållna verktyg.
Det är därför mycket viktigt att tillverkarnas instruktioner för användning
och underhåll följs.

Till 5 §  Den dagliga vibrationsexponeringen är tänkt att uppskattas under
en för det specifika arbetet representativ arbetsdag. Uppskattningen görs
för det utförda arbetet och rimlig hänsyn kan tas till variation mellan
arbetsdagar.

Det är viktigt att den som utför vibrationsmätningar har erforderliga kun-
skaper om aktuella mätstandarder, mätningarnas utförande, felkällor vid
mätning och är väl förtrogen med de instrument som används samt kan
tolka mätresultaten. Det är också viktigt att den som genomför risk-
bedömningen och mätningar i samband med denna har god insikt om
arbetssättet och förhållandena på den aktuella arbetsplatsen.
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Ifall praktisk vägledning om mätning och värdering av helkroppsvibratio-
ner önskas så kan det vara lämpligt att ta hjälp av svensk standard SS-EN
14253. 

När vibrationsexponeringen uppskattas genom hänvisning till informa-
tion om den sannolika vibrationsaccelerationen hos använd arbetsutrust-
ning är det viktigt att klargöra under vilka förhållanden information tagits
fram och om den kan jämföras med förhållandena på den aktuella arbets-
platsen. Vid bedömning om informationen är relevant är det lämpligt att
kontrollera följande uppgifter:

• Hur många och vilka mätriktningar har använts? 

• Har korrekt frekvensvägning och signalbehandling genomförts?

• Vilket handtag eller vilka mätpunkter har uppmätts?

• Liknar mätförhållandena det verkliga förhållandet vid användning
(varvtal, hastighet, underlag, arbetsstyckets material, arbetsställningar
osv.)? 

• Vilka tidsförhållanden för olika arbetsmoment har använts vid beräk-
ning av vibrationsaccelerationen? Motsvarar detta arbetsmoment på
den specifika arbetsplatsen? 

• Vilken mätosäkerhet, repeterbarhet och reproducerbarhet har mät-
ningarna?

• Vilka effekter kan t.ex. eftersatt underhåll av arbetsutrustning ha? Är
informationen relevant för äldre eller slitna maskiner?

• Vilken användningsteknik och utbildning har användarna? Används
utrustningen så att det motsvarar förhållandena vid mätningen? 

Några informationskällor som kan vara användbara när exponeringsupp-
skattning görs via hänvisningar är arbetsutrustningens tillverkare,
branschorganisationer eller databaser över vibrationsmätningar.

Till 6 §

b) I de fall då exponeringen domineras av eller innehåller kraftiga stötar
är det viktigt att vara försiktig då mätmetoden i föreskrifterna kan
medföra att risken för ohälsa och olycksfall vid stötar underskattas.
Därför är det lämpligt att vid riskbedömning av exponering med stort
stötinnehåll även utföra en specifik utredning för stötarna. I samband
med helkroppsvibrationer kan det därför vara bra att även tillämpa
svensk standard SS-ISO 2631-5. 
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d) Exempel på användbar information kan vara de vibrationsvärden till-
verkaren deklarerat för maskinerna och eventuell information om
kvarstående risker, angivna enligt föreskrifterna om Maskiner och
vissa andra tekniska anordningar.

e) Som exempel på särskilda arbetsförhållanden kan bl.a. stress, tempe-
ratur, klimat och ergonomiska förhållanden nämnas.

f) Det är inte lämpligt att gravida exponeras för helkroppsvibrationer på
grund av ökad risk för missfall. I föreskrifterna om gravida och am-
mande arbetstagare beskrivs regler specifika för denna särskilt sår-
bara grupp. Det är inte lämpligt att arbetstagare med dokumenterad
grav vibrationsskada, Raynaud-sjukdom, cirkulationsstörningar eller
nervskador exponeras för vibrationer. Arbetstagare som brukar kärl-
sammandragande medicin kan vara extra känsliga för hand- och arm-
vibrationer. Mer information om dessa och andra medicinska tillstånd
finns i föreskrifterna om Medicinska kontroller i arbetslivet. 

g) Bestämmelserna är tillämpliga när vibrationerna stör handhavandet
av reglage eller avläsning av visare och när vibrationerna påverkar
konstruktioners stabilitet eller sammanhållning i fogarna.

h) Bestämmelserna är tillämpliga t.ex. när arbetstagaren på grund av
verksamhetens karaktär nyttjar personalutrymmen såsom vilrum eller
pausutrymmen som arbetsgivaren ansvarar för. Exempel på sådana
verksamheter är arbete i långfärdsbussar eller lastbilar där flera förare
medföljer och olika former av jourverksamhet. Exponering för hel-
kroppsvibration i nämnda utrymmen förväntas vara på en nivå som är
förenlig med deras syfte och användningsvillkor, utom vid force
majeure.

Till 7 §  Arbetsgivaren behöver veta vilka risker som finns så att ohälsa
och olycksfall kan förebyggas. Hur ofta riskbedömning behöver utföras
bestäms av riskerna i verksamheten. I normala fall är det lämpligt att revi-
dering utförs vid ändringar eller åtminstone årligen.

Till 8 §  Det är viktigt att påpeka att vibrationsskador kan uppkomma även
då vibrationsexponeringen ligger under de exponeringsvärden som om-
nämns i föreskrifterna. Det beror på individuella skillnader i känslighet för
vibrationer. Det är därför inte lämpligt att tolka det som riskfritt att perso-
ner exponeras för vibrationer under insatsvärdena.

Det är viktigt att tillvarata de möjligheter som finns för att minska vibra-
tionsexponeringen. Det gäller såväl tekniska som organisatoriska åtgär-
der. I en del fall kan det vara svårt att vidta tekniska åtgärder för att
minska exponeringen för vibrationer t.ex. på befintliga mobila maskiner
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eller arbetsredskap. Möjligheterna till åtgärder är i dessa fall ofta begrän-
sade t.ex. byte till lämpligare förarstol i fordon, noggrant val av däck och
ringtryck, bättre underhåll av transportvägar, sänkt hastighet.

I byggnader kan vibrationer från maskiner överföras via byggnads-
stommen t.ex. operatörsplatser eller manöverrum. Det kan motverkas
genom att maskinen ställs upp på ett elastiskt montage eller monteras
fast på ett tillräckligt tungt fundament. Att montera en maskin på ett elas-
tiskt material är ett vanligt och effektivt sätt att isolera en vibrationskälla
från omgivningen. Även manöverrum och arbetsplattformar kan ställas
upp elastiskt eller förses med s.k. flytande golv för att isolera dem från en
vibrerande omgivning.

Vibrationsexponeringen vid arbete med handhållna maskiner kan ofta
minskas genom att byta till mindre vibrerande maskiner eller arbetsme-
toder. Om det inte är möjligt är det ofta nödvändigt att förkorta expone-
ringstiden. Ett sätt att minska exponeringstiden för utsatta grupper är att
tillämpa arbetsrotation, där arbetstagare växelvis utför arbetsuppgifter
som medför exponering för vibrationer. Det är dessutom fördelaktigt att
anordna arbetet med återkommande avbrott i vibrationsexponeringen.
Avbrott i vibrationsexponeringen genom korta eller långa pauser kan
minska risken för skada.

Personlig skyddsutrustning mot hand- och armvibration bidrar till mins-
kad risk genom att hålla händerna varma och kan även minska vibra-
tionsexponeringen från handhållna maskiner.

Till 9 §  Inom luftfarten finns situationer där omedelbara åtgärder för
minskad vibrationsexponering inte är möjliga. Det kan t.ex. vara flygning
i ogynnsamt väder där det är svårt att påverka vibrationsexponeringen
med tekniska eller organisatoriska åtgärder. Inom försvarsmakten så kan
undantag vara aktuellt för arbete i strids- och bandgående fordon samt
helikoptrar. Det är dock viktigt att försöka minska exponeringen så
mycket som möjligt, då skyldigheterna knutna till insatsvärdena i 8 § inte
undantas. 

Till 10 §  Exempel på faktorer som kan göra arbetstagare särskilt känsliga
för vibrationer finns i kommentarerna till 6 § f och i föreskrifterna om
Medicinska kontroller i arbetslivet.

Till 11 §  Information om vibrationsskador och symtom på sådana kan
ges i samband med introduktion eller utbildning. Information kan också
lämnas vid medicinska kontroller eller genom att ändamålsenligt infor-
mationsmaterial tillhandahålls.
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Det är lämpligt att arbetsgivaren ger arbetstagare som exponeras för
vibrationer information och utbildning om hur vibrationerna kan minskas
t.ex. genom mjuk körteknik och rätt användning av maskiner och verktyg.
Här är det viktigt att informationen och utbildningen baseras på resul-
taten från riskbedömningen.

Till 12 §  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om medicinska kontroller i ar-
betslivet reglerar tidpunkter för, innehåll i och genomförande av kontrol-
lerna för arbetstagare som exponerats för vibrationer. Dessutom ingår
även mer allmängiltiga regler och råd för medicinska kontroller i arbets-
livet samt särskilda regler för vissa typer av arbeten.

Ohälsa har observerats hos tandvårdspersonal, bilmekaniker, nitare och
fotvårdspersonal som arbetar mycket med vibrerande verktyg, trots att
deras vibrationsexponering ofta ligger under insatsvärdena. Förklaringen
till detta är att dessa yrkeskategorier ofta använder vibrerande verktyg
(mycket högfrekventa eller slående maskiner) där risken för ohälsa lätt
underskattas med gängse mätmetoder. Det är därför lämpligt att låta
dessa yrkeskategorier regelbundet genomgå medicinska kontroller.

Till 13 §  För att läkare ska kunna lämna ut uppgifter om resultatet av den
medicinska kontrollen krävs den undersöktes samtycke enligt Sekretess-
lagen (SFS 1980:100) eller lagen om Yrkesverksamhet på hälso- och sjuk-
vårdens område (SFS 1998:531). Om patienten medger det kan läkaren
lämna ut de hälsouppgifter som medgivandet gäller. Det finns som regel
inga skäl efterfråga hälsouppgifter som saknar relevans för riskerna med
vibrationsexponerat arbete eller behov av arbetsanpassning eller rehabi-
litering vid sådant arbete.

Till Bilaga 1 och 2  Frekvensvägning är en form av signalbehandling av
den uppmätta accelerationens frekvensspektrum. Den utförs för att ta
hänsyn till människans känslighet för vibrationer vid olika frekvenser.
Olika uppsättningar vägningsfilter finns för hand- och armvibrationer
samt för helkroppsvibrationer. 

Frekvensvägda accelerationsnivåer brukar anges med index w efter
engelskans weighted.
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Europaparlamentets och rådets direktiv

 

89/391/EEG Åtgärder för att främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet
och hälsa i arbetet.

2002/44/EG Minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV
2002/44/EG

av den 25 juni 2002

om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering
för risker som har samband med fysikaliska agens (vibration) i
arbetet (sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv

89/391/EEG)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR AN-
TAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenska-
pen, särskilt artikel 137.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1), som framlagts efter sam-
råd med Rådgivande kommittén för arbetarskyddsfrågor,

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), på grundval av
det gemensamma utkast som förlikningskommittén godkände den 8 april
2002, och

av följande skäl:

(1) I fördraget föreskrivs att rådet genom direktiv kan anta minimi-
krav för att främja förbättringar, bl.a. på arbetsmiljöområdet, för
att garantera en högre skyddsnivå för arbetstagares hälsa och
säkerhet. I dessa direktiv bör sådana administrativa, finansiella
och rättsliga ålägganden undvikas som motverkar tillkomsten
och utvecklingen av små och medelstora företag.

(2) Enligt kommissionens meddelande om handlingsprogrammet för
genomförande av gemenskapsstadgan om grundläggande sociala
rättigheter för arbetstagare skall minimikrav för hälsa och säker-
het införas för arbetstagare som exponeras för risker som härrör
från fysikaliska agens. Europaparlamentet antog i september 1990
en resolution om detta handlingsprogram (4), i vilken kommissio-
nen särskilt uppmanades att utarbeta ett särdirektiv om risker
förknippade med buller och vibration samt alla andra fysikaliska
agens på arbetsplatsen.

(3) Det anses nödvändigt att till en början införa åtgärder som skyd-
dar arbetstagare mot risker som har samband med vibration på
grund av deras inverkan på arbetstagarnas hälsa och säkerhet, i
synnerhet muskel-, skelett-, nerv- och kärlrelaterade skador.
Dessa åtgärder är inte endast avsedda att trygga den enskilde
arbetstagarens hälsa och säkerhet utan också att bidra till att
skapa ett minimiskydd för alla arbetstagare i gemenskapen och
därigenom bidra till att en eventuell snedvridning av konkurren-
sen undviks.

(4) I detta direktiv fastställs minimikrav, vilket ger medlemsstaterna
möjlighet att behålla eller anta mer förmånliga bestämmelser för
att skydda arbetstagare, särskilt att fastställa lägre insatsvärden
eller gränsvärden för den dagliga exponeringen för
vibration. Genomförandet av detta direktiv får inte åberopas
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som skäl till inskränkningar i det skydd som för närvarande finns
i varje medlemsstat.

(5) Ett system för skydd mot vibration måste utan onödiga detaljer
begränsas till att fastställa vilka mål som skall uppnås och vilka
principer och grundläggande värden som skall användas för att
göra det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa minimikraven
på ett likartat sätt.

(6) Begränsningen av exponering för vibration kan bli mer effektiv
om förebyggande åtgärder sätts in redan vid planläggningen av
arbetsplatser och arbetsstationer och vid valet av utrustning, ar-
betsprocesser och arbetsmetoder, så att riskerna minskas företrä-
desvis redan vid källan. Bestämmelser om arbetsutrustning och
arbetsmetoder bidrar således till att skydda de arbetstagare som
använder dem.

(7) Arbetsgivarna bör anpassa sig till tekniska framsteg och veten-
skapliga rön vad gäller risker till följd av exponering för vibration
för att förbättra skyddet av arbetstagarnas hälsa och säkerhet.

(8) På luft- och sjöfartsområdet är det med tanke på nuvarande tek-
niska utvecklingsnivå inte möjligt att i samtliga fall iaktta gräns-
värdena för exponering för helkroppsvibration. Det måste således
finnas möjlighet till vederbörligen motiverade undantag.

(9) Detta direktiv är ett särdirektiv enligt artikel 16.1 i rådets direktiv
89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att främja
förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa i arbetet (1).
Det direktivet skall därför tillämpas på arbetstagares exponering
för vibration, utan att det påverkar tillämpningen av strängare
och/eller mer specifika bestämmelser i det här direktivet.

(10) Detta direktiv är ett led i förverkligandet av den inre marknadens
sociala dimension.

(11) De åtgärder som krävs för att genomföra detta direktiv bör antas i
enlighet med rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om
de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissio-
nens genomförandebefogenheter (2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1. I detta direktiv, som är det sextonde särdirektivet enligt artikel 16.1
i direktiv 89/391/EEG, fastställs minimikrav för att skydda arbetstagare
mot hälso- och säkerhetsrisker som uppstår eller kan uppstå vid ex-
ponering för mekanisk vibration.

2. Kraven i detta direktiv skall tillämpas på verksamheter i vilka
arbetstagare utsätts eller kan utsättas för risker till följd av mekanisk
vibration på grund av sitt arbete.

3. Direktiv 89/391/EEG skall tillämpas fullt ut inom hela det område
som avses i punkt 1 utan att det påverkar tillämpningen av strängare
och/eller mer specifika bestämmelser i det här direktivet.
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Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) hand- och armvibration: den mekaniska vibration som när den över-
förs till människans hand- och armsystem medför risker för arbets-
tagares hälsa och säkerhet, särskilt kärlskador, skelett-/ledskador eller
nerv- och muskelrelaterade skador,

b) helkroppsvibration: den mekaniska vibration som när den överförs
till hela kroppen medför risker för arbetstagares hälsa och säkerhet,
särskilt smärttillstånd i nedre ryggen och skador på ryggraden.

Artikel 3

Gränsvärden och insatsvärden för exponering

1. För hand- och armvibration:

a) Gränsvärdet för den dagliga exponeringen, normaliserat till en refe-
rensperiod på 8 timmar, skall fastställas till 5 m/s2.

b) Insatsvärdet för den dagliga exponeringen, normaliserat till en refe-
rensperiod på 8 timmar, skall fastställas till 2,5 m/s2.

Arbetstagares exponering för hand- och armvibration skall bedömas
eller mätas enligt bestämmelserna i punkt 1 i del A i bilagan.

2. För helkroppsvibration:

a) Gränsvärdet för den dagliga exponeringen, normaliserat till en refe-
rensperiod på 8 timmar, skall fastställas till 1,15 m/s2 eller enligt
medlemsstatens val till ett vibrationsdosvärde på 21 m/s1,75.

b) Insatsvärdet för den dagliga exponeringen, normaliserat till en refe-
rensperiod på 8 timmar, skall fastställas till 0,5 m/s2, eller enligt
medlemsstatens val till ett vibrationsdosvärde på 9,1 m/s1,75.

Arbetstagares exponering för helkroppsvibration skall bedömas eller
mätas enligt bestämmelserna i punkt 1 i del B i bilagan.

AVSNITT II

ARBETSGIVARENS SKYLDIGHET

Artikel 4

Fastställande och bedömning av risker

1. Arbetsgivaren skall, för att uppfylla sina skyldigheter enligt artik-
larna 6.3 och 9.1 i direktiv 89/391/EEG, bedöma och, om nödvändigt,
mäta nivåerna på den mekaniska vibration som arbetstagare exponeras
för. Mätningen skall, beroende på det enskilda fallet, utföras i enlighet
med punkt 2 i del A eller i del B i bilagan till det här direktivet.

2. Nivån på exponeringen för mekanisk vibration får bedömas genom
observation av de särskilda arbetsmetoderna och genom hänvisning till
relevant information om sannolik vibrationsmagnitud hos utrustningen
eller typerna av utrustning under särskilda användningsförhållanden,
inklusive information från utrustningens tillverkare. Detta förfarande
skiljer sig från mätning som kräver användning av särskilda instrument
och lämplig metod.

3. Den bedömning och mätning som anges i punkt 1 skall planläggas
och genomföras av behöriga instanser med lämpliga intervall, med be-
aktande särskilt av artikel 7 i direktiv 89/391/EEG om erforderlig sak-
kunskap (personer eller instanser). Resultatet av bedömningen och/eller
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mätningen av nivån på exponeringen för mekanisk vibration skall be-
varas i sådan form att uppgifterna kan användas vid en senare tidpunkt.

4. Enligt artikel 6.3 i direktiv 89/391/EEG skall arbetsgivaren vid
riskbedömningen särskilt vara uppmärksam på

a) exponeringens nivå, typ och varaktighet, inklusive all exponering för
intermittenta vibrationer eller upprepade stötar,

b) de gränsvärden och insatsvärden för exponeringen som fastställs i
artikel 3 i det här direktivet,

c) alla effekter på hälsa och säkerhet för de arbetstagare som är utsatta
för särskilda risker,

d) alla indirekta effekter på arbetstagarnas säkerhet till följd av växel-
verkan mellan mekanisk vibration och arbetsplatsen eller annan ut-
rustning,

e) information från tillverkarna av arbetsutrustning i enlighet med de
relevanta gemenskapsdirektiven,

f) om det finns ersättningsutrustning som är avsedd att sänka nivån på
exponeringen för mekanisk vibration,

g) förlängning av exponeringen för helkroppsvibration utöver arbetstid,
på arbetsgivarens ansvar,

h) särskilda arbetsförhållanden, t.ex. låga temperaturer,

i) relevant information som framkommer vid hälsokontroller, inklusive
offentliggjord information när så är möjligt.

5. Arbetsgivaren skall förordna om en riskbedömning i enlighet med
artikel 9.1 a i direktiv 89/391/EEG och fastställa vilka åtgärder som
skall vidtas i enlighet med artiklarna 5 och 6 i det här direktivet. Risk-
bedömningen skall överlämnas på lämpligt sätt i enlighet med nationell
lagstiftning och praxis och kan innehålla en motivering från arbetsgiva-
ren att arten och omfattningen av riskerna i samband med mekanisk
vibration onödiggör en mer detaljerad riskbedömning. Riskbedömningen
skall uppdateras regelbundet, särskilt om viktiga förändringar har ägt
rum som kan göra den inaktuell, eller om resultaten av hälsokontroller
visar att så är nödvändigt.

Artikel 5

Bestämmelser som syftar till att undvika eller minska exponering

1. Med beaktande av tekniska framsteg och tillgängliga åtgärder för
att kontrollera en risk vid källan, skall de risker som härrör från ex-
ponering för mekanisk vibration elimineras vid källan eller nedbringas
till lägsta möjliga nivå.

Minskning av dessa risker skall genomföras på grundval av de allmänna
principerna för förebyggande arbete i artikel 6.2 i direktiv 89/391/EEG.

2. På grundval av den riskbedömning som avses i artikel 4 skall
arbetsgivaren, när de insatsvärden för exponering som fastställs i arti-
kel 3.1 b och 3.2 b har överskridits, utarbeta och genomföra ett program
för tekniska och/eller organisatoriska åtgärder som syftar till att mini-
mera exponeringen för mekanisk vibration, liksom tillhörande risker, i
vilket särskilt beaktas

a) alternativa arbetsmetoder som ger minskad exponering för mekanisk
vibration,

b) valet av lämplig arbetsutrustning med lämplig ergonomisk utform-
ning som framkallar minsta möjliga vibration med tanke på det
arbete som skall utföras,

c) tillgång till tekniska hjälpmedel som minskar risken för vibrations-
skador, t.ex. säten som effektivt dämpar helkroppsvibration och
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handtag som dämpar vibration som överförs till hand- och armsys-
temet,

d) lämpliga underhållsprogram för arbetsutrustning, arbetsplats och ar-
betsplatssystem,

e) utformning och planering av arbetsplatser och arbetsställen,

f) lämplig information och utbildning för att lära arbetstagarna hur
arbetsutrustningen skall användas på ett riktigt och säkert sätt, i syfte
att minimera exponeringen för mekanisk vibration,

g) begränsning av exponeringens varaktighet och intensitet,

h) lämpliga arbetstider med tillräckliga viloperioder,

i) tillhandahållande till exponerade arbetstagare av arbetskläder som
skyddar dem mot fukt och kyla.

3. Under inga omständigheter får arbetstagare exponeras för värden
som ligger över gränsvärdet för exponering.

Om det framgår, trots de åtgärder som arbetsgivaren vidtar för att till-
ämpa det här direktivet, att gränsvärdet för exponering har överskridits,
skall arbetsgivaren omedelbart vidta åtgärder för att minska exponer-
ingen så att den ligger under gränsvärdet för denna. Han skall fastställa
orsakerna till att gränsvärdet för exponering har överskridits och därefter
anpassa skyddsåtgärderna och de förebyggande åtgärderna för att und-
vika ett nytt överskridande.

4. I överensstämmelse med artikel 15 i direktiv 89/391/EEG skall
arbetsgivaren anpassa de åtgärder som avses i den här artikeln till
kraven för arbetstagare som är utsatta för särskilda risker.

Artikel 6

Information till arbetstagarna och utbildning av dem

Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 10 och 12 i direktiv
89/391/EEG, skall arbetsgivaren säkerställa att arbetstagare som expo-
neras för risker på grund av mekanisk vibration på arbetsplatsen och/-
eller deras representanter får information och utbildning som överens-
stämmer med resultatet av den riskbedömning som anges i artikel 4.1 i
det här direktivet, i synnerhet när det gäller

a) de åtgärder som vidtas enligt det här direktivet i syfte att eliminera
eller minimera de risker som följer av mekanisk vibration,

b) gränsvärdena och insatsvärdena för exponering,

c) resultaten av bedömningar och mätningar av mekanisk vibration i
enlighet med artikel 4 i det här direktivet och de eventuella skador
som uppstår på grund av den arbetsutrustning som används,

d) nyttan med samt metoder för att upptäcka och rapportera tecken på
skador,

e) under vilka omständigheter arbetstagare har rätt till hälsokontroller,

f) säkra arbetsrutiner för att minimera exponeringen för mekanisk vib-
ration.

Artikel 7

Samråd med och medverkan av arbetstagarna

Samråd med och medverkan av arbetstagarna och/eller deras represen-
tanter skall genomföras i enlighet med artikel 11 i direktiv 89/391/EEG
om de frågor som omfattas av det här direktivet.
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AVSNITT III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 8

Hälsokontroll

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 14 i direktiv
89/391/EEG skall medlemsstaterna anta bestämmelser som säkerställer
lämpliga hälsokontroller av arbetstagare i överensstämmelse med resul-
tatet av den riskbedömning som anges i artikel 4.1 i det här direktivet
när det visar att det föreligger en hälsorisk för arbetstagarna. Dessa
bestämmelser, inklusive de krav som angivits för hälsojournaler och
deras tillgänglighet, skall införas i enlighet med nationell lagstiftning
och/eller praxis.

Hälsokontroller, vars resultat skall beaktas i samband med förebyggande
åtgärder på en viss arbetsplats, har till syfte att förebygga och tidigt
diagnostisera varje form av ohälsa till följd av exponering för mekanisk
vibration. Dessa hälsokontroller skall göras när

— arbetstagarna har exponerats för sådan vibration att ett samband kan
fastställas mellan denna exponering och en identifierbar sjukdom
eller skadliga hälsoeffekter,

— det är sannolikt att sjukdomen eller effekterna kommer att inträffa på
grund av arbetstagarens särskilda arbetsförhållanden, och

— det finns utprovade metoder för att upptäcka sjukdomen eller de
skadliga hälsoeffekterna.

Under alla omständigheter skall arbetstagare som exponeras för meka-
nisk vibration som överstiger värdena i artikel 3.1 b och 3.2 b ha rätt till
lämpliga hälsokontroller.

2. Medlemsstaterna skall anta bestämmelser för att säkerställa att det
för varje arbetstagare som genomgår hälsokontroller i enlighet med
punkt 1 upprättas en hälsojournal och att denna hålls aktuell. Hälso-
journalerna skall innehålla en sammanfattning av resultaten från hälso-
kontrollerna. De skall föras i sådan form att de kan användas vid en
senare tidpunkt, och lagstadgad tystnadsplikt skall iakttas.

Kopior av relevanta hälsojournaler skall på anmodan lämnas till
den behöriga myndigheten. Den enskilde arbetstagaren skall, om
han begär det, få tillgång till den hälsojournal som rör honom person-
ligen.

3. Om det vid en hälsokontroll visar sig att en arbetstagare har drab-
bats av en identifierbar sjukdom eller skadliga hälsoeffekter som en
läkare eller en fackman inom företagshälsovården anser bero på expo-
nering för mekanisk vibration på arbetsplatsen

a) skall arbetstagaren av en läkare eller annan person med lämpliga
kvalifikationer informeras om det resultat som rör honom personli-
gen och därvid också delges information och råd om de hälsokon-
troller han bör genomgå efter avslutad exponering,

b) skall arbetsgivaren informeras om eventuella betydelsefulla resultat
av hälsokontrollerna, med beaktande av lagstadgad tystnadsplikt,

c) och skall arbetsgivaren

— se över den riskbedömning som har gjorts i enlighet med arti-
kel 4,

— se över de åtgärder som har vidtagits för att eliminera eller
minska riskerna i enlighet med artikel 5,
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— beakta de råd som en fackman inom företagshälsovården, annan
person med erforderliga kvalifikationer eller den behöriga myn-
digheten ger vid genomförandet av de åtgärder som krävs för att
eliminera eller minska riskerna i enlighet med artikel 5, inklusive
möjligheten att anvisa arbetstagaren ett annat arbete där det inte
finns risk för ytterligare exponering,

— anordna fortlöpande hälsokontroller och se till att hälsotillståndet
hos alla andra arbetstagare som har exponerats på liknande sätt
undersöks igen. I sådana fall får den behöriga läkaren, fackman-
nen inom företagshälsovården eller den behöriga myndigheten
föreslå att personer som har exponerats skall genomgå läkarun-
dersökning.

Artikel 9

Övergångsperiod

Med avseende på genomförandet av de skyldigheter som anges i arti-
kel 5.3 får medlemsstaterna, efter att ha hört arbetsmarknadens parter i
enlighet med nationell lagstiftning eller praxis, använda sig av en över-
gångsperiod på högst fem år från och med 6 juli 2005, när arbetsutrust-
ning används som har ställts till arbetstagarnas förfogande före 6 juli
2007 och som gör att gränsvärdena för exponering inte går att uppfylla
med beaktande av de senaste tekniska framstegen och/eller genomfö-
randet av organisatoriska åtgärder. När det gäller utrustning som an-
vänds i jordbruks- och skogsbrukssektorn, får medlemsstaterna förlänga
övergångsperioden med högst fyra år.

Artikel 10

Undantag

1. Med beaktande av de allmänna principerna för skydd av arbets-
tagarnas säkerhet och hälsa kan medlemsstaterna, när det gäller luft-
och sjöfartsområdet, under vederbörligen motiverade omständigheter,
göra undantag från artikel 5.3 avseende helkroppsvibration när det
med hänsyn till den aktuella tekniska utvecklingsnivån och arbetsplat-
sernas särskilda karaktär inte är möjligt att iaktta gränsvärdet för ex-
ponering trots genomförandet av tekniska och/eller organisatoriska åt-
gärder.

2. Om en arbetstagares exponering för mekanisk vibration vanligt-
vis är lägre än de exponeringsvärden som anges i artikel 3.1 b och 3.2
b men varierar märkbart från den ena stunden till den andra och till-
fälligt kan överskrida gränsvärdet för exponering, får medlemsstaterna
även medge undantag från artikel 5.3. Den genomsnittliga exponer-
ingen för vibration över en 40-timmarsperiod skall dock vara lägre än
gränsvärdet för exponering, och det skall finnas säkra belägg för att de
risker som arbetstagaren utsätts för till följd av exponeringsmönstret är
mindre än riskerna till följd av en exponering som motsvarar gräns-
värdet.

3. De undantag som avses i punkterna 1 och 2 skall beviljas av
medlemsstaterna efter samråd med arbetsmarknadens parter i enlighet
med nationell lagstiftning och praxis. Dessa undantag skall åtföljas av
villkor som, med hänsyn till de särskilda omständigheterna, garanterar
att de risker som de förorsakar minimeras och att de berörda arbets-
tagarna ges utökade hälsokontroller. Dessa undantag skall tas upp till
förnyad bedömning vart fjärde år och återkallas så snart de omständig-
heter som motiverar dem försvinner.

4. Vart fjärde år skall medlemsstaterna till kommissionen överlämna
en förteckning över undantag enligt punkterna 1 och 2 och ange
omständigheterna och de exakta skälen till att de har beviljat dessa
undantag.
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Artikel 11

Tekniska ändringar

Ändringar av bilagorna till detta direktiv av rent teknisk natur ska antas
av kommissionen, i syfte att anpassa bilagan till

a) direktiv som antas i fråga om teknisk harmonisering och standardi-
sering avseende planläggning, konstruktion, tillverkning eller utform-
ning av arbetsutrustning och/eller arbetsplatser,

b) tekniska framsteg, förändringar av de lämpligaste harmoniserade eu-
ropeiska standarderna eller specifikationerna samt nya rön om me-
kaniska vibrationer.

Dessa åtgärder som avser att ändra icke väsentliga delar i detta direktiv,
ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som
avses i artikel 12.2. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får
kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som avses i arti-
kel 12.3.

Artikel 12

Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som avses i arti-
kel 17.1 i direktiv 89/391/EEG.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4 och artikel 7
i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i
artikel 8 i det beslutet.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1, 5a.2, 5a.4 och
5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

▼B

AVSNITT IV

SLUTBESTÄMMELSER

▼M1
__________

▼B

Artikel 14

Genomförande

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar
som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 6 juli 2005. De
skall genast underrätta kommissionen om detta. Medlemsstaterna skall
även bifoga en utförligt motiverad förteckning över de övergångsbe-
stämmelser som medlemsstaterna har antagit i enlighet med artikel 9.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en
hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när
de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras
skall varje medlemsstat själv utfärda.

2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de
bestämmelser i nationell lagstiftning som de redan har antagit eller antar
inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 15

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Euro-
peiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 16

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
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BILAGA

A. HAND- OCH ARMVIBRATION

1. Bedömning av exponeringen

Bedömningen av exponeringsnivån för hand- och armvibration grundar sig
på en beräkning av det dagliga exponeringsvärdet, normaliserat till en refe-
rensperiod på åtta timmar, A (8), beräknad som kvadratroten ur summan av
kvadraterna (totalvärdet) av de frekvensvägda verkliga accelerationsvärdena,
bestämda på de rätvinkliga axlarna ahwx, ahwy, ahwz enligt kapitlen 4–5 i, och
bilaga A till, ISO-standard 5349-1 (2001).

Exponeringsnivån kan bedömas genom en uppskattning som utgår från de
uppgifter om emissionsnivån från använd arbetsutrustning som tillverkarna
av utrustningen tillhandahåller, och genom en studie av specifika arbetsru-
tiner eller genom mätning.

2. Mätning

När mätning görs enligt artikel 4.1

a) får de metoder som används omfatta stickprovsundersökningar, som
måste vara representativa för arbetstagarens personliga exponering för
den mekaniska vibrationen i fråga; de metoder och den apparatur som
används måste anpassas till den specifika karaktäristiken hos den meka-
niska vibration som skall mätas, till miljöfaktorer och till mätutrustning-
ens karaktäristik i enlighet med ISO-standard 5349-2 (2001),

b) vad avser utrustning som måste hållas med båda händerna skall mät-
ningar göras på varje hand. Exponeringen bestäms med hänsyn till det
högre av de båda värdena; information om värdet för den andra handen
skall också ges.

3. Störningar

Bestämmelserna i artikel 4.4 d är i synnerhet tillämpliga när den mekaniska
vibrationen stör handhavandet av reglage eller avläsningen av visare.

4. Indirekta risker

Bestämmelserna i artikel 4.4 d är i synnerhet tillämpliga när den mekaniska
vibrationen påverkar konstruktionernas stabilitet eller sammanhållningen i
fogarna.

5. Personlig skyddsutrustning

Personlig skyddsutrustning mot hand- och armvibration kan bidra till det
åtgärdsprogram som anges i artikel 5.2.

B. HELKROPPSVIBRATION

1. Bedömning av exponeringen

Bedömningen av vibrationsexponeringen grundar sig på en beräkning av det
dagliga exponeringsvärdet A (8), uttryckt som den ekvivalenta kontinuerliga
accelerationsstyrkan under en åttatimmarsperiod och beräknad som det
högsta av de verkliga värdena eller de högsta vibrationsdosvärdena (VDV)
för den frekvensvägda accelerationen bestämda på de tre rätvinkliga axlarna
(1,4 a wx, 1,4 a wy, a wz för en sittande eller stående arbetstagare) enligt
kapitlen 5–7 i, samt bilagorna A och B, till ISO-standard 2631-1 (1997).

Exponeringsnivån kan bedömas genom en uppskattning som utgår ifrån de
uppgifter om emissionsnivån från använd arbetsutrustning som tillverkarna
av utrustningen tillhandahåller, och genom en studie av specifika arbetsru-
tiner eller genom mätning.

När det gäller sjöfart får medlemsstaterna enbart ta i beaktande vibration med
en frekvens som överstiger 1 Hz.

2. Mätning

När mätning görs enligt artikel 4.1 får de metoder som används omfatta
stickprovsundersökningar, som måste vara representativa för arbetstagarens
personliga exponering för den mekaniska vibrationen i fråga. De metoder
som används måste anpassas till den specifika karaktäristiken hos den me-
kaniska vibration som skall mätas, till miljöfaktorer och till mätutrustningens
karaktäristik.
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3. Störningar

Bestämmelserna i artikel 4.4 d är i synnerhet tillämpliga när den mekaniska
vibrationen stör handhavandet av reglage eller avläsningen av visare.

4. Indirekta risker

Bestämmelserna i artikel 4.4 d är i synnerhet tillämpliga när den mekaniska
vibrationen påverkar konstruktionernas stabilitet eller sammanhållningen i
fogarna.

5. Förlängning av exponeringen

Bestämmelserna i artikel 4.4 g är i synnerhet tillämpliga när arbetstagaren på
grund av verksamhetens karaktär nyttjar viloutrymmen som arbetsgivaren
ansvarar för. Exponering för helkroppsvibration i sådana utrymmen skall
vara på en nivå som är förenlig med deras syfte och användningsvillkor,
utom vid force majeure.
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Arbetsmiljöverkets föreskrifter 
om hygieniska gränsvärden och  
åtgärder mot luftföroreningar 
     Utkom från trycket 
Beslutade den 17 mars 2005   den 13 juni 2005 
(Ändringar införda t.o.m. den 16 november 2010) 
 
 
Tillämpningsområde 
 
1 §  Dessa föreskrifter gäller all verksamhet där luftföroreningar i form av damm, rök, dimma, 
gas eller ånga kan antas förekomma. Föreskrifterna i 21–26 §§ gäller även i verksamhet där 
något av de ämnen som anges i dessa paragrafer förekommer i annan form än som 
luftförorening. 
 
Föreskrifterna gäller inte för mikrobiologiska luftföroreningar. 
 
2 §  Med arbetsgivare jämställs i dessa föreskrifter 
– den som ensam eller tillsammans med familjemedlem driver yrkesmässig verksamhet utan 
anställd samt 
– de som för gemensam räkning driver sådan verksamhet. 
 
De skyldigheter som enligt 7, 9, 20 och 25 §§ åligger arbetsgivaren skall, när det gäller 
arbetskraft som någon har hyrt in för att utföra arbete i sin verksamhet, i stället åligga 
inhyraren. 
 
Med arbetstagare jämställs de som har hyrts in för att utföra arbete i verksamheten. 
 
Definitioner 
 
3 §  I dessa föreskrifter används följande beteckningar med här angiven betydelse. 
 
Luftförorening Ämne eller en blandning av ämnen som finns i luft i en halt som 

kan medföra besvär eller ohälsa. 
 
Exponeringsmätning Mätning av halten av ett ämne i inandningsluften, oftast med 

personburen utrustning. 
 
Hygieniskt gränsvärde Högsta godtagbara genomsnittshalt (tidsvägt medelvärde) av en 

luftförorening i inandningsluften. Ett hygieniskt gränsvärde är 
antingen ett nivågränsvärde eller ett takgränsvärde. 

 
Nivågränsvärde Hygieniskt gränsvärde för exponering under en arbetsdag. 
 



Takgränsvärde Hygieniskt gränsvärde för exponering under en referensperiod av 
15 minuter eller någon annan period som för vissa ämnen framgår 
av bilaga 1. 

 
Korttidsvärde Ett rekommenderat värde som utgörs av ett tidsvägt medelvärde för 

exponering under en referensperiod av 15 minuter. 
 
Hantering Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, 

transport, användning, omhändertagande, destruktion, konvertering 
och liknande förfaranden. 

 
Förebyggande åtgärder 
 
4 §  Om en bedömning, enligt 4 § i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 
2000:4), visat att det finns risk för att luftförorening förekommer på en arbetsplats, skall 
arbetet ordnas, utföras och följas upp så att halten luftförorening i andningszonen blir så låg 
som det är praktiskt möjligt. 
 
Härvid skall de förebyggande åtgärder som anges i a–e övervägas i den ordning de är 
uppställda. 
a) Arbetsmetod, process eller teknisk anordning väljs och utformas så att minsta möjliga 
mängd luftförorening uppkommer. 
b) Arbete eller process som kan ge upphov till luftförorening utförs i slutet system eller 

utrymme, särskild lokal, del av lokal eller avskild plats. Systemet, utrymmet, lokalen, 
lokaldelen eller platsen ordnas så att luftförorening inte överförs till annat utrymme där 
arbetstagare vistas. 

c) Förorenad luft omhändertas genom processventilation vid den plats där luftföroreningen 
uppkommer. Detta gäller, när så behövs, även vid slutet system eller utrymme, särskild 
lokal, del av lokal, avskild plats eller maskin och annan teknisk anordning. 

d) Arbetet utförs från manöverhytt, manöverrum eller dylikt med särskild lufttillförsel. 
Tillförd luft skall vara så fri som det är praktiskt möjligt från luftförorening och ge 
utrymmet övertryck. 

e) Starkt luftförorenande arbete förläggs till särskild tid, då endast personal som behövs för 
detta arbete är närvarande. 

 
5 §  På tillfällig arbetsplats, inomhus eller i slutet utrymme, skall produkter fria från organiska 
lösningsmedel eller vattenburna produkter användas om inte andra produkter krävs av 
tekniska eller kulturhistoriska skäl. 
 
6 §  Om åtgärder enligt 4 § a–e eller 5 § inte kan vidtas eller är otillräckliga, skall lämplig 
personlig skyddsutrustning användas. Arbetet skall planeras och utföras så att 
skyddsutrustningen kan användas effektivt och med minsta möjliga olägenhet för användaren. 
 
 
Kontroll av luftföroreningar 
 
Allmänna bestämmelser om utredning och åtgärder 
 



7 §  Om det finns anledning att misstänka att verksamheten ger upphov till luftföroreningar 
skall arbetsgivaren snarast utreda exponeringens omfattning. Resultatet skall dokumenteras. 
Arbetstagarna skall informeras om resultatet. 
 
Om utredningen visar att exponeringen kan ge upphov till ohälsa skall åtgärder omedelbart 
vidtas för att sänka exponeringen. 
 
8 §  Vid samtidig exponering för flera luftföroreningar skall samverkande effekter beaktas. 
 
Vid bedömning av exponeringsförhållanden skall hänsyn tas, förutom till halten 
luftförorening i inandningsluften, också till arbetstyngden och till att vissa ämnen kan tas upp 
genom huden. 
 
Tillvägagångssätt vid mätning av luftföroreningar 
 
9 §  Den som planerar och utför mätning av luftföroreningar skall ha tillräckliga kunskaper för 
detta. Mätningar skall utföras med för ändamålet lämplig metod och utrustning. 
Analyslaboratorier som anlitas skall ha lämpliga analysmetoder och kunna uppvisa 
tillförlitliga analysresultat. Mätningar skall planeras i samarbete mellan arbetsgivare och 
berörda arbetstagare samt skyddsombud, om sådant finns. 
 
10 §  Exponeringsmätningar skall avse förhållandena vid normal drift. De skall vid behov 
även belysa exponeringen under andra förhållanden. 
 
11 §  Exponeringsmätningar skall utföras i andningszonen på ett tillräckligt antal personer för 
att det skall gå att bedöma exponeringen för samtliga exponerade. 
 
Särskilda bestämmelser när hygieniska gränsvärden finns 
 
12 §  Halten av luftföroreningar i inandningsluften skall vara godtagbar med hänsyn till 
gränsvärdena i bilaga 1. 
 
13 §  När det finns anledning att misstänka att ett hygieniskt gränsvärde överskrids, skall en 
exponeringsmätning utföras för att klargöra om och i vilken omfattning detta förekommer. 
 
När det är uppenbart att en luftförorening orsakar exponering som inte är godtagbar med 
hänsyn till gränsvärdena i bilaga 1, skall dock åtgärder omedelbart vidtas för att sänka 
exponeringen till godtagbar nivå. Resultatet av åtgärderna skall vid behov kontrolleras med en 
exponeringsmätning. 
 
14 §  För att det skall gå att jämföra med ett i dessa föreskrifter fastställt nivågränsvärde skall 
en exponeringsmätning omfatta så lång tid att en tillräcklig säkerhet i mätresultatet uppnås. 
Den del av arbetstiden som omfattas av mätning skall vara representativ för exponeringen. 
Om exponeringen förekommer endast under viss del av arbetstiden, räcker det att mäta under 
den tiden. Om arbetet utförs i skiftgång, skall mätning utföras vid olika skift, i den mån 
arbetet skiljer sig mellan skiften. 
 
15 §  För att det skall gå att jämföra med ett i dessa föreskrifter fastställt takgränsvärde skall 
exponeringsmätning omfatta den tid takgränsvärdet avser och utföras vid de tidpunkter då 
exponeringen kan antas vara högst. 



 
När det finns anledning att misstänka att höga kortvariga luftföroreningshalter förekommer, 
skall exponeringen klargöras i förhållande till korttidsvärdet. 
 
Särskilda bestämmelser om periodisk kontroll av vissa luftföroreningar 
 
16 §  Vid hantering av etylenoxid, propylenoxid eller kadmium, och vid hantering av reaktiv 
monomer vid esterplastframställning, skall arbetsgivaren se till att en exponeringsmätning 
utförs. Om det med hänsyn till arbetets art och omfattning klart framgår att halten av dessa 
ämnen understiger 1/10 av tillämpligt hygieniskt gränsvärde behöver mätning inte utföras. 
 
Exponeringsmätningen skall utföras snarast och senast tre månader efter det att hanteringen 
påbörjats eller ändrats så att tidigare mätning inte är tillämplig. Därefter skall mätning utföras 
minst var 12:e månad. 
 
17 §  Om mätvärdena vid två på varandra följande årliga mätningar, som utförts under 
oförändrade förhållanden, klart visar att halten etylenoxid, kadmium, propylenoxid eller 
reaktiv monomer understiger 1/5 av tillämpligt hygieniskt gränsvärde behöver mätning 
utföras endast en gång vart femte år. 
 
Om mätvärdena vid två på varandra följande årliga mätningar, som utförts under oförändrade 
förhållanden, uppgår till 1/5 men inte till hälften av tillämpligt hygieniskt gränsvärde, kan 
Arbetsmiljöverket medge längre intervall mellan mätningarna, så länge 
produktionsbetingelser och arbetssätt inte ändras. 
 
 
 
Åtgärder efter en exponeringsmätning 
 
18 §  Om en exponeringsmätning visar att halten av en luftförorening i inandningsluften inte 
är godtagbar med hänsyn till tillämpligt hygieniskt gränsvärde, skall åtgärder omedelbart 
vidtas för att sänka exponeringen till godtagbar nivå. 
Ny exponeringsmätning skall därefter göras snarast möjligt, dock senast tre månader efter 
vidtagna åtgärder, om det inte är uppenbart att detta är onödigt. 
 
 
Redovisning och dokumentation av mätning av luftföroreningar 
 
Allmänt 
 
19 §  Resultat av luftföroreningsmätningar skall dokumenteras i en mätrapport. 
Dokumentationen skall innehålla tillräcklig information för att exponeringen skall kunna 
bedömas. Uppgifterna i bilaga 2 skall alltid redovisas vid exponeringsmätningar. 
 
Berörda arbetstagare skall informeras om mätresultaten och ha tillgång till dokumentationen. 
 
 
Särskilda redovisningskrav vid periodisk kontroll 
 



20 §  Senast tre månader efter en exponeringsmätning enligt 16 eller 17 §§ skall arbetsgivaren  
sända kopia av mätrapporten till Arbetsmiljöverket. 
 
 
Tillstånd 
 
21 §  Ett ämne som tillhör grupp A i bilaga 3 eller en produkt som innehåller tillsats av ett 
sådant ämne får inte hanteras, med undantag för dem som anges i 22 § i dessa föreskrifter. 
Detsamma gäller produkter som innehåller sådant ämne som förorening i en halt av 0,1 
viktprocent eller mer. För erionit (CAS-nr 66733-21-9) gäller dock halten 1 viktprocent eller 
mer. 
 
22 §  Ett ämne eller en produkt som avses i 21 § får hanteras efter tillstånd av 
Arbetsmiljöverket 
– vid forskning om ett cancerframkallande ämnes effekter, 
– vid utveckling av analysmetodik för ett ämne, som tillhör grupp A,  
– i annan verksamhet, där det finns särskilda skäl att hantera ett sådant ämne. 
 
Arbetsmiljöverket kan återkalla tillstånd.  
 
23 §  Ett ämne som tillhör grupp B i bilaga 3 eller en produkt som innehåller ett sådant ämne i 
en halt av 1 viktprocent eller mer får endast hanteras efter tillstånd av Arbetsmiljöverket. 
Arbetsmiljöverket kan återkalla tillstånd. 
 
24 §  Tillstånd lämnas inte om det går att använda något mindre hälsofarligt ämne eller någon 
mindre hälsofarlig produkt. Tillstånd lämnas endast om arbetssätt och för arbetet upprättade 
hanterings- och skyddsinstruktioner bedöms som tillfredsställande. 
 
Tillstånd behövs inte vid 
– lagerhållning för försäljning av slutna obrutna originalförpackningar, som innehåller ett 

ämne eller en produkt som avses i 21 eller 23 §§, 
– transport av sådana förpackningar, 
– användning av testremsor eller motsvarande, som innehåller ett ämne som tillhör grupp A 

eller B, om dessa är utförda så att personal vid avsedd hantering inte exponeras för ämnet. 
 
25 §  Ansökan om tillstånd skall lämnas in av arbetsgivaren. I ansökan skall anges: 
 
1. Vilket ämne eller vilken produkt, som skall hanteras. 
 
2 .Beskrivning av arbetsmetod. 
 
3. Syfte med hanteringen. 
 
4. Tid för vilken tillstånd söks. 
 
5. Avsett innehav och avsedd förbrukning. 
 
6. Antal personer, som berörs. 
 
7. Skälet till varför andra mindre hälsofarliga ämnen eller produkter inte kan användas. 



 
Till ansökan skall fogas: 
 
8. Yttrande från skyddsombud för berörda arbetstagare. 
 
9. Riskbedömning och för arbetet upprättade hanterings- och skyddsinstruktioner. 
 
 
Register 
 
26 §  Föreskrifterna i 27 § gäller ämnen och produkter som 
1.  enligt bilaga 3 i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 1994:12) om klassificering 

och märkning av kemiska produkter, uppfyller kriterierna för märkning med riskfras: 
 a) R 45 ”Kan ge cancer”, 
 b) R 46 ”Kan ge ärftliga genetiska skador”, mutagena ämnen,  
 c) R 49 ”Kan ge cancer vid inandning”. 
2.  ingår i grupp A eller B, Cancerframkallande ämnen, i bilaga 3. 
3. avges i följande processer: 
 a) framställning av auramin, 

 b) arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten (PAH) som finns  
i sot, tjära eller stenkolsbeck, 

 c) arbete som innebär exponering för damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid  
    avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten, 
 d) process där stark syra ingår vid framställning av isopropylalkohol, 
 e) arbete som innebär exponering för trädamm från lövträd. 
 
27 §  Arbetsgivaren skall bedöma om det finns risk för att någon arbetstagare exponeras för 
ämnen eller produkter som avses i 26 § när de hanteras eller bildas i samband med arbetet. 
Bedömningen skall dokumenteras och förnyas så snart arbetsvillkoren ändras, så att det kan 
påverka exponeringen för sådana ämnen eller produkter. 
 
Arbetsgivaren skall föra ett register över arbetstagare som i arbetet exponeras för ämnen eller 
produkter som avses i 26 §, och där exponeringen kan innebära risk för ohälsa. Registret skall 
innehålla uppgifter om: 
– arbetstagarens namn, 
– vilket ämne arbetstagaren utsätts för, 
– arbetsuppgifter,  
– exponeringsnivåer, om sådan information är tillgänglig eller går att uppskatta. 
 
 
Bestämmelser om straff 
 
28 §  Bestämmelserna i 16–17 §§ och 18 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 3 § 
andra stycket arbetsmiljölagen (SFS 1977:1160). 
 
Bestämmelserna i 20 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 8 § samma lag. 
 
Bestämmelser i 21 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 4 § samma lag. 
 



Bestämmelserna i 23 § utgör föreskrifter enligt 4 kap. 2 § 2. samma lag. 
 
Bestämmelserna i 27 § andra stycket utgör föreskrifter enligt 4 kap. 3 § första stycket 2. 
samma lag. 
 
Brott mot nu nämnda föreskrifter kan, enligt 8 kap. 2 § första stycket samma lag, medföra 
böter. 
 
 
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 
2005:17 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2005. Samtidigt upphävs föreskrifterna (AFS 
2000:3) om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. Dock träder 
gränsvärdena för krom(VI)-föreningar och mangan i kraft först den 1 januari 2007. Fram till 
dess gäller för krom (VI), 0,02 mg/m3 som totaldamm samt för mangan, 0,4 mg/m3 som 
totaldamm och 0,2 mg/m3  som respirabelt damm. 
 
Tillstånd som meddelats enligt de upphävda föreskrifterna skall gälla som tillstånd enligt de 
nya föreskrifterna. 
 
 
2010:13 
Denna författning träder i kraft den 1januari 2011. 
                                            



 
Bilaga 1 

Gränsvärdeslista 
 
Ett hygieniskt gränsvärde är enligt 3 § en högsta godtagbar genomsnittshalt av en 
luftförorening i inandningsluften. Halten anges i olika enheter enligt nedanstående tabell. 
 
Typ av luftförorening Enhet                       Anmärkning 
Gaser, ångor  mg/m3 luft 

ppm (ml/m3, cm3/m3)  
Damm, rök, dimma mg/m3 luft                        Utgör vad som kallas  

aerosoler 
Enzymer  glycinenheter/m3 luft  
Fibrer  fibrer/cm3 luft  
Radon  Bq/m3 luft                        Radongas 
 
 
Följande omräkningsformel som gäller vid 20°C och 101,3 kPa (760 mm Hg) har använts. 
Vid omräkningen har värdena avrundats. 

 
 
24,1 = molvolymen vid 20°C och 101,3 kPa. 
 
I listan används följande beteckningar: 
 
H = Ämnet kan lätt upptas genom huden. 
C = Ämnet är cancerframkallande. 
S = Ämnet är sensibiliserande. 
R = Ämnet är reproduktionsstörande. 
M = Medicinsk kontroll krävs för hantering av ämnet. Se vidare föreskrifterna  
  om medicinska kontroller i arbetslivet, AFS 2005:6. 
 
CAS-nummer är ämnets identifikationsnummer enligt Chemical Abstract Service.  
 
Årtal när ämnet infördes på listan eller när gränsvärdet för ett visst ämne senast reviderades 
anges inom parentes efter respektive ämnesnamn. 
 
Vidare finns ett antal uppgifter om tillämpning m.m. av gränsvärden. De framgår av 
anmärkning i anslutning till vissa ämnen. 
 
För ämnen med dammgränsvärden anges i listan om det är inhalerbart damm, totaldamm eller 
respirabelt damm som avses. Definitionerna finns beskrivna på sidan 57.  
 
Nya ämnen eller ämnen med ändrade gränsvärden i förhållande till föreskrifterna om 
hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar (AFS 2000:3) markeras med #. 
 
Ämnen med vägledande EU-gränsvärden i anmärkning III, sidan 57, finns namngivna utan 
värden i gränsvärdeslistan i bilaga 1. (AFS 2010:13) 



 
Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 

 (NGV)  (TGV)  (KTV)    
   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3   
           
Acetaldehyd 1990 75-07-0 25 45 – – 50 90 C  
Acetamid 1993 60-35-5 10 25 – – 25 60 C  
Aceton 1993 67-64-1 250 600 – – 500 1200   
Acetonitril 1993 75-05-8 30 50 – – 60 100   
Akrolein 1974 107-02-8 0,1 0,2 – – 0,3 0,7   
Akrylamid 1993 79-06-1 – 0,03 – – – 0,1 H, C, M  
Akrylnitril 1993 107-13-1 2 4,5 – – 6 13 H, C  
Akrylsyra 1987 79-10-7 10 30 – – 15 45   
Allylalkohol 1993 107-18-6 2 5  – – 6 14 H  
Allylamin 1984 107-11-9 2 5  – – 6 14 H  
Allylklorid 1993 107-05-1 1 3  – – 3 9 H  
Aluminium, lösliga  1996  – 1  – – – – 
föreningar (som Al) 
– totaldamm            
Aluminium*  1996 7429-90-5*  
och oxid (som Al)  
– totaldamm   – 5  – – – –  1 
respirabelt damm   – 2  – – – –  1 
Aluminiumsilikatfibrer 
Se: Fibrer, syntetiskt oorg. glasartade eldfasta keramiska fibrer        
Ammoniak 1990 7664-41-7 25 18 50 35 – –  2 



Ämne  År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
   (NGV)  (TGV)  (KTV)    
   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3   
 
Amylacetat  1987  100 500 – – 150 800   
n-Pentylacetat   628-63-7         
1,1-Dimetylpropylacetat  625-16-1         
1-Metylbutylacetat   626-38-0         
2-Metylbutylacetat   624-41-9         
3-Metylbutylacetat   123-92-2         
3-Pentylacetat   620-11-1         
Anilin  1993 62-53-3 1 4 – – 2 8 H, C  
Antimon* och oxider  1974 7440-36-0* 
(som Sb) 
– totaldamm    – 0,5 – – – –   
Antimontrihydrid  1974 7803-52-3 0,05 0,3 – – – –   
Antimonväte 
Se: Antimontrihydrid 2004 7440-38-2*       C 1,3 
#Arsenik* och oorg.  
föreningar utom  
arseniktrihydrid (som As) 
– totaldamm    – 0,01 – – – –   
Arseniktrihydrid  1990 7784-42-1 0,02 0,05 – – – –   
Arsenikväte 
Se: Arseniktrihydrid           
#Asbest 
Se: Fibrer, naturliga kristallina           
Attapulgit 
Se: Fibrer, naturligr kristallina – Övriga         
  



  
Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 

 (NGV)  (TGV)  (KTV)    
   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3   
Avgaser          
som kolmonoxid 1990 630-08-0 20 25       4 
som kvävedioxid 1990 10102-44-0 1 2 – – – –   4 
Barium, lösliga  1990 
föreningar (som Ba) 
– totaldamm   – 0,5 – – – –   1 
Bensen 1990 71-43-2 0,5 1,5 – – 3 9  H, C  
Bensin, flyg-, motor-, rea-           5 
Bensin, industri, hexantyp 1989  50 180 – – 75 250   6, 7 
Bensin, industri, heptan- 1989  200 800 – – 300 1200   6, 7, 8 
typ 
Bensin, industri, oktantyp 1989  200 900 – – 300 1400   6, 7 
p-Bensokinon 1978 106-51-4 0,1 0,4 – – 0,3 1,3   9 
Benso(a)pyren 1993 50-32-8 – 0,002 – – – 0,02 H, C, R 10 
Bensylbutylftalat 1987 85-68-7 – 3 – – – 5   11 
Bensylklorid 1978 100-44-7 1 5 – – 2 11 C  
Beryllium* och före- 1987 7440-41-7*       C,S 1 
ningar (som Be) 

– totaldamm   – 0,002 – – – –  
Bifenyl 
Se: Difenyl           
Bly* och oorg. Före- 1993 7439-92-1* –      R, M 1, 12 
ningar (som Pb)         
– totaldamm   0,1 – – – –   
– respirabelt damm  – 0,05 – – – –   



  
Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 

 (NGV)  (TGV)  (KTV)    
   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3   
 
Bomullsdamm 
Se: Damm, bomull           
Borax 1978  1303-96-4 
– totaldamm   – 2 – – – 5 H 1 
Brom 1974 7726-95-6 0,1 0,7 – – 0,3 2   
2-Brom-1,1,1-trifluor-2-kloretan 
Se: Halotan           
Bromväte 
Se: Vätebromid           
1,3-Butadien 1993 106-99-0 0,5 1 – – 5 10 C  
n-Butanol 1989 71-36-3 15 45 30 90 – – H  
sek-Butanol 1987 78-92-2 50 150 – – 75 250 H  
iso-Butanol 1987 78-83-1 50 150 – – 75 250 H  
tert-Butanol 1987 75-65-0 50 150 – – 75 250 H  
2-Butoxietanol 
Se: Etylenglykolmonobutyleter           
2-Butoxietylacetat 
Se: Etylenglykolmonobutyleteracetat           
Butylacetat 2000   100 500 – – 150 700   
 n-Butylacetat  123-86-4         
 iso-Butylacetat 110-19-0         
 sek-Butylacetat 105-46-4         



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)    

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3   
  
tert-Butylacetat 540-88-5         
Butylakrylat 1987 141-32-2 10 50 – – 15 80 S  
Butylamin 1984  – – 5 15 – – H  
n-Butylamin  109-73-9         
sek-Butylamin  13952-84-6         
iso-Butylamin  78-81-9         
tert-Butylamin  75-64-9         
n-Butylglycidyleter 1981 2426-08-6 10 50 – – 15 80 S, M  
Butyllaktat 1996 138-22-7 5 30 – – 10 60   13 
n-Butylmetakrylat 1987 97-88-1 50 300 – – 75 450 S  
CFC 11 1984 75-69-4 500 3000 – – 750 4500   
CFC 12 1984 75-71-8 500 2500 – – 750 4000   
CFC 113 1981 76-13-1 500 4000 – – 750 6000   
Cyanamid 2000 420-04-2 – 2 – – – 4 S  
Cyanider, och cyanväte*  1974 74-90-8* – – – 5 – – H  
Totalt (som CN) 
Cyanklorid 1978 506-77-4 0,1 0,3 – – 0,3 0,8   
Cyklohexan 1987 110-82-7 300 1000 – – 370 1300   
Cyklohexanol 1978 108-93-0 50 200 – – 75 300   
#Cyklohexanon 2004 108-94-1 10 41 – – 20 81 H  
Cyklohexylamin 1993 108-91-8 5 20 – – 10 40   
Cymen 
Se: Metylisopropylbensen           



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV) (TGV)  (KTV)    
 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
#Damm, oorganiskt  2004         1 
– inhalerbart damm   – 10 – – – –   
– respirabelt damm 1974  – 5 – – – –  1 
Damm och dimma, org. 1974  – 5 – – – –  1,14 
– totaldamm           
Damm, bomull (råbomull) 1974  –       1 
– totaldamm    – 0,5 – – – – 
Damm, grafit  2000         1 
– totaldamm    – 5 – – – – 
Damm, härdplast 1978         1, 15 
– totaldamm    – 3 – – – –  
Damm, kol inkl. kimrök 1978         1 
– totaldamm    – 3 – – – –  
Damm, mjöl  2000       S  1 
–inhalerbart damm   – 3 – – – 
Damm, papper 1993         1, 16 
– totaldamm    – 2 – – – – 
Damm, PVC 1996  9002-86-2        1, 17 
– totaldamm    – 1 – – – – 
– respirabelt damm   – 0,5 – – – –  1, 17 
Damm, textil 1993 1 
– totaldamm    – 1 – – – –   
#Damm, trä  2004        C 1,18 
– inhalerbart damm   – 2 – – – –   
 
 
 
 



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV) (TGV)  (KTV)    
 ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Dekaner och andra  1989  – 350 – –  – 500  19 
alifatiska kolväten 
Desfluran 2000 57041-67-5 10 70 – –  20 140   
Diacetonalkohol 
Se: 4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon           
Dibensylftalat 1987 84-62-8 – 3 – –  – 5  11 
Dibutylftalat 1987 84-74-2 – 3 – –  – 5 R 11 
Dieselavgaser 
Se: Avgaser           
Dietanolamin 1993 111-42-2 3 15 – –  6 30 H  
Dietylamin 1984 109-89-7 10 30 – –  15 45 H  
2-Dietylaminoetanol 1996 100-37-8 2 10 – –  10 50 H  
Dietylenglykol 1993 111-46-6 10 45 – –  20 90 H  
Dietylenglykolmono- 1996 112-34-5 15 100 – –  30 200   
butyleter 
Dietylenglykolmono- 1996 124-17-4 15 130 – –  30 250   
butyleter 
Dietylenglykolmono- 2000 111-90-0 15 80 – –  30 170 H  
etyleter 
Dietylenglykolmono- 2000 112-15-2 15 110 – –  30 220 H  
etyleteracetat 
Dietylentriamin 1996 111-40-0 1 4,5 – –  2 10 H, S  
Dietyleter 1996 60-29-7 300 900 – –  400 1200   
Dietylftalat 1987 84-66-2 – 3 – –  – 5  11 



  
Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
   (NGV)  (TGV)  (KTV)    
   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Di-(2-etylhexyl)ftalat 1987 117-81-7 – 3 – – – 5 11, 20 
Difenyl 1974 92-52-4 0,2 1,3 – – 0,4 2,5   
Difenylamin 1996 122-39-4 – 4 – – – 12   
Difosforpentasulfid  1314-80-3        21 
Diglycidyleter 1981 2238-07-5 – – 0,2 1,1 – – S, M  
#Diisocyanater 2004  0,002 – 0,005 – – – S, M 2, 22 
#Hexametylendiisocyanat  822-06-0 0,002 0,02 0,005 0,03 – – S, M 2, 22 
#Isoforondiisocyanat  4098-71-9 0,002 0,018 0,005 0,046 – – S, M 2, 22 
#4,4´-Metylendifenyl- 
  diisocyanat  101-68-8 0,002 0,03 0,005 0,05 – – S, M 2, 22 
#1,5-Naftalendiisocyanat  3173-72-6 0,002 0,017 0,005 0,044 – – S, M 2, 22 
#Toluendiisocyanat  26471-62-5 0,002 0,014 0,005 0,04 – – C, S, M 2, 22 
2,4-Toluendiisocyanat  584-84-9         
2,6-Toluendiisocyanat  91-08-7         
#Trimetylhexa- 
  metylendiisocyanat   28679-16-5 0,002 0,017 0,005 0,044 – – S, M 2, 22 
2,2,4-Trimetylhexame- 
tylendiisocyanat  16938-22-0         
2,4,4-Trimetylhexame- 
tylendiisocyanat  15646-96-5         
Diisodecylftalat 1987 26761-40-0 – 3 – – – 5  11 
Diisopropylamin 1993 108-18-9  5 20 – – 10 40 H  
2,6-Diisopropylfenyl- 
isocyanat 1993 28178-42-9 0,005 0,04 0,01 0,08 – – S, M 2 



  
Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
   (NGV)  (TGV)  (KTV)    
   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
o-Diklorbensen 2000 95-50-1 25 150 50 300 – –  
p-Diklorbensen 2000 106-46-7 10 60 – – 20 120  
Diklordifluormetan 
Se: CFC 12          
1,1-Dikloretan  75-34-3        21 
1,2-Dikloretan 1981 107-06-2 1 4 – – 5 20 H, C 
1,1-Dikloreten 1981 75-35-4 5 20 – – 10 40  
Dikväveoxid 
Se: Lustgas          
N,N-Dimetylacetamid 1996 127-19-5 10 35 – – 20 70 H, R 23 
#Dimetyladipat 2004 627-93-0 5 36 – – – –  
Dimetylamin 2000 124-40-3 2 3,5 – – 5 9 
N,N-Dimetylanilin 1993 121-69-7 1 5 – – 2 10 H 
Dimetyldisulfid 1993 624-92-0 1 – – – – –  24 
Dimetyleter 1996 115-10-6 500 950 – – 800 1500 
Dimetyletylamin 1993 598-56-1 2 6 – – 5 15  
Dimetylformamid 1987 68-12-2 10 30 – – 15 45 H, R 25 
Dimetylftalat 1987 131-11-3 – 3 – – – 5  11 
#Dimetylglutarat 2004 1119-40-0 5 33 – – – –  
#Dimetylsuccinat 2004 106-65-0 5 30 – – – –  
Dimetylsulfid 1993 75-18-3 1 – – – – –  24 
Dimetylsulfoxid 1993 67-68-5 50 150 – – 150 500 H  



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV) (TGV) (KTV)    
    ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Dinitrobensen 1978 25154-54-5 0,15 1 – – 0,3 2 H  
1,2-Dinitrobensen   528-29-0         
1,3-Dinitrobensen   99-65-0         
1,4-Dinitrobensen   100-25-4         
Dinitrotoluen 1993 25321-14-6 – 0,15 – – – 0,3 H, C  
2,4-Dinitrotoluen   121-14-2         
2,6-Dinitrotoluen  606-20-2         
Dioktylftalat 
Se: Di(2-etylhexyl)ftalat           
Dioxan 1996 123-91-1 10 35 – – 25 90 H, C  
Dipropylenglykol- 1993 34590-94-8 50 300 – – 75 450 H  
monometyleter 
Disulfiram 1993 97-77-8 – 1 – – – 2 S  
Efrane 
Se: Enfluran           
Enfluran 1981 13838-16-9 10 80 – – 20 150   
Enzymer, subtilisiner 1996 1395-21-7 1 glycinenhet/m3 3 glycinenheter/m3  S 26 
   9014-01-1 
Epiklorhydrin 1978 106-89-8 0,5 1,9 – – 1 4 H, C, S  
Etanol 1993 64-17-5 500 1000 – – 1000 1900   
Etanolamin 1993 141-43-5 3 8 – – 6 15 H  
Eten 2000 74-85-1 250 330 – – 1000 1200   
Eter 
Se: Dietyleter           



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
  (NGV)  (TGV)  (KTV)    

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
2-Etoxietanol 
Se: Etylenglykolmonoetyleter          
2-Etoxietylacetat 
Se: Etylenglykolmonoetyleteracetat          
Etylacetat  1993 141-78-6 150 500 – – 300 1100   
Etylakrylat  1987 140-88-5 5 20 – – 10 40 H, S  
Etylamin  1984 75-04-7 10 18 – – 15 30 H  
Etylamylketon 
Se: 5-Metyl-3-heptanon           
Etylbensen  1987 100-41-4 50 200 – – 100 450   
Etylbutylketon 
Se: 3-Heptanon           
Etyl-2-cyanoakrylat 2000 7085-85-0 2 10 – – 4 20 M  
Etylendiamin  1978 107-15-3 10 25 – – 15 35 S  
Etylenglykol  1993 107-21-1 10 25 – – 20 50 H 27 
Etylenglykoldinitrat 1990 628-96-6 0,03 0,2 – – 0,1 0,6 H  
Etylenglykolmonoiso- 1996 109-59-1 10 45 – – 20 90 H  
propyleter 
Etylenglykolmonoiso- 
propyleteracetat 1996 19234-20-9 10 60 – – 20 120 H  
Etylenglykolmonobutyleter1993 111-76-2 10 50 – – 20 100 H  
Etylenglykolmonobu- 1993 112-07-2 10 70 – – 20 140 H  
tyleteracetat 
Etylenglykolmonoetyleter 2000 110-80-5 5 19 – – 10 40 H, R 28 



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
  (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Etylenglykolmono- 2000 111-15-9 5 30 – – 10 50 H, R 28 
etyleteracetat 
Etylenglykolmonopropyleter 1996 2807-30-9 10 45 – – 20 90 H 
Etylenklorhydrin 
Se: 2-Kloretanol           
Etylenoxid  1989 75-21-8 1 2 – – 5 9 H, C  
2-Etylhexyllaktat 1996 6283-86-9 5 40 – – 10 80  13 
Etylklorid  1993 75-00-3 500 1300 – – 700 1900   
Etyllaktat  1996 97-64-3 5 25 – – 10 50  13 
Etylmetakrylat 1987 97-63-2 50 250 – – 75 350 S  
N-Etylmorfolin 1984 100-74-3 5 25 – – 10 50 H  
Fenol  1987 108-95-2 1 4 – – 2 8 H, M 23 
Fenylglycidyleter 1981 122-60-1 10 60 – – 15 90 S, M  
Fenylisocyanat 1984 103-71-9 0,005 0,02 0,01 0,05 – – S, M 2 
Fibrer, naturliga kristallina 
andra än erionit (som är ett  
A-ämne)           
 #Asbest  2004  0,1 fiber/cm3      C 29 
  Aktinolit   77536-66-4         
  Amosit   12172-73-5         
  Antofyllit   77536-67-5         
  Krokidolit   12001-28-4         
  Krysotil   12001-29-5         



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm  Noter 
  (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3 
 
  Tremolit   77536-68-6         
Övriga  1990  0,5 fiber/cm3       29, 30 
#Fibrer, syntetiska oorg.  
glasartade fibrer (amorfa)           
   #Eldfasta keramiska  2004  0,2 fiber/cm3      C, M 29, 31 
   fibrer  
  #Specialfibrer 2004  0,2 fiber/cm3      C, M 29 
  #Övriga  2004  1 fiber/ cm3       29, 32 
#Fibrer, syntetiska oorg. 2004  0,2 fiber/cm3  – – – – M 29, 33 
kristallina fibrer           
Fluor  1974 7782-41-4 0,1 0,2 – – 0,3 0,5   
Fluorider (som F) 1978  – 2 – – – –  34 
Fluorväte 
Se vätefluorid           
Formaldehyd  1987 50-00-0 0,5 0,6 1 1,2 – – C, S, M  
Formamid  1993 75-12-7 10 20 – – 15 30 H, R  
#Fosforpentaklorid 2004 10026-13-8 0,1 1 – – – 2   
Fosforpentoxid 2000 1314-56-3 – 1 – – – 5   
Fosforsyra  1974 7664-38-2 – 1 – – – 3   
Fosfortrihydrid 1974 7803-51-2 0,3 0,4 – – 1 1,4   
#Fosfortriklorid 2004 7719-12-2 0,2 1,2 – – 0,4 2,4   
Fosforväte 
Se: Fosfortrihydrid           



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
#Fosforylklorid 2004 10025-87-3 0,1 0,6 – – 0,2 1,2   
Fosgen  1974 75-44-5 – – 0,05 0,2 – –   
Fotogen, flyg-, motor-          6 
Ftalater  1987  – 3 – – – 5  35, 36 
Ftalsyraanhydrid 1990 85-44-9 – 2 – 3 – – S  
Furfural  1990 98-01-1 2 8 – – 5 20 H  
Furfurylalkohol 1990 98-00-0 5 20 – – 10 40 H  
Glasfiber 
Se: Fibrer, syntetiska oorg. glasartade – Övriga         
Glutaraldehyd 1981 111-30-8 – – 0,2 0,8 – – S  
Glyceroltrinitrat 
Se: Nitroglycerin           
Glykol 
Se: Etylenglykol           
Glykoldinitrat 
Se: Etylenglykoldinitrat           
Grafitdamm 
Se: Damm, grafit           
Grafitfibrer 
Se: Fibrer syntetiska oorg. kristallina          
Halotan  1990 151-67-7 5 40 – – 10 80   
Halloysit 
Se: Fibrer, naturligt kristallina – Övriga         
HCFC 22  1984 75-45-6 500 1800 – – 750 2500   



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
  
HDI 
Se: Diisocyanater           
HFC 134 a  1996 811-97-2 500 2000 – – 750 3000   
n-Heptan* och andra 
heptaner  1989 142-82-5* 200 800 – – 300 1200   
2-Heptanon  1993 110-43-0 25 120 – – 50 250   
3-Heptanon  1993 106-35-4 25 120 – – 50 250   
Hexametylentetramin 1984 100-97-0 – 3 – – – 5 S  
n-Hexan  1989 110-54-3 25 90 – – 50 180   
Hexaner, utom n-hexan 1989  200 700 – – 300 1100   
2-Metylpentan  107-83-5         
3-Metylpentan  96-14-0         
2,2-Dimetylbutan  75-83-2         
2,3-Dimetylbutan  79-29-8         
2-Hexanon  1993 591-78-6 1 4 – – 2 8 H  
Hexylenglykol 
Se: 2-Metyl-2,4-pentandiol           
Hydrokinon  1993 123-31-9 – 0,5 – – – 1,5 S 9 
2-Hydroxietylakrylat 1981 818-61-1 1 5 – – 2 10 H, S, M  
4-Hydroxi-4-metyl- 1993 123-42-2 25 120 – – 50 240 
2-pentanon    
Härdplastdamm 
Se: Damm, härdplast           



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Indium* och oorg föreningar  
(som In) 
– totaldamm  1996 7440-74-6* – 0,1 – – – –  1 
Isobutylmetakrylat 1987 97-86-9 50 300 – – 75 450 S  
Isocyanater           37 
Se : Diisocyanater resp. Monoisocyanater         
#Isocyansyra  2004 75-13-8 0,01 0,018 0,02 0,036 – – M 2, 38 
Isofluran  1990 26675-46-7 10 80 – – 20 150   
Isoforon  1993 78-59-1 – – 5 30 – –   
Isopropanol  1989 67-63-0 150 350   250 600   
2-Isopropoxietanol 
Se: Etylenglykolmonoisoproyleter          
2-Isopropoxietylacetat 
Se: Etylenglykolmonoisopropyleteracetat         
Isopropylamin 1993 75-31-0 5 12 – – 10 25   
Isopropylbensen 1984 98-82-8 25 120 – – 35 170 H  
Isopropylnitrat 1978 1712-64-7 10 45 – – 15 70   
Jod  1974 7553-56-2 – – 0,1 1 – –   
Järnoxid (som Fe) 
– respirabelt damm 1978 1309-37-1 – 3,5 – – – –  1 
#Kadmium* och oorg. föreningar (som Cd) 
– totaldamm  2004 7440-43-9* – 0,02 – – – – C, M 12 
– respirabelt damm   – 0,005 – – – –   
Kadmiumdifluorid   7790-79-6       C, M, R  
Kadmiumdiklorid   10108-64-2       C, M, R  



 Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
#Kalciumhydroxid 
– inhalerbart damm 2004 1305-62-0 – 3 – – – –   
#Kalciumoxid 
– inhalerbart damm 2004 1305-78-8 – 1 – – – 2,5  1 
#Kaliumaluminiumtetrafluorid 
– inhalerbart damm 2004 60304-36-1 – 0,4 – – – –   
#Kaliumhydroxid 
– inhalerbart damm 2004 1310-58-3 – 1 – 2 – –   
Kaprolaktam  
(damm + ånga) 1993 105-60-2 – 5 – – – 10   
Karbonyldiklorid 
Se: Fosgen           
3-Karen (jfr terpener) 1990 13466-78-9  25 150 – – 50 300 S 39 
Katekol  1993 120-80-9 5 20 – – 10 40 H  
Kimrök 
Se: Damm, kol inkl. kimrök           
Kinon 
Se: p-Bensokinon           
Kiselkarbidfibrer 
Se: Fibrer syntetiska oorg. kristallina          
Klor  1978 7782-50-5 0,5 1,5 1 3 – –   
2-Klor-1,3-butadien 1990 126-99-8 1 3,5 – – 5 18 H  



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Klorcyan 
Se: Cyanklorid           
Klordifluormetan 
Se: HCFC22           
Klordioxid  1996 10049-04-4 0,1 0,3 0,3 0,8 – –   
Klorbensen 
Se: Monoklorbensen           
2-Kloretanol  1981 107-07-3 – – 1 3,5 – – H 25 
Klorfenoler och salter  
(som klorfenol) 1990  – 0,5 – – – 1,5 H  
Se även Triklorfenol           
    Tetraklorfenol           
    Pentaklorfenol           
Klorkresol  1993 59-50-7 – 3 – – – 6 S  
Kloroform  1978 67-66-3 2 10 – – 5 25 C  
Kloropren 
Se: 2-Klor-1,3-butadien           
Kobolt* och oorg. föreningar (som Co) 
– totaldamm  1978 7440-48-4* – 0,05 – – – – S 1 
Koboltdiklorid   7646-79-9       C, S  
Koboltsulfat    10124-43-3       C, S  
Koldamm 
Se: Damm, kol inkl. kimrök         
  



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
 
Koldioxid  1974 124-38-9 5000 9000 – – 10 000 18 000  40 
Koldisulfid  1978 75-15-0 5 16 – – 8 25 H, R  
Kolmonoxid 
Se även Avgaser 1974 630-08-0 35 40 – – 100 120 R  
Koloxid 
Se: Kolmonoxid            
Koltetraklorid 1978 56-23-5 2 13 – – 3 19 H, C  
Koppar* och oorg.  
föreningar (som Cu) 
– totaldamm  1978 7440-50-8* – 1 – – – –  1 
– respirabelt damm   – 0,2 – – – –   
Kresol  2000 1319-77-3 1 4,5 – – 2 9 H  
o-Kresol   95-48-7         
m-Kresol   108-39-4         
p-Kresol   106-44-5         
p-Kresylglycidyleter 1981 2186-24-5 10 70 – – 15 100 S, M  
Kristobalit 
– respirabelt  1996 14464-46-1 – 0,05 – – – –  1 
#Krom (VI)-föreningar  
(som Cr) 
– totaldamm  2004  – 0,005 – – – 0,015 C, S 1, 41 
Blykromat   7758-97-6         
Kaliumdikromat  7778-50-9         



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Kaliumkromat  7789-00-6         
Kromsyra   7738-94-5         
Kromtrioxid   1333-82-0         
Natriumdikromat  10588-01-9         
Natriumkromat  7775-11-3         
Strontioumkromat  7789-06-2         
Zinkkromat   13530-65-9         
#Krom* och dess oorg.  2004 7440-47-3*         
(II, III)-föreningar (som Cr) 
– totaldamm    – 0,5 – – – –  1 
Kumen 
Se: Isopropylbensen           
Kvarts  1996 14808-60-7         
– respirabelt damm   – 0,1 – – – – M 1
       
Se även Kristobalit 
    Tridymit            
Kvicksilver, org. 1993  – 0,01 – – – – H  
föreningar (som Hg) 
Kvicksilver* och) 1993 7439-97-6* – 0,03 – – – – 
oorg. föreningar (som Hg H  
Kvävedioxid  1990 10102-44-0 2 4 5 10 – –   
Se även Avgaser           
Kväveoxid  1990 10102-43-9 25 30 – – 50 60   
Lacknafta  1989  ca 50 300 – – ca 100 600  42 



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Limonen (jfr terpener) 1990 138-86-3 25 150 – – 50 300 S 39 
Litiumhydrid   7580-67-8        21 
Lustgas  1981 10024-97-2 100 180 – – 500 900   
Maleinsyraanhydrid 1993 108-31-6 0,3 1,2 – – 0,6 2,5 S  
#Mangan* och oorg. föreningar (som Mn) 
– totaldamm  2004 7439-96-5* – 0,2 – – – –  1, 43 
– respirabelt damm   – 0,1 – – – –   
#MDI 
Se: Diisocyanater           
MEK 
Se: Metyletylketon           
Metakrylsyra  1987 79-41-4 20 70 – – 30 100   
Metanol  1990 67-56-1 200 250 – – 250 350 H  
Metantiol  1993 74-93-1 1 – – – – –  24 
1-Metoxi-2-propanol 1990 107-98-2 50 190 – – 75 300 H  
1-Metoxi-2-propylacetat 1990 108-65-6 50 250 – – 75 400 H  
Metylacetat  1993 79-20-9 150 450 – – 300 900   
Metylakrylat  1987 96-33-3 10 35 – – 15 50 H, S  
Metylamin  1984 74-89-5 10 13 – – 20 25 H  
Metylamylalkohol 
Se: 4-Metyl-2-pentanol           
Metylamylketon 
Se: 2-Heptanon           



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Metylbromid  1990 74-83-9 5 19 – – 10 40 H  
Metyl-n-butylketon 
Se: 2-Hexanon           
Metyl-2-cyanoakrylat 2000 137-05-3 2 9 – – 4 18 M  
Metylenklorid 1989 75-09-2 35 120 – – 70 250 H, C 44 
Metyletylketon 1987 78-93-3 50 150 – – 100 300   
Metyletylketonperoxid 1981 1338-23-4 – – 0,2 1,5 – – M  
Metylformiat  1993 107-31-3 100 250 – – 150 350   
5-Metyl-3-heptanon 1993 541-85-5 25 130 – – 50 250   
#5-Metyl-2-hexanon 2004 110-12-3 25 120 – – 50 250   
Metylisoamylketon 
Se: 5-Metyl-2-hexanon           
Metylisobutylketon 1989 108-10-1 25 100 – – 50 200   
#Metylisocyanat 2004 624-83-9 0,01 0,024 0,02 0,047 – – M 2, 38 
4-Metylisopropylbensen 1984 99-87-6 25 140 – – 35 190   
Metyljodid  1981 74-88-4 1 6 – – 5 30 H, C  
Metylklorid  1996 74-87-3 10 20 – – 20 40   
Metylkloroform 
Se: 1,1,1-Trikloretan           
Metylmerkaptan 
Se: Metantiol           
Metylmetakrylat 1987 80-62-6 50 200 – – 150 600 H, S  
N-Metylmorfolin 1984 109-02-4 5 20 – – 10 40 H  
2-Metyl-2,4-pentandiol   1996 107-41-5 – – 25 120 – –   



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
4-Metyl-2-pentanol 1996 108-11-2 25 110 – – 40 170 H  
N-Metyl-2-pyrrolidon 1990 872-50-4 50 200 – – 75 300   
#a-Metylstyren 2004 98-83-9 20 98   50 245 M  
Metyltertiärbutyleter 2000 1634-04-4 30 110 – – 60 220   
MIBK 
Se: Metylisobutylketon           
Mineralull 
Se: Fibrer, syntetiska oorg. glasartade – Övriga         
Mjöldamm 
Se: Damm, mjöl           
Molybden, lättlösliga föreningar (som Mo) 
– totaldamm 1984  – 5 – – – –  1 
Molybden* och 
svårlösliga föreningar (som Mo) 
– totaldamm 1984 7439-98-7* – 10 – – – –  1 
– respirabelt damm   – 5 – – – –   
Monoisocyanater           
Se: 2,6-Diisopropyl-  
fenylisocyanat           
Fenylisocyanat           



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
  Isocyansyra           
  Metylisocyanat           
Monoklorbensen  108-90-7        21 
Monoklorättikssyra 1993 79-11-8 1 4 – – 2 8 H  
Morfolin  2000 110-91-8 10 35 – – 15 50 H  
MTBE 
Se: Metyltertiärbutyleter           
Myrsyra  1990 64-18-6 3 5 – – 5 9   
Nafta 
Se: Petroleumnafta           
Naftalen  2000 91-20-3 10 50   15 80   
Naftalener, klorerade 1978 1321-65-9 – 0,2 – – – 0,6 H  
Natriumazid   26628-22-8        21 
#Natriumhydroxid 
– inhalerbart damm 2004 1310-73-2 – 1 – 2 – –   
Natriumtetraboratdekahydrat 
Se: Borax           
NDI 
Se: 1,5-Naftalendiisocyanat          
Nickel  1978 7440-02-0 – 0,5 – – – – S 1 
– totaldamm   
Nickelföreningar (som Ni), utom nickelkarbonyl och trinickeldisulfid 
– totaldamm 1978  – 0,1 – – – – C, S 1 



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Nickelkarbonyl 1974 13463-39-3 0,001 0,007 – – – – C, R  
Nickelsubsulfid 
Se:Trinickeldisulfid           
Nikotin   54-11-5        21 
Nitrobensen  1974 98-95-3 1 5 – – 2 10 H  
Nitroetan  1993 79-24-3 20 60 – – 50 150   
Nitroglycerin  1990 55-63-0 0,03 0,3 – – 0,1 0,9 H  
Nitroglykol 
Se: Etylenglykoldinitrat           
Nitrometan  1993 75-52-5 20 50 – – 50 130   
1-Nitropropan 1990 108-03-2 5 18 10 35 – –   
2-Nitropropan 1996 79-46-9 2 7 6 20 – – C  
Nitrotoluen  1993 1321-12-6 1 6 – – 2 11 H  
2-Nitrotoluen  88-72-2         
3-Nitrotoluen  99-08-1         
4-Nitrotoluen  99-99-0         
Nonaner  1989  150 800 – – 200 1100   
Oktaner  1989  200 900 – – 300 1400   
Oljedimma, inkl. oljerök 1990  – 1 – – – 3  45, 46 
Oxalsyra  1990 144-62-7 – 1 – – – 2   
Ozon  1990 10028-15-6 0,1 0,2 0,3 0,6 – –   
PCB  1978  – 0,01 – – – 0,03 H, C  
PVC-damm 
Se: Damm, PVC           



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Pappersdamm 
Se: Damm, papper           
Pentaerytritol 
– totaldamm  1996 115-77-5 – 5 – – – –  1 
#1,1,1,2,2-Pentafluoretan 2004 354-33-6 500 2500 – – 750 3750   
Pentaklorfenol* och salter 1974 87-86-5* – 0,5 – – – 1,5 H  
(som pentaklorfenol) 
Pentaner  1978  600 1800 – – 750 2000   
iso-Pentan   78-78-4         
n-Pentan   109-66-0         
tert-Pentan   463-82-1         
Perkloretylen 
Se: Tetrakloretylen           
Petroleumbränsle          5 
Petroleumnafta          47 
α-Pinen (jfr terpener) 1990 80-56-8 25 150 – – 50 300  39 
α-Pinen (jfr terpener) 1990 127-91-3 25 150 – – 50 300  39 
Piperazin* och salter 1987 110-85-0* 0,1 0,3 – – 0,3 1 S  
(som piperazin) 
Platina,  svårlösl. 
Föreningar  2000 7440-06-4 – 1 – – – –  1 
- totaldamm   
Platina, lösl. Föreningar 2000        S 1  
(som Pt) 
– totaldamm    – 0,002 – – – –   



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Polyklorerade bifenyler 
Se: PCB           
n-Propanol  1989 71-23-8 150 350 – – 250 600   
2-Propanol 
Se: Isopropanol           
Propen  1996 115-07-1 500 900 – – – –   
Propionsyra  1990 79-09-4 10 30 – – 15 45   
Propylacetat  1996 109-60-4 100 400 – – 200 800   
2-Propoxietanol 
Se: Etylenglykolmonopropyleter          
1,2-Propylenglykoldinitrat 1987 6423-43-4 0,1 0,7 – – 0,3 2 H  
Propylenglykolmonome- 1990 1320-67-8 50 190 – – 75 300 H 
tyleter, isomerblandning 
Se även 1-Metoxi-2-propanol   
Propylenglykolmonome-  
tyleteracetat 
Se: 1-Metoxi-2-propylacetat          
Propylenoxid  1993 75-56-9 2 5 – – 10 25 C  
Pyretrum   8003-34-7        21 
Pyridin  1996 110-86-1 2 7 – – 3 10   
Radon – underjordsarbete 1996 10043-92-2 – – – – – – C 48 
Radon – övrigt   400 Bq/m3  – – – – C 49 
Resorcinol  1993 108-46-3 10 45 – – – – H, M  



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Saltsyra 
Se: Väteklorid           
Salpetersyra  1974 7697-37-2 2 5 – – 5 13   
Selen* och oorg. föreningar utom selenväte 
(som Se) 
– totaldamm  1990 7782-49-2* – 0,1 – – – –  1 
Selenväte  1990 7783-07-5 0,01 0,03 – – 0,05 0,2   
Sepiolit 
Se: Fibrer, naturligt kristallina – Övriga         
Sevofluran  2000 28523-86-6 10 80 – – 20 170   
Silver, lösliga föreningar  1990  – 
(som Ag) 
– totaldamm    – 0,01 – – – –   
Silver* och svårlösliga 1990 7440-22-4*        1 
föreningar (som Ag) 
– totaldamm    – 0,1 – – – –   
Stearater  1996          
– totaldamm    – 5 – – – –  1, 50, 51 
Styren  1990 100-42-5 20 90 – – 50 200 H, M  
Sulfider (summan av   
dimetyldisulfid, dimetyl- 
sulfid och metantiol) 1993  1 – – – – –   
Sulfotep   3689-24-5        21 
Svaveldioxid  1987 7446-09-5 2 5 5 13 – –   
Svavelhexafluorid 1993 2551-62-4 1000 6000 – – – –  52 



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Svavelsyra  1974 7664-93-9 – 1 – – – 3   
Svaveltetrafluorid 1993 7783-60-0 – – 0,1 0,4 – –  52 
Svavelväte 
Se: Vätesulfid           
Syntetiska oorg. fibrer 
Se: Fibrer, syntetiska oorg.          
Talk  1996 14807-96-6        1 
totaldamm    – 2 – – – –   
– respirabelt damm   –  1 – – – –   
TDI 
Se: Diisocyanater           
Tellur* och föreningar  
(som Te) 
– totaldamm  1981 13494-80-9* – 0,1 – – – –  1 
Tennorganiska föreningar (som Sn) 
– totaldamm  1978  – 0,1 – – – 0,2 H 1 
Terpener  1990  25 150 – – 50 300  39 
Terpentin  1990 8006-64-2 25 150 – – 50 300 H, S 39 
1,1,2,2-Tetrabrometan 1993 79-27-6 1 14 – – 2 30   
Tetraetylbly (som Pb) 1981 78-00-2 – 0,05 – – – 0,2 H, R  
1,1,1,2-Tetrafluoretan 
Se: HFC 134a           



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
- 
- (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
1,2,2,2-Tetrafluoroetyldifluormetyleter 
Se: Desfluran           
Tetrahydrofuran 1993 109-99-9 50 150 – – 80 250   
Tetrakloretylen 1989 127-18-4 10 70 – – 25 170 C  
Tetraklorfenol och salter 1990 25167-83-3 – 0,5 – – – 1,5 H  
(som tetraklorfenol) 
2,3,4,5-Tetraklorfenol  4901-51-3         
2,3,4,6-Tetraklorfenol  58-90-2         
2,3,5,6-Tetraklorfenol  935-95-5         
Tetrametylbly (som Pb) 1981 75-74-1 – 0,05 – – – 0,2 H, R  
Tetranitrometan 1993 509-14-8 0,05 0,4 – – 0,1 0,8   
Textildamm 
Se: Damm, textil           
Tioglykolsyra 1996 68-11-1 1 4 – – 2 8 H  
Tiram  1993 137-26-8 – 1 – – – 2 S  
Titandioxid 
– totaldamm  1990 13463-67-7 – 5 – – – –  1 
Toluen  1987 108-88-3 50 200 – – 100 400 H  
Tridymit 
– respirabelt damm 1996 15468-32-3 – 0,05 – – – –  1 
Trietanolamin 1984 102-71-6 – 5 – – – 10   
Trietylamin  1989 121-44-8 2 8 – – 10 40   
Trietylentetramin 1984 112-24-3 1 6 – – 2 12 S  
#1,1,1-Trifluoretan 2004 420-46-2 500 1750 – – 750 2625   



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
1,1,2-Trifluor-2-kloretyldifluormetyleter 
Se: Enfluran           
2,2,2-Trifluor-1-kloretyldifluormetyleter 
Se: Isofluran           
1,2,4-Triklorbensen  120-82-1        21 
1,1,1-Trikloretan 1989 71-55-6 50 300 – – 90 500   
1,1,2-Trikloretylen 1989 79-01-6 10 50 – – 25 140 C 53, 54 
Triklorfenol och salter  
(som triklorfenol) 1990 25167-82-2 – 0,5 – – – 1,5 H, C  
2,3,4-Triklorfenol  15950-66-0         
2,3,5-Triklorfenol  933-78-8         
2,3,6-Triklorfenol  933-75-5         
2,4,5-Triklorfenol  95-95-4         
2,4,6-Triklorfenol  88-06-2         
3,4,5-Triklorfenol  609-19-8         
Triklorfluormetan 
Se: CFC 11           
1,1,2-Triklor-1,2,2-trifluoretan 
Se: CFC 113           
Trimellitsyraanhydrid 1993 552-30-7 – 0,04 – 0,08 – – S, M  
Trimetylbensen 1989 25551-13-7 25 120 – – 35 170  55 
1,2,3-Trimetylbensen  526-73-8         
1,2,4-Trimetylbensen  95-63-6         
1,3,5-Trimetylbensen  108-67-8         



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
1,1,1-Trimetylolpropan 1996 77-99-6 – 5 – – – –  1 
Trinickeldisulfid (som Ni) 
– totaldamm 1978 12035-72-2 – 0,01 – – – – C, S 1 
2,4,6-Trinitrotoluen 1993 118-96-7 – 0,1 – – – 0,2 H  
Trädamm 
Se: Damm, trä           
Vanadinpentoxid (som V) 1987 1314-62-1 – 0,2 – – – –  1 
– totaldamm            
– respirabelt damm   – – – 0,05 – –  1 
Vinylacetat  1993 108-05-4 5 18 – – 10 35   
Vinylidenklorid 
Se: 1,1-Dikloreten           
Vinylklorid  1974 75-01-4 1 2,5 – – 5 13 H, C  
Vinyltoluen  1993 25013-15-4 10 50 – – 30 150 H  
Volfram, lättlösliga föreningar (som W) 
– totaldamm  1981  – 1 – – – –  1 
Volfram och svårlösliga 
föreningar (som W) 
– totaldamm  1981 7440-33-7 – 5 – – – –  1 
Vätebromid  2000 10035-10-6 1 3,5 2 7 – –   
Vätefluorid  1987 7664-39-3 – – 2 1,7 – –  34 
Väteklorid  1974 7647-01-0 – – 5 8 – –   
Väteperoxid  1990 7722-84-1 1 1,4 2 3 – –   



Noter till gränsvärdeslistan 
 
1) Se sidan 57 anmärkning II. 
 
2) Takgränsvärdet avser en 5-minutersperiod. 
 
3) Vissa uppgifter tyder på att svaveldioxid kan förstärka arsenikens cancerframkallande 

egenskaper. 
 
4) Tabellens särskilda gränsvärden för kvävedioxid och kolmonoxid är avsedda att ta hänsyn 

till den samlade effekten av de ämnen som förekommer i avgaser inklusive 
cancerframkallande ämnen. Dessa ämnen används alltså som indikatorsubstanser. 
Exponeringen skall vara godtagbar med hänsyn till båda värdena. Det är därvid troligt att 
koloxidvärdet blir dimensionerande vid exponering för avgaser från bensin- och 
gasoldrivna motorer, medan kvävedioxidvärdet får motsvarande funktion för 
dieselavgaser. Däremot skall man inte räkna additiv effekt mellan koloxid och 
kvävedioxid. 

 
5) Se sidan 56 anmärkning I. 
 
6) Gränsvärdet avser bensin med mindre än 0,2 % bensen. 
 
7) Industribensin, extraktionsbensin, brukar specificeras genom att kokpunktsintervallet 

anges. Typer som är vanliga i Sverige brukar innehålla antingen huvudsakligen hexaner 
(ca 25–50 % n-hexan, kokpunktsintervall ca 60–80°C), heptaner (kokpunktsintervall ca 
80–110°C) eller oktaner (kokpunktsintervall ca 100–140° C). Jämför n-hexan, övriga 
hexaner, heptaner och oktaner. 

 
8) Gränsvärdet avser bensin innehållande mindre än 5 % n-hexan. 
 
9) p-Bensokinon, kinon, kan genom reduktion övergå till hydrokinon. Hydrokinon kan lätt 

återbildas till p-bensokinon genom luftoxidation. Se även hydrokinon. 
 
10) Benso(a)pyren kan förekomma bland andra polycykliska aromatiska kolväten i rök, 

damm eller dimma från t.ex. tjära och asfalt samt i vissa oljor och förbränningsprodukter. 
 
11) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m3 skall tillämpas även för de ftalater som inte har 

fastställda gränsvärden. 
 
12) För bly och kadmium finns biologiska gränsvärden, se allmänna råd om tillämpningen av 

föreskrifterna, avsnittet om Biologisk kontroll av exponeringen, sista stycket. 
 
13) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas för de laktater som inte har fastställda 

gränsvärden. 
 
14) För damm eller dimma av ämnen som har särskilda gränsvärden tilllämpas dessa värden. 
 
15) Avser damm med eller utan glasfibrer eller dylikt från sluthärdad eller nästan sluthärdad 

epoxi-, akrylat-, polyuretan- och esterplast, bakelit eller dylikt. Hit räknas även damm 



från ohärdat pulvermaterial av epoxityp m.fl. För vissa ingående pigment m.m. gäller 
särskilda gränsvärden. 

 
16) Avser damm från papper inklusive damm från kemikalier i och på papperet. 
 
17) Gränsvärdet gäller damm av PVC med eller utan tillsatser. 
 
18) Vid bedömning av damm från impregnerat virke måste hänsyn tas till de ämnen som 

ingår i impregneringsmedlet. Halten av sådana ämnen med angivna gränsvärden värderas 
genom analys av trädammet eller genom beräkningar med avseende på halten 
impregneringsmedel i virket. Om denna halt inte kan värderas, tillämpas ett gränsvärde av 
0,5 mg/m3 mätt som inhalerbart damm. 

 
19) Gränsvärdet avser kolväten i ångform. För alifatiska kolväten med mer än 12 kolatomer, 

tridekaner och högre, är mättnadskoncentrationen vid 20°C lägre än 350 mg/m3. Dessa 
kolväten kan dock bidra till hygienisk effekt. Vid exponering för kolväten i aerosolform, 
partiklar eller vätskedroppar, tillämpas gränsvärdet för organiskt damm och dimma, 5 
mg/m3. 

 
20) Några olika dioktylftalater, DOP, förekommer. Di-(2-etylhexyl)ftalat, DEHP, är det 

vanligaste oktylftalatet i industrin och benämns liksom övriga oktylftalater ofta något 
ospecifikt DOP. Med beteckningen disek-oktylftalat avses ofta DEHP, vilket från kemisk 
synpunkt inte är helt korrekt. 

 
21) Se sidan 57 anmärkning III. Vägledande EU-gränsvärden. (AFS 2010:13) 
 
22) Samma gränsvärde uttryckt i ppm skall tillämpas även för de diisocyanater som inte har 

fastställda gränsvärden. Detsamma gäller för diisocyanater i damm- eller dimform, 
aerosol, inklusive prepolymeriserade isocyanater, addukter. Motsvarande värde uttryckt i 
mg/m3 är olika för olika ämnen. 

 
23) I ångform kan ämnet i betydande grad upptas genom huden. 
 
24) Nivåvärdet 1 ppm gäller för summan av halterna av dimetyldisulfid, dimetylsulfid och 

metantiol. 
 
25) Upptaget av ämnet i vätskeform genom huden är så stort att det kan ge livshotande 

skador. 
 
26) Definition av glycinenhet se ordlistan, bilaga B. Gränsvärdet gäller för subtilisin och 

liknande proteolytiska enzymer. 
 
27) Gränsvärdet gäller den sammanlagda koncentrationen av ånga och aerosol. 
 
28) Med hänsyn till risken för reproduktionsstörande verkan och till det stora upptaget via 

hud av såväl vätska som ånga är det särskilt viktigt att undvika hudkontakt. Vid samtidig 
exponering för flera lösningsmedel skall hygienisk effekt för reproduktionsstörande 
etylenglykoletrar och andra lösningsmedel beräknas separat. Etylenglykoletrarnas bidrag 
till annan lösningsmedelspåverkan än reproduktionsstörande verkan kan försummas. 



Några av dessa återfinns i Grupp B, varför tillstånd av Arbetsmiljöverket krävs för 
hantering. 

 
29) De fibrer, som tas hänsyn till vid jämförelse med gränsvärdet är sådana respirabla fibrer, 

som har ett längdbreddförhållande större än 3:1, en diameter mindre än 3 µm och en 
längd större än 5 µm. Gränsvärdet förutsätter att fiberräkning utförs i 
faskontrastmikroskop. Vid exponering för fiberhaltigt damm gäller också gränsvärdet för 
oorganiskt damm. 

 
30) Bland mineral som kan förekomma som naturligt kristallina fibrer kan nämnas attapulgit, 

halloysit, sepiolit och wollastonit. 
 
31) De vanligaste eldfasta keramiska fibrerna är aluminiumsilikatfibrer (CAS-nr: 142844-00-

6). 
 
32) Exempel på övriga, syntetiska oorganiska glasartade fibrer är kontinuerliga glasfibrer och 

mineralull (glasull, slaggull och stenull). 
 
33) Exempel på syntetiska oorganiska kristallina fibrer är kiselkarbidfibrer och grafitfibrer. 

Kiselkarbidfibrer anses vara cancerframkallande. 
 
34) Vid exponering för blandningar av fluorider och vätefluorid skall nivågränsvärdet för 

fluorider tillämpas. 
 
35) På gränsvärdeslistan finns följande ftalater upptagna: 
 Bensylbutylftalat 
 Dibensylftalat 
 Dibutylftalat 
 Dietylftalat 
 Di(2-etylhexyl)ftalat 
 Diisodecylftalat 
 Dimetylftalat 
 Dioktylftalat 

Samma gränsvärde uttryckt i mg/m3 skall tillämpas även för de ftalater, som inte har 
fastställda gränsvärden. 

 
36) Di-(2-metoxietyl)ftalat är reproduktionsstörande. 
 
37) På gränsvärdeslistan finns följande isocyanater upptagna.  
 Diisocyanater:  Monoisocyanater: 
 Hexametylendiisocyanat, HDI Diisopropylfenylisocyanat 
 Isoforondiisocyanat, IPDI Fenylisocyanat 
 Naftalendiisocyanat, NDI Isocyansyra, ICA 
 Toluendiisocyanat, TDI Metylisocyanat, MIC 
 Trimetylhexametylendiisocyanat, TMDI 
 
38) Metylisocyanat och isocyansyra kan bildas vid heta arbeten i polyuretan och andra 

kväveinnehållande kolföreningar. Krav på medicinsk kontroll gäller endast när ämnet 
bildas vid sådan termisk nedbrytning av plaster som anges i föreskrifterna om härdplaster. 

 



39) Terpentin från nordiska barrträd är hudsensibiliserande. Sensibiliserande verkan är dock 
inte vetenskapligt bekräftad för enskilda terpener med undantag av 3-karen. 

 
40) Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar 

huvudsakligen uppkommer genom personbelastning. Se särskilda regler om ventilation i 
föreskrifterna om arbetsplatsens utformning. 

 
41) Gränsvärdet gäller från den 1 januari 2007. Fram till dess gäller 0,02 mg/m3. Se 

Ikraftträdande, sid. 15. 
 
42) Avser lacknafta som företrädesvis används som lösnings- och spädningsmedel för färg- 

och lackprodukter, dvs. petroleumnafta med 17–22 viktprocent aromater, ca 15–20 
volymprocent. Vanligt förekommande kokpunktsintervall är 150–200°C, jämför not 46 
om petroleumnafta. Angivet ungefärligt värde uttryckt i ppm är beräknat med hänsyn till 
lacknafta med 22 viktprocent aromater. 

 
43) Gränsvärdena gäller från den 1 januari 2007. Fram till dess gäller för totaldamm, 0,4 

mg/m3 och för respirabelt damm, 0,2 mg/m3. Se Ikraftträdande, sid. 15. 
 
44) Metylenklorid får enligt förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i 

samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter inte användas 
yrkesmässigt. Metylenklorid får dock användas i vissa fall, efter dispens från 
Kemikalieinspektionen. 

 
45) Vissa oljor ger vid upphettning upphov till polycykliska aromatiska kolväten som kan 

vara cancerframkallande. Dessutom kan mineraloljor i sig innehålla sådana ämnen. 
 
46) För dimma av vattenhaltig skärvätska eller dylikt, där även andra ämnen än oljor kan 

ingå, tillämpas värdet som totalhalt med avseende på den vattenfria delen. För ämnen 
med enskilda lägre gränsvärden tillämpas dessa. 

 
47) Petroleumnafta består av en blandning av s.k. petroleumkolväten, vanligen med 

kokpunktsintervall 135–200°C. Beteckningar som aromatnafta och alifatnafta kan 
förekomma för petroleumnafta med nära 100 % aromater eller nära 100 % alifater. 
Lacknafta är en typ av petroleumnafta, se särskilt gränsvärde för lacknafta. Gränsvärden 
för annan typ av petroleumnafta beräknas med utgångspunkt från sammansättning och 
gränsvärden för ingående komponenter. 

 
48) För underjordsarbete gäller ett gränsvärde som årsdos, 2,5 MBqh/m3 och år, vilket 

motsvarar ca 1500 Bq/m3 vid drygt 1 600 timmars vistelse under jord per år. 
Underjordsarbete är allt arbete under jord i gruvor och liknande arbetsplatser där berg 
bryts eller bearbetas. Dessa gränsvärden gäller för uppmätt halt som radongas. Mätning 
bör utföras enligt Statens Stålskyddsinstituts rekommendationer, Metodbeskrivning 
2004:01. Se även reglerna om bergarbete, AFS 2003:2. 

 
49) Gränsvärdet gäller för radongashalt och får tillämpas som årsmedelvärde. Omräknat till 

årsdos (1800 timmar) motsvarar gränsvärdet 0,9 MBqh/m3. Mätning av radongas bör 
utföras enligt Statens Strålskyddsinstituts rekommendationer, Metodbeskrivning 2004:1. 

 
50) Här innefattas stearater som salter och estrar, bl.a. 



 Aluminiummonostearat  7047-84-9 
 Aluminiumdistearat  300-92-5 
 Aluminiumtristearat   637-12-7 
 Ammoniumstearat   1002-89-7 
 N-butylstearat   123-95-5 
 Dietylenglykolmonostearat  106-11-6 
 Etylenglykolmonostearat  111-60-4 
 Glycerolmonostearat  31566-31-1 
 Kalciumstearat  1592-23-0 
 Kaliumstearat   593-29-3 
 Litiumstearat   4485-12-5 
 Magnesiumstearat   557-04-0 
 Natriumstearat   822-16-2 
 Zinkstearat   557-05-1 
 
51) Gränsvärdet gäller inte sådana metallstearater, som innehåller toxiska metaller, t.ex. bly. 
 
52) Svavelpentafluorid har ingen känd användning i Sverige. ACGIH har 0,01 ppm = 0,1 

mg/m3 som takgränsvärde för svavelpentafluorid. 
 
53) I trikloretylen ingår vissa stabiliseringsmedel. Trikloretylen för särskilt krävande tekniska 

ändamål kan som tillsats innehålla speciellt sammansatta stabiliseringsmedel i låg halt i 
vilka bl.a. epiklorhydrin kan ingå. 

 
54) Trikloretylen får, enligt förordningen (SFS 1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i 

samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, inte användas 
yrkesmässigt. Trikloretylen får dock användas i vissa fall efter dispens från 
Kemikalieinspektionen. 

 
55) Samma gränsvärde uttryckt i mg/m3 tillämpas även för andra polyalkylbensener. 

 
 
 Anmärkningar till gränsvärdeslistan 
 
 I. Petroleumbränslen 

 
Bensin, dieselolja, jetbränsle och villaolja/eldningsolja och andra petroleumbränslen har 
inga fastställda gränsvärden på grund av att de är blandningar av ett stort antal ämnen, 
vars halter oftast inte är kända i detalj. De varierar dessutom mellan olika bränslepartier. 
 
Här anges ungefärliga värden, som kan användas i det förebyggande skyddsarbetet och 
vid bedömning av arbetsplats. Värdena representerar en högsta godtagbar totalhalt av 
kolväten i luft. De används på samma sätt som värdena i gränsvärdeslistan. 

  
 Produkt Högsta godtagbara totalhalt kolväten i luft, mg/m3 

(tidsvägt medelvärde för en arbetsdag) 
 Flygbensin 350 
 Motorbensin  250 
 Alkylatbensin1 900 
 Jetbränsle2 250 



 Diesel Mk13 350 
 Villaolja 250 
 
 1) Specialbensin för motordrivna arbetsredskap (svensk standard SS 155461) t.ex. 

motorsågar. 
 2) Kallas också Jet A-1, reabränsle, flygfotogen m.m. 
 3) Diesel (Mk 2 och Mk 3) med högre aromathalter (max 20 och ca 25 %) finns också 

men har en begränsad marknad. 
  
För mätningar av kolväten bör man använda instrument eller laboratoriemetod som ger 
totalhalten av ämnena. Instrument skall kalibreras mot aktuellt bränsle eller t.ex. ren 
oktan. 

  
 II. Dammdefinitioner 
 

a) Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard 
SS-EN 481, Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna 
partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt 
punkt 5.1. 
 
b) Med respirabelt damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-
EN 481, Arbetsplatsluft. – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, 
Utgåva 1, 1993, punkt 2.11 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.3. 
 
c) Med totaldamm menas de partiklar (aerosoler) som fastnar på ett filter i den 
provtagare som beskrivs i Metodserien, Provtagning av totaldamm och respirabelt damm, 
Metod nr 1010, Arbetarskyddsstyrelsen, numera Arbetslivsinstitutet, 1979. 
Filterdiametern är normalt 37 mm, men kan även vara 25 mm. Trots sitt namn provtas 
inte den totala mängden luftburna partiklar med denna metod. 

  
 III. Vägledande EU-gränsvärden 

 
För ämnen som saknar hygieniskt gränsvärde i Sverige skall det vägledande EU-
gränsvärdet användas som en rekommendation till dess att ett svenskt gränsvärde har 
införts. (AFS 2010:13) 
 
Följande ämnen saknar svenskt gränsvärde men har vägledande gränsvärden enligt   
Europeiska kommissionens direktiv 91/322/EEG, 2000/39/ EG och 2006/15/EG.  

  



 

Ämnen CAS-nr Nivågränsvärde  Korttidsvärde  Not 
  ppm mg/m3  ppm  mg/m3 

Difosforpenta- 1314-80-3 – 1  – –  – 
sulfid 

1,1-Dikloretan 75-34-3 100 412  – –  H 

Litiumhydrid 7580-67-8 – 0,025  – –  – 

Monoklorbensen 108-90-7 5 23  15 70  

2-(2-metoxi- 111-77-3 10 50,1  – –  H 
etoxi)etanol 

Natriumazid 26628-22-8 – 0,1  – 0,3  H 

Nikotin 54-11-5 – 0,5  – –  H 

Pyretrum 8003-34-7 – 1  – –  – 

Sulfotep 3689-24-5 – 0,1  – –  H 

1,2,4- 120-82-1 2 15,1  5 37,8  H 
Triklorbensen 



Bilaga 2 
 
Sammanställning över uppgifter som alltid skall redovisas i en mätrapport 
enligt 19 § 
 
Om hänvisning görs till en tidigare rapport där uppgiften finns, behöver uppgiften inte 
upprepas om den inte ändrats sedan föregående mättillfälle. 
 
– Företagets namn, adress och arbetsställets belägenhet. 
 
– Verksamhet och antal anställda som berörs av den luftförorening som är orsak till 

mätningen. 
 
– Datum för mätningen. 
 
– Vilket ämne/vilka ämnen som har uppmätts. 
 
– Syfte med mätningen. 
 
– Vem som utfört mätningen. 
 
– Produktions- och ventilationsuppgifter. 
 
– Klimatuppgifter vid mätning utomhus. 
 
– Skiss eller fotografi över arbetsplatsen. 
 
– Eventuell arbetsrotation, om den har betydelse för exponeringen. 
 
– Om, när och vilken personlig skyddsutrustning som använts. 
 
– Genomsnittlig tid under vilken respektive arbetsmoment pågått per dag, vecka och år, om 

det är möjligt att bedöma denna. 
 
– Förekomst av fysiskt tungt arbete. 
 
– Namn på personer och uppgift om de arbetsmoment som omfattas av mätningen och vid  
 vilka tidpunkter dessa utförts. 
 
– Provplatser samt provtagningstider för varje prov.  
 
– Mätmetod och mätutrustning.  
 
– Analysresultat, -metod och vilket analyslaboratorium som anlitats.  
 
– Sammanställning över mätresultat med dagsmedelvärden och arbetsmoment samt gällande  
 hygieniskt gränsvärde. 
 
– Bedömning med kommentarer, jämförelser med eventuella tidigare mätningar, andra  

utredningar etc. rekommenderade åtgärder samt slutsats. 



Bilaga 3  
Grupp A1

Ämnen som enligt 21 § inte får hanteras 
 

 
Cancerframkallande ämnen   CAS-nr 
2-Acetamidofluoren    53-96-3 
4-Aminodifenyl    92-67-1 
Benzidin     92-87-5 
1,1'-Diklordimetyleter    542-88-1 
1,2-Dibrom-3-klorpropan (DBCP)   96-12-8 
N,N-Dimetyl-4-aminoazobensen   60-11-7 
Erionit     66733-21-9 
Hexametylfosfortriamid (HMPA)   680-31-9 
Metylklormetyleter    107-30-2 
20-Metylkolantren (3-metylkolantren)   56-49-5 
N-Metyl-N-nitrosourea (MNU)   684-93-5 
β-Naftylamin     91-59-8 
4-Nitrodifenyl    92-93-3 

                                                 
1 I fråga om ämne i grupp A gäller bestämmelserna i 21 § även ämnets salter. 



       Bilaga 3 
Grupp B1

 
 

Ämnen som enligt 23 § får hanteras endast efter tillstånd av Arbetsmiljöverket 
 
Cancerframkallande ämnen   CAS-nr 
p-Aminoazobensen    60-09-3 
Auramin     492-80-8 
 (4,4'-imidokarbonyl-bis(N,N-dimetylanilin)) 
Bensalklorid     98-87-3 
Bensotriklorid    98-07-7 
β-Butyrolakton    3068-88-0 
4,4'-Diamino-3,3'-diklor-difenylmetan   101-14-4 
 (MOCA, metylenbis(o-kloranilin)) 
2,4-Diamino-1-metoxibensen (2,4-diaminoanisol)  615-05-4 
2,4-Diaminotoluen (2,4-Toluendiamin)   95-80-7 
Dianisidin (3,3'-dimetoxibenzidin)   119-90-4 
Diazometan     334-88-3 
1,2-Dibrometan (etyldibromid)   106-93-4 
1,2:3,4-Diepoxibutan    1464-53-5 
Dietylsulfat     64-67-5 
3,3'-Diklorbenzidin    91-94-1 
2,2'-Diklordietyleter    111-44-4 
2,2'-Diklorodietylsulfid (senapsgas)   505-60-2 
1,1-Dimetylhydrazin    57-14-7 
1,2-Dimetylhydrazin    540-73-8 
Dimetylsulfat    77-78-1 
Etylenimin (aziridin)    151-56-4 
Etylentiourea     96-45-7 
Etylmetansulfonat (EMS)    62-50-0 
Fenyl-β-naftylamin    135-88-6 
Hydrazin     302-01-2 
4,4'-Metylendianilin    101-77-9 
 (MDA, 4,4'-diaminodifenylmetan) 
Metylmetansulfonat (MMS)   66-27-3 
Monometylhydrazin    60-34-4 
α-Naftylamin     134-32-7 
N-Nitrosodimetylamin (N,N-dimetylnitrosamin)  62-75-9 
1,3-Propansulton    1120-71-4 
β-Propiolakton    57-57-8 
1,2-Propylenimin    75-55-8 
Tioacetamid     62-55-5 
o-Tolidin (3,3'-dimetylbensidin)   119-93-7 
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat   126-72-7 
Uretan (etylkarbamat)    51-79-6 
Sensibiliserande ämnen  
2,4-Diaminotoluen (2,4-Toluendiamin)   95-80-7 
3,3'-diklorbenzidin     91-94-1 

                                                 
1 I fråga om ämne i grupp B gäller bestämmelserna i 23 § även ämnets salter. 



Cancerframkallande ämnen   CAS-nr 
S-[2-(Dimetylamino)etyl]-pseudotioureadihydro- 
 klorid (PBA 1)    16111-27-6 
Hexahydroftalsyraanhydrid   85-42-7 
      13149-00-3 
      14166-21-3 
Metylhexahydroftalsyraanhydrid   25550-51-0 
      19438-60-9 
      48122-14-1 
      57110-29-9 
Metyltetrahydroftalsyraanhydrid   26590-20-5 
      34090-76-1 
      1694-82-2 
      3425-89-6 
      5333-84-6 
      42498-58-8 
Tetrahydroftalsyraanhydrid   85-43-8 
      935-79-5 
Reproduktionsstörande ämnen  
Etylenglykolmonometyleter2

 (2-Metoxietanol) 
   109-86-4 

Etylenglykolmonometyleteracetat2   110-49-6 
 (2-Metoxietylacetat) 
Etylentiourea     96-45-7 

                                                 
2 Som riktvärde vid riskbedömning kan värdet 0,1 ppm som tidsvägt dagsmedelvärde användas. 



Bilaga 3 
Grupp C 
 
Cancerframkallande ämnen upptagna i gränsvärdeslistan, där de har märkts med C 
     CAS-nr 
Acetaldehyd     75-07-0 
Acetamid     60-35-5 
Akrylamid     79-06-1 
Akrylnitril     107-13-1 
Anilin     62-53-3 
Arsenik     7440-38-2 
 och oorganiska föreningar (utom arseniktrihydrid) 
Asbest 
 Aktinolit     77536-66-4 
 Amosit     12172-73-5 
 Antofyllit     77536-67-5 
 Krokidolit     12001-28-4 
 Krysotil     12001-29-5 
 Tremolit     1332-21-4 
Bensen     71-43-2 
Benso(a)pyren    50-32-8 
Bensylklorid     100-44-7 
Beryllium     7440-41-7 
 och föreningar 
1,3-Butadien     106-99-0 
1,2-Dikloretan    107-06-2 
Dinitrotoluen     25321-14-6 
Dioxan     123-91-1 
Epiklorhydrin    106-89-8 
Etylenoxid     75-21-8 
Formaldehyd     50-00-0 
Kadmium     7440-43-9 
 och oorganiska föreningar 
Kloroform     67-66-3 
Koboltdiklorid    7646-79-9 
Koboltsulfat     10124-43-3 
Koltetraklorid    56-23-5 
Krom(VI)-föreningar, se bilaga 1 
Metylenklorid    75-09-2 
Metyljodid     74-88-4 
Nickelföreningar, se bilaga 1 
Nickelkarbonyl    13463-39-3 
2-Nitropropan    79-46-9 
PCB (polyklorerade bifenyler) 
Propylenoxid     75-56-9 
Radon     10043-92-2 
Tetrakloretylen (perkloretylen)   127-18-4 
Toluendiisocyanat, isomerblandning (TDI)  26471-62-5 
2,4-Toluendiisocyanat (2,4-TDI)   584-84-9 
 



CAS-nr  
2,6-Toluendiisocyanat (2,6-TDI)   91-08-7 
Trikloretylen     79-01-6 
Trinickeldisulfid    12035-72-2 
Triklorfenol     25167-82-2 
 och salter 
Trädamm 
Vinylklorid     75-01-4 



Bilaga 3 
Grupp D 
 
Sensibiliserande ämnen upptagna i gränsvärdeslistan, där de har märkts med S 
 
     CAS-nr 
Beryllium     7440-41-7 
 och föreningar 
Butylakrylat     141-32-2 
n-Butylglycidyleter    2426-08-6 
n-Butylmetakrylat    97-88-1 
Cyanamid     420-14-2 
Dietylentriamin    111-40-0 
Diglycidyleter    2238-07-5 
2,6-Diisopropylfenylisocyanat   28178-42-9 
Disulfiram     97-77-8 
Enzymer, subtilisiner   1395-21-7, 9014-01-1 
Epiklorhydrin    106-89-8 
Etylakrylat     140-88-5 
Etylendiamin     107-15-3 
Etylmetakrylat    97-63-2 
Fenylglycidyleter    122-60-1 
Fenylisocyanat    103-71-9 
Formaldehyd     50-00-0 
Ftalsyraanhydrid    85-44-9 
Glutaraldehyd    111-30-8 
Hexametylendiisocyanat (HDI)   822-06-0 
Hexametylentetramin    100-97-0 
Hydrokinon     123-31-9 
2-Hydroxietylakrylat    818-61-1 
Isobutylmetakrylat    97-86-9 
Isocyanater, se bilaga 1 
Isoforondiisocyanat    4098-71-9 
3-Karen     13466-78-9 
Klorkresol     59-50-7 
Kobolt     7440-48-4 
 och oorganiska föreningar 
p-Kresylglycidyleter    2186-24-5 
Krom(VI)föreningar, se bilaga 1 
Limonen     138-86-3 
Maleinsyraanhydrid    108-31-6 
Metylakrylat     96-33-3 
Metylenbisfenylisocyanat (MDI)   101-68-8 
Metylmetakrylat    80-62-6 
Mjöldamm 
Naftalendiisocyanat (NDI)    3173-72-6 
Nickel     7440-02-0 
och föreningar (utom nickelkarbonyl), se bilaga 1 
Piperazin     110-85-0 
Platina, lösliga föreningar 



CAS-nr 
 
Terpentin     8006-64-2 
Tiram     137-26-8 
Toluendiisocyanat, isomerblandning (TDI)  26471-62-5 
2,4-Toluendiisocyanat (2,4-TDI)   584-84-9 
2,6-Toluendiisocyanat (2,6-TDI)   91-08-7 
Trietylentetramin    112-24-3 
Trimellitsyraanhydrid    552-30-7 
Trimetylhexametylendiisocyanat   34992-02-4 
Trinickeldisulfid    12035-72-2 
Ziram     137-30-4 



Bilaga 3 
Grupp E 
 
Reproduktionsstörande ämnen upptagna i gränsvärdeslistan, där de har märkts med R, 
eller som är upptagna i grupperna A och B i denna bilaga 
 
     CAS-nr 
Benso(a)pyren    50-32-8 
Blyföreningar 
Dibutylftalat     84-74-2 
1,2-Dibrom-3-klorpropan (även grupp A)  96-12-8 
Di-(2-etylhexyl)ftalat    117-84-0 
Di-(2-metoxietyl)ftalat    117-82-8 
N,N-Dimetylacetamid    127-19-5 
Dimetylformamid    68-12-2 
Etylenglykolmonoetyleter    110-80-5 
Etylenglykolmonoetyleteracetat   111-15-9 
Etylenglykolmonometyleter (även grupp B)  109-86-4 
Etylenglykolmonometyleteracetat (även grupp B)  110-49-6 
Etylentiourea (även grupp B)   96-45-7 
Formamid     75-12-7 
Kadmiumdifluorid    7790-79-6 
Kadmiumdiklorid    10108-64-2 
Koldisulfid     75-15-0 
Kolmonoxid     630-08-0 
Nickelkarbonyl    13463-39-3 
Tetraetylbly     78-00-2 
Tetrametylbly    75-74-1 



Arbetsmiljöverkets allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna om 
hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar 
 
Arbetsmiljöverket meddelar följande allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 
2005:17) om hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. 
 
Allmänna råd har en annan juridisk status än föreskrifter. De är inte tvingande, utan deras 
funktion är att förtydliga innebörden i föreskrifterna. De skall upplysa om lämpliga sätt att 
uppfylla kraven, visa exempel på praktiska lösningar och förfaringssätt, samt ge 
rekommendationer, bakgrundsinformation och hänvisningar. 
 
 
Bakgrund 
 
Dessa föreskrifter innebär bl.a. en överföring till svenska föreskrifter av 
– delar av EG-direktivet om kemiska agens (98/24/EG),  
– delar av carcinogendirektivet (2004/37/EG), 
– delar av asbestdirektivet med ändring (83/477/EEG, 2003/18/EG), 
– direktivet om indikativa gränsvärden (91/322/EG), 
– direktivet om en första förteckning över indikativa gränsvärden 

(2000/39/EG). 
 
I arbetslivet exponeras människor för luftföroreningar som kan medföra hälsorisker. Det är 
inte ovanligt att luftföroreningar kan ge upphov till irritation och besvär i ögon och luftvägar. 
Stora ansträngningar har genom åren gjorts för att minska halten luftföroreningar på våra 
arbetsplatser. Allvarliga hälsorisker som t.ex. dammlunga och nervskador har väsentligen 
reducerats. 
 
Ett hygieniskt gränsvärde anger den högsta halt av en luftförorening, under vilken en person 
avses vara skyddad mot ohälsa. Detta gäller även vid långvarig exponering, dvs. under ett helt 
arbetsliv. Känsligheten varierar emellertid mycket mellan olika individer. Det kan därför inte 
uteslutas att ett fåtal personer i en stor grupp, som är exponerad för halter kring eller under 
gränsvärdet, kan få lindriga och övergående besvär. Det kan inte heller uteslutas att ett ännu 
färre antal personer kan få sjukdomssymptom. 
 
Från medicinsk synpunkt finns det inte underlag för att kunna ange någon absolut eller skarp 
gräns mellan skadlig och icke skadlig halt. En genomsnittlig halt i luften av ett enskilt ämne i 
nivå med gränsvärdet anses, med nuvarande kunskap, i regel inte medföra någon risk för 
skador eller besvär. Det är ändå viktigt att eftersträva att hålla alla luftföroreningar vid så låga 
halter som möjligt under det hygieniska gränsvärdet. Detta är särskilt angeläget om en 
arbetstagare utsätts för flera luftföroreningar samtidigt. Detsamma gäller om en arbetstagare 
utsätts för luftföroreningar i samband med tungt arbete, då upptaget kan öka på grund av 
kraftigt ökad andning. 
 
Förhållandet mellan två ämnens hygieniska gränsvärden är i regel inget användbart mått på 
ämnenas relativa skadlighet. Det beror bl.a. på att gränsvärdena för olika ämnen ofta 
fastställts med hänsyn till olika biologisk påverkan. Vissa gränsvärden har satts för att hindra 
uppkomst av skador efter långvarig exponering. Andra har satts för att hindra akuta effekter 
av t.ex. lösningsmedel eller retande gaser som kan irritera ögon och luftvägar.  



 
De svenska hygieniska gränsvärdena är bindande. Om det finns stora tekniska svårigheter och 
kostnader kan detta behöva vägas in vid fastställandet av ett gränsvärde. Detta innebär dock 
inte att anpassningen till tekniska/ekonomiska faktorer sker i sådan utsträckning att 
arbetstagare utsätts för påtaglig risk.  
 
För ämnen och produkter som inte är upptagna i bilagorna 1 eller 3 kan viss vägledning 
erhållas ur andra gränsvärdeslistor, t.ex. den som ges ut av ACGIH, American Conference of 
Governmental Industrial Hygienists, andra nordiska länders listor eller den tyska listan som 
ges ut av Deutsche Forschungsgemeinschaft, MAK- und BAT-Werte-Liste. 
 
 
Användningsområden för gränsvärden 
 
Hygieniska gränsvärden används vid bedömning av luftens kvalitet på arbetsplatser. För att 
undersöka en persons exponeringsförhållanden mäts halten luftföroreningar i inandningsluften 
och mätresultatet jämförs med gränsvärdena. Om gränsvärdet överskrids, behöver sådana 
åtgärder vidtas, att exponeringen i fortsättningen blir godtagbar. De åtgärder som erfordras för 
att undanröja missförhållanden på arbetsplatser kan variera. De kan vara tekniska och/eller 
organisatoriska. 
 
Om det för något ämne/luftförorening finns mer än ett gränsvärde som kan komma i fråga 
gäller givetvis det lägsta värdet eftersom exponeringen ska vara godtagbar med hänsyn till 
alla gränsvärden. Exempel på när mer än ett gränsvärde kan vara aktuellt är för metallsalter, 
där gränsvärdet är baserat på metallens atomvikt. Omräknat till hela saltet kan gränsvärdet 
överskrida det generella dammgränsvärdet. Här blir det således det senare värdet som gäller. 
 
Hygieniska gränsvärden kan vidare användas som underlag för planering, t.ex. vid val av 
arbetsmetod och dimensionering av ventilationsanläggningar. Det är viktigt att 
dimensionering av luftflöden, utformning av infångningsanordningar vid föroreningskällor 
m.m. inriktas på att gränsvärdet kommer att underskridas med god marginal. Det är inte 
osannolikt att gränsvärdena kommer att sänkas i framtiden. Därför kan det vara lämpligt att 
vid planering av nya anläggningar använda ett betydligt lägre värde än gällande hygieniska 
gränsvärde, för att på så sätt få viss framförhållning. 
 
 
EG-gränsvärden och svenska hygieniska gränsvärden 
 
Gränsvärden fastställs inom EG med stöd av direktivet om kemiska agens (98/24/EG) utom 
för cancerframkallande ämnen som fastställs med stöd av carcinogendirektivet (2004/37/EG).  
 
Det finns två typer av gränsvärden, bindande (tvingande) och vägledande (indikativa). För 
ämnen vars gränsvärden fastställs med stöd av carcinogendirektivet är gränsvärdena bindande. 
Gränsvärden som fastställs med stöd av direktivet om kemiska agens kan vara antingen 
bindande eller vägledande. 
 
De flesta EG-gränsvärden är vägledande. För asbest, bly, bensen, vinylklorid och trädamm 
finns bindande gränsvärden. 
 



För ämnen med bindande EG-gränsvärden gäller att alla medlemsstater måste anta ett 
nationellt gränsvärde som är lika med detta eller lägre. 
För varje ämne som har ett vägledande gränsvärde, skall medlemsstaterna fastställa ett 
nationellt gränsvärde med beaktande av det vägledande gränsvärdet. Det betyder att ett enskilt 
land kan bestämma nivån och om värdet skall vara bindande eller vägledande. 
 
Varje ämne, som får ett EG-gränsvärde och som används i Sverige, får efter hand ett svenskt 
gränsvärde genom den vanliga proceduren för fastställande av gränsvärden vid 
Arbetsmiljöverket. Dessa gränsvärden blir därigenom bindande. Den svenska 
gränsvärdesnivån när det gäller ämnen med vägledande EG-värden kan då bli högre, eftersom 
enbart vetenskapliga data utgör grund för de vägledande EG-värdena. När de svenska 
hygieniska gränsvärdena fastställs tas också tekniska och ekonomiska hänsyn. 
 
Ämnen som har vägledande EG-gränsvärde, men saknar svenskt gränsvärde, förtecknas på 
sidan 57 anmärkningar till gränsvärdeslistan punkt III. Dessa ämnen finns även med i bilaga 
1, utan värde men med en hänvisning till anmärkningen. 
 
 
Samverkande effekter 
 
Vid samtidig exponering för olika luftföroreningar uppkommer ofta samverkande effekter. 
Denna samverkan kan vara av olika karaktär. En samverkan, som ger additiv effekt får man 
om luftföroreningarnas verkan är likartad. Då bedöms den totala effekten vara lika med 
summan av effekterna av de enskilda ämnena. Ibland kan dock effekten av en samtidig 
exponering för olika ämnen bli betydligt större än summan av effekterna för de enskilda 
ämnena. Ämnena förstärker då varandras effekter, synergistisk effekt. 
 
Exempel på en additiv effekt är de organiska lösningsmedlens allmänna påverkan på centrala 
nervsystemet, narkotisk, rusgivande eller bedövande effekt. Hygieniska gränsvärden för en 
del lösningsmedel, t.ex. bensen, är emellertid fastställda med hänsyn till andra effekter än 
påverkan på det centrala nervsystemet. Halterna av dessa ämnen bedöms separat, även om de 
i mindre utsträckning kan bidra till den allmänna lösningsmedelseffekten. 
 
För att bedöma riskerna vid exponering för en blandning av ämnen med likartade och additiva 
effekter, bildar man kvoten mellan uppmätt genomsnittshalt av varje ämne och dess 
hygieniska gränsvärde. Summan av dessa kvoter utgör den sammanlagda hygieniska effekten, 
HE. Förekommer ett ämne ensamt blir den hygieniska effekten 1, när den uppmätta 
genomsnittshalten av ämnet är lika med det hygieniska gränsvärdet. Vid exponering för 
blandningar av ämnen med likartade effekter brukar man anse att exponeringen är godtagbar 
om summan av kvoterna, den hygieniska effekten, är högst 1. 
 
Den sammanlagda, additiva, hygieniska effekten kan sammanfattas i följande formel:  
 

 
 
där C1, C2, C3 etc. är uppmätta halter för ämnena 1, 2, 3 etc. och G1, G2, G3 etc. är 
gränsvärdena för dessa ämnen uttryckta i samma enhet. Ett exempel på hur man beräknar 
hygienisk effekt finns i bilaga A. 



 
Exempel på förstärkande, synergistiska, effekter är den kombinerade verkan av 
lösningsmedlen n-hexan och metyletylketon, MEK. Den kan ha en nervskadande effekt som 
är betydligt starkare än summan av effekten av ämnena var för sig. Blandning av 
lösningsmedlen styren och trikloretylen har i djurförsök givit en förstärkt effekt på 
balanssinnet jämfört med summan av effekterna av de enskilda ämnena. Överkänslighet för 
alkohol hos trikloretylenexponerad personal är ytterligare ett exempel på två lösningsmedels 
synergistiska verkan. Förstärkande effekter kan också förekomma vid exponering för helt 
olika miljöfaktorer, t.ex. vid samtidig exponering för kemiska faktorer och fysikaliska 
faktorer som ljus, buller eller värme. Tobaksrökning är en faktor som kan ha en allmänt 
förstärkande effekt på inverkan av många ämnen. Rökning uppvisar i några fall en uttalad 
synergism med andra arbetsmiljöfaktorer, t.ex. asbestdamm och radon. 
 
Kunskapen om synergistiska effekter är ofullständig. Den kunskap som finns visar dock att 
det är angeläget att hålla halterna av de enskilda ämnena så låga som möjligt vid sammansatta 
exponeringsförhållanden. 
 
 
Lång arbetsdag 
 
Arbete under längre tid än den normala referenstiden 8 timmar/dag, 40 timmar/vecka, är 
vanligare nu än tidigare. Användningen/tillämpningen av ett gränsvärde vid arbete under 
exempelvis ett skift på 12 timmar kan kräva en särskild bedömning för att säkerställa samma 
skydd som vid 8 timmars exponering. 
 
Ett ämnes effekter över tid är beroende av flera faktorer, t.ex. om effekten är snabb eller 
långsam, lokal eller systemisk, om ämnets kinetik medför ackumulering i kroppen eller snabb 
utsöndring. För att kunna bedöma riskerna med exponering under längre tidsperioder behöver 
man ingående kunskap om ämnet i fråga. 
 
Saknas tillräcklig kunskap för bedömning enligt ovan kan man använda en schablonmetod. 
Metoden innebär att gränsvärdet reduceras proportionellt genom att man multiplicerar med en 
faktor 8/X där X är arbetstidens längd. I exemplet med 12 timmar skall man multiplicera 
gränsvärdet med 8/12. 
 
 
Arbetstyngd 
 
Upptaget av luftföroreningar i kroppen genom inandning kan ofta påverkas av arbetstyngden. 
Ett tungt arbete ökar bl.a. lungventilationen. Det är då risk för att arbetstagaren i vissa fall kan 
få ett större upptag av luftföroreningar än vid lätt arbete. Gränsvärdena är tänkta att ange en 
exponeringsnivå som vid medeltungt arbete normalt inte leder till ohälsa. Vid tyngre arbete 
med ökad lungventilation är det viktigt att ytterligare begränsa halten luftförorening. Här 
anges lungventilationen vid olika arbetstyngd. 
 
Arbetstyngd     Lungventilation 
Sittande arbete    <15 l/min 
(läs- och skrivarbete, kontorsarbete, bilkörning,  
avsyningsarbete) 
Lätt arbete     15–25 l/min 



(lätt verkstadsarbete, truckkörning, promenad) 
Medeltungt arbete    25–40 l/min 
(tungt verkstadsarbete, tungt sjukvårdsarbete, 
byggnadsarbete, snabbpromenad) 
Tungt arbete     40–50 l/min 
(tungt byggnadsarbete, manuellt anläggnings- 
arbete, tungt lantbruksarbete, långsam löpning) 
Mycket tungt arbete    >50 l/min 
(tungt stuveriarbete, rökdykning, manuellt  
skogsarbete, klättring i mast, löpning) 
 
 
Cancerframkallande ämnen 
 
Kemiskt betingad cancer karaktäriseras av att latenstiden, dvs. tiden från den första 
exponeringen till dess att en cancersjukdom kan påvisas, ofta är lång, 10–30 år. Tiden varierar 
med hänsyn till ämne, exponeringsnivå och individuella förutsättningar. 
 
De processer som leder till uppkomst av cancer hos en individ, som varit exponerad för ett 
cancerframkallande ämne, är inte klarlagda. Som grundregel gäller att kemiska ämnen, som är 
cancerframkallande på försöksdjur, kan misstänkas vara cancerframkallande också på 
människa. 
 
För ämnens cancerframkallande effekter gäller, liksom för andra toxiska effekter, att den 
biologiska verkan står i proportion till exponeringen. Sålunda ökar risken för uppkomst av 
cancersjukdom med ökande dos av ämnet. Därtill kommer att latenstiden ofta minskar med 
ökande dos. För närvarande saknas underlag för att man skall kunna ange helt säkra 
exponeringsnivåer för cancerframkallande ämnen. Det är emellertid allmängiltigt att risken är 
mindre vid låga halter än vid höga. Strävan bör ändå vara att hålla exponeringen så låg som 
möjligt. 
 
Kunskapen om mekanismer för uppkomst av cancer och vilka ämnen som framkallar cancer 
är begränsad. Befintliga studier, mest på djur, tyder på att uppkomst av cancer omfattar flera 
steg och ofta är ett resultat av samverkan mellan olika faktorer. Sådana faktorer kan vara 
kemiska, fysikaliska, t.ex. strålning, och biologiska, t.ex. virus. Även kost och tobaksrökning 
har betydelse i sammanhanget. 
 
Svårigheten att identifiera enskilda cancerframkallande ämnen och andra faktorer, som kan 
bidra till uppkomst av cancer, understryker hur viktigt det är att exponeringen för samtliga 
luftföroreningar, inte enbart de cancerframkallande ämnena, är godtagbar med hänsyn till de 
hygieniska gränsvärdena. 
 
Hantering i arbetslivet av vissa cancerframkallande ämnen regleras särskilt. I bilaga 3 är de 
uppdelade i tre grupper, A, B och C. Ämnena i grupperna A och B har inga gränsvärden. För 
dem gäller särskilda regler om tillstånd. Ämnena i grupp C har gränsvärden och är upptagna i 
bilaga 1, där de är märkta med C. Gruppindelningen baseras inte enbart på graden av ämnenas 
cancerframkallande verkan. Tekniska och administrativa bedömningar vägs också in när 
cancerframkallande ämnen placeras i någon av de nämnda grupperna. 
 
 



 
 
 
Sensibiliserande ämnen– ämnen som ger allergi eller annan överkänslighet 
 
Sensibilisering kan leda till överkänslighetsbesvär som i regel drabbar huden eller 
andningsorganen. Skillnaden mellan individer kan vara stor när det gäller risk för 
sensibilisering. 
 
Överkänslighet innebär att man reagerar vid kontakt med ämnen som normalt inte ger besvär. 
Allergi är en undergrupp av överkänslighet, som orsakas av reaktioner i kroppens 
immunsystem. 
 
Vissa individer tenderar att få luftvägsbesvär vid kontakt med irriterande och starkt doftande 
ämnen, som tobaksrök, avgaser och parfymer. Sådana besvär kan också förorsakas av vissa 
kemiska ämnen i arbetsmiljön. Denna form av överkänslighet kallas hyperreaktivitet. Problem 
med hyperreaktivitet uppträder oftast hos astmatiker, men kan även uppstå hos andra. 
Känsligheten hos individen kan variera över tiden. 
 
Allergi och annan överkänslighet utvecklas normalt snabbare och lättare vid hög och/eller 
långvarig exponering, men kan hos enstaka personer uppkomma redan vid mycket låg 
exponering. Det är därför svårt att fastställa gränsvärden som förebygger 
överkänslighetsreaktioner. Särskilt låga gränsvärden har dock angivits för ämnen med mer 
uttalat luftvägssensibiliserande egenskaper. 
 
När sensibilisering uppstått behövs i allmänhet en ytterst liten förnyad exponering för att 
framkalla överkänslighetsreaktionen. Det är därför olämpligt att personer som är 
sensibiliserade för ett ämne på nytt utsätts för detta. Dessutom tenderar upprepad exponering 
att förvärra sjukdomen. 
 
Ämnen med sensibiliserande egenskaper är utmärkta med S i bilaga 1. De är förtecknade i 
bilaga 3, grupp D. 
 
Några ämnen med starkt sensibiliserande egenskaper tas upp i bilaga 3, grupp B. Det innebär 
att de endast får hanteras efter tillstånd från Arbetsmiljöverket. 
 
 
Upptag genom huden 
 
Vissa kemiska ämnen tas upp i kroppen även om huden är oskadad. Det gäller framför allt om 
ämnena föreligger som vätska eller som koncentrerad gas, men det kan även gälla fast ämne. 
Upptaget från vätska, och även från koncentrerad gas, kan vara betydande. Det föreskrivna 
gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att upptag genom huden 
inte är så omfattande att den totala exponeringen påverkas. 
 
Många ämnen kan vara skadliga inte endast vid upptag i kroppen utan också genom direkt 
påverkan på hud och slemhinnor. Organiska lösningsmedel avfettar huden och gör den 
därmed mera mottaglig för påverkan av t.ex. andra lösningsmedel och allergiframkallande 



ämnen. Frätande ämnen kan ge allvarliga ögonskador. Särskilt allvarliga är ögonskador som 
orsakas av alkaliska ämnen. 
 
Ämnen som lätt kan tas upp i kroppen genom huden är utmärkta med H i bilaga 1. 
 
 
Reproduktionsstörande ämnen 
 
Skadliga effekter på mannens och kvinnans fortplantningsförmåga samt på fostret kallas 
reproduktionsstörningar. Kemiska ämnen kan ge reproduktionsstörande effekter på flera sätt, 
t.ex. genom effekter på mannens eller kvinnans könsceller eller genom direkt effekt på fostret 
via den gravida kvinnan. Skador på könscellerna kan bestå av förändringar i cellens 
arvsmassa, vilka orsakas av mutagena ämnen. Påverkan på fostret kan orsakas av både 
mutagena ämnen och direkt fosterskadande ämnen, som påverkar fostret utan att arvsmassan 
skadas, teratogener. Vissa ämnen är direkt reproduktionsstörande genom att de kraftigt 
reducerar antalet sädesceller hos mannen. Det kan innebära minskad fertilitet och i allvarliga 
fall sterilitet. 
En fosterskada kan leda till olika effekter som missfall, missbildning eller andra 
utvecklingsrubbningar eller sjukdom, t.ex. barncancer. 
 
Det är svårt att studera sambanden mellan fosterskador och arbetsrelaterad exponering för 
kemiska ämnen. Exponeringsförhållandena är ofta oklara och uppgifter om t.ex. missfall som 
inträffar tidigt under graviditeten är mycket osäkra. Dessutom kan ett reproduktionsstörande 
ämne ge upphov till olika effekter, beroende på när exponeringen äger rum. Vissa 
cancerframkallande ämnen kan vara reproduktionsstörande. 
 
Anestesigaser och organiska lösningsmedel har satts i samband med fosterskada eller andra 
reproduktionsstörningar till följd av exponering i arbetslivet. Bly har en säkerställd 
fosterskadande effekt. Det har medfört, enligt föreskrifterna om bly, att kvinnor, som i sitt 
arbete exponeras för bly inte får sysselsättas i blyarbeten under graviditet och amning. Fostret 
är känsligast för påverkan av kemiska ämnen i början av graviditeten, då den kanske ännu inte 
är konstaterad. När det gäller bly är fostret känsligare än modern. Därför gäller generellt för 
kvinnor under 50 år lägre biologiska gränsvärden vid blyarbete. 
 
Det finns särskilda föreskrifter om gravida och ammande arbetstagare. 
 
Ämnen som har klassificerats som reproduktionsstörande är utmärkta med R i bilaga 1. De är 
förtecknade i bilaga 3, grupp E. 
 
 
Biologisk kontroll av exponeringen 
 
Det kan i vissa fall vara lämpligt att genom analys av t.ex. blod, urin, saliv eller 
utandningsluft bedöma exponeringen för olika ämnen. Man kan genom sådana analyser få en 
kompletterande information till exponeringsmätningen om den mängd som den exponerade 
tagit upp. Detta är viktigt, t.ex. i samband med tungt kroppsarbete eller vid upptag både via 
lungorna och huden. Det finns dock sällan något enkelt samband mellan halten av ett ämne i 
blodet och halten av samma ämne i luften på arbetsplatsen. Hygienen i arbetet och eventuell 
användning av andningsskydd kan också ha betydelse för upptaget. 
 



Vissa ämnen, för närvarande bly och kadmium, har biologiska gränsvärden. Se vidare 
föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet AFS 2005:6. 
 
 
Kontroll av luftföroreningar 
 
I direktivet om kemiska agens (98/24/EG), vilket är ett minimidirektiv, anges att 
kommissionen skall utarbeta vägledning för mätning och utvärdering av koncentrationsnivåer 
i luften på arbetsplatsen i förhållande till yrkeshygieniska gränsvärden. I standarden 
Arbetsplatsluft – Vägledning för bedömning av exponering genom inandning av kemiska 
ämnen för jämförelse med hygieniska gränsvärden och mätstrategi (SS-EN 689) beskrivs hur 
yrkeshygieniska mätningar kan genomföras och användas vid bedömning av exponering. 
Standarden kan användas vid mätning och bedömning om man beaktar de speciella krav som 
gäller i Sverige enligt föreskrifterna Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot 
luftföroreningar (AFS 2005:17). 
 
Enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete skall arbetsgivaren bl.a. fortlöpande 
undersöka arbetsförhållandena och bedöma riskerna för ohälsa och olycksfall i arbetet. Syftet 
med detta är att bestämma arten och omfattningen av eventuella arbetsmiljöproblem och att få 
fram underlag för att bedöma om åtgärder behöver vidtas eller ej. 
 
När det föreligger risker på grund av exponering för luftföroreningar kan undersökningarna 
behöva omfatta olika slags yrkeshygieniska mätningar.  
 
Avsikten med att kontrollera luftföroreningshalten är att få fram underlag för att bedöma 
vilken halt arbetstagaren utsätts för, och om den innebär att eventuella hygieniska gränsvärden 
överskrids eller inte. 
 
Det första steget i kontrollen är att göra en allmän bedömning av luftkvaliteten för att avgöra 
om den är tillfredsställande med avseende på förekomst av luftföroreningar. Kontrollen ingår 
som en del i den riskbedömning som skall göras enligt 4 § i föreskrifterna om kemiska 
arbetsmiljörisker (AFS 2000:4). 
 
Bedömningen inleds lämpligen med en inventering av vilka ämnen/produkter som används 
och i vilken utsträckning de kan ge upphov till luftföroreningar. Förteckningar, 
säkerhetsdatablad/varuinformationsblad, skyddsblad och dylikt är lämpliga som 
utgångsmaterial när man bedömer riskerna med de ämnen som används.  
 
Utifrån kända produktionsfakta, använda material, maskiner, ventilationsdata etc. bedömer 
man sedan om det finns anledning att misstänka att gällande hygieniskt gränsvärde för något 
ämne överskrids. Vid bedömningen spelar många olika faktorer in. Vilka ämnen används och 
i vilka halter förekommer farliga ämnen? Vilka mängder hanteras och i vilken form hanteras 
de? Vid bedömningen är det viktigt att ta hänsyn till hanteringssättet. 
 
Verksamhet där ett högtoxiskt ämne hanteras i stora mängder men i slutet system kan, trots 
ämnets farlighet, vara mindre riskfylld än öppen hantering av ett ämne som betraktas som 
relativt harmlöst. 
 
När man undersöker behovet av en exponeringsmätning kan också vissa egenskaper, t.ex. 
ämnets ångtryck, vara viktiga. Hantering av fuktigt material ger för finpulvriserade ämnen 



lägre emissioner än hantering av torrt material. Minskad damning kan också åstadkommas 
genom granulering. 
 
Det är vidare viktigt att undersöka om en produkt kan alstra luftföroreningar vid hantering 
trots att den kan anses som relativt ofarlig. Exempel på detta är rök från svetselektroder och 
ämnen som kan frigöras när vissa plastmaterial, t.ex. polyuretan, bearbetas (s.k. termisk 
nedbrytning). 
 
Vidare bör de bearbetningsprocesser som förekommer kartläggas. Slipning, sågning, 
ytbehandling m.m. innebär risk för spridning av luftföroreningar. Till ledning vid bedömning 
av luftkvaliteten kan naturligtvis också finnas olika mätningar, exponerings-, area- eller 
emissionsmätningar, som tidigare utförts på det egna arbetsstället eller på arbetsställen med 
liknande eller identisk verksamhet. 
 
Vid bedömning av personalens exponering är det viktigt att ta hänsyn till de olika vägar på 
vilka ett ämne kan komma in i kroppen. Man kan behöva ta hänsyn till eventuell möjlighet till 
exponering i samband med förtäring, upptag via hud m.m. 
 
Det är också viktigt att notera eventuella besvär hos personalen som kan ha samband med 
luftföroreningar. 
 
Den hittills beskrivna undersökningen är ofta tillräcklig för att kunna bedöma om 
förebyggande åtgärder behövs. I 4 § dessa föreskrifter redogörs för i vilken ordning man skall 
vidta åtgärder för att minska mängden luftföroreningar. 
 
Om det inte räcker med en översiktlig bedömning för att bedöma om förhållandena är 
tillfredsställande eller om åtgärder behöver vidtas är det befogat att utföra någon slags 
mätning. 
 
En orienterande undersökning i form av okulär besiktning och/eller stickprovsmätning är 
lämplig för att avgöra var, och i vilken omfattning, en mer detaljerad mätning behöver utföras. 
Vid orienterande undersökningar används med fördel direktvisande mätinstrument eller 
analysampuller, som gör det möjligt att uppskatta den ungefärliga luftföroreningsnivån direkt 
vid mätningen. 
 
 
Mätningar 
 
Flera olika slags mätmetoder kan användas för att ge underlag vid bedömning av 
luftkvaliteten. Vilken mätmetod som används beror på syftet med mätningen. 
De olika metoderna är: 
– exponeringsmätning, 
– emissionsmätning, 
– areamätning. 
 
Exponeringsmätning 
 
För att direkt kunna jämföra med hygieniska gränsvärden behöver man göra en 
exponeringsmätning. Mätningarna har till syfte att klarlägga arbetstagarens exponering, dvs. 
vilka halter av luftföroreningar denne inandas. För att möjliggöra detta behöver provtagningen 



utföras så att den så väl som möjligt ger ett representativt värde på halten i inandningsluften. 
Provet tas i andningszonen, dvs. så nära näsa och mun som möjligt. I praktiken utförs 
provtagningen oftast med en utrustning som sitter på den exponerades axel. Om det av något 
skäl inte är möjligt att bära provtagningsutrustningen under själva provtagningen, kan provet 
ändå tas genom att en annan person med provtagningsutrustning följer arbetstagaren under 
arbetet. Utrustningen kan i vissa fall även ställas upp i andningshöjd vid arbetsplatsen. Det 
senare förutsätter dock att arbetstagaren hela tiden intar i stort sett samma ställning och att 
fördelningen av luftföroreningar i luften är jämn. 
 
Emissionsmätning 
 
Emissionsmätning kan göras för att fastställa uppkomst och flöde av olika luftföroreningar, 
t.ex. från en viss maskin eller vid ett visst arbetsmoment. Enklast sker detta genom 
användning av direktvisande mätinstrument. Genom mätningar kan man utvärdera emissionen 
före och efter vidtagna eliminationstekniska åtgärder. Sänkt emission ger dock inga säkra 
garantier för att personalens exponering har minskat tillräckligt. 
Emissionsmätning kan vidare göras för att kontrollera att effekten av vidtagna åtgärder 
upprätthålls. 
 
I vissa fall kan man använda emissionsmätningar som underlag för kravspecifikation när t.ex. 
nya maskiner beställs. 
 
I föreskrifterna om maskiner och vissa andra tekniska anordningar (AFS 1993:10, omtryckt i 
1994:48, bilaga 1 punkt 1.5.13) följer att maskiner skall vara konstruerade, tillverkade 
och/eller utrustade så att emissioner av luftföroreningar undviks. Det finns ett antal 
harmoniserade standarder (SS-EN 626-1 och 2 samt SS-EN 1093-serien) som beskriver hur 
tillverkare kan kontrollera att de uppfyller kraven genom att mäta luftföroreningar. 
 
Areamätning 
 
Areamätning, ibland även kallad immissionsmätning, innebär att man mäter i en eller flera 
punkter i en arbetslokal. Den kan ge en uppfattning dels om den allmänna 
luftföroreningshalten i en arbetslokal, dels om hur föroreningar sprids i lokalen. Direktvisande 
instrument används ofta och mätvärdena registreras på t.ex. skrivarpapper för manuell 
utvärdering eller på datamedium. Areamätning kan, liksom emissionsmätning, även användas 
för att kontrollera att vidtagna åtgärder för att minska halten luftföroreningar haft avsedd 
effekt. 
 
 
Planering och genomförande av mätning 
 
I avsnittet Kontroll av luftföroreningar nämns ett antal faktorer som man behöver känna till 
för att kunna bedöma luftkvaliteten. 
 
När någon form av mätning skall utföras är det mycket viktigt att den planeras och genomförs 
så att det går att tolka resultaten. 
 
I planeringen ingår ett antal olika steg. Många av dem är allmängiltiga, oavsett vilken typ av 
yrkeshygienisk mätning som genomförs. 
 



Arbetsgivaren ansvarar för planering och genomförande av mätningar. Det är viktigt att en 
mätning ger en korrekt bild av exponeringen varför planeringen enligt 9 § skall göras i 
samarbete med berörda arbetstagare och skyddsombud, om sådant finns. Med skyddsombud 
avses även regionalt skyddsombud. Mätningarna kan t.ex. genomföras av en yrkeshygieniker, 
skydds- eller arbetsmiljöingenjör, företagshälsovården eller anlitad konsult. 
 
Vad avser man att mäta 
 
Redan av den undersökning som utförs inledningsvis framgår vilket eller vilka ämnen man 
kan behöva mäta. I vissa fall kan ett mycket stort antal ämnen komma ifråga, vilket kan 
innebära stora kostnader för provtagning och analys. I en sådan situation kan det vara 
nödvändigt att överväga en begränsning av mätprogrammet till att omfatta någon eller några 
representativa eller dimensionerande ämnen. Företagshälsovården, Arbetsmiljöverket, 
landstingens yrkes- och miljömedicinska enheter eller Arbetslivsinstitutet kan bistå med råd 
vid val av lämpligt ämne. Det är naturligtvis alltid säkrast att genomföra en mätning så att så 
många ämnen som möjligt kan bestämmas. I en valsituation är det viktigt att man har 
underlag för att göra en bedömning av vad som är mest kritiskt. 
 
Var genomförs mätningen 
 
Vid val av mätplatser är det viktigt att man bildat sig en så god uppfattning som möjligt om 
varifrån luftföroreningarna kommer. Vid exponeringsmätning är det ofta lämpligast att i första 
hand mäta på de personer som bedöms vara utsatta för den högsta exponeringen. Det är också 
viktigt att man mäter vid olika typer av arbetsuppgifter och arbetsmoment. 
Antalet mätplatser beror på arbetets art, arbetslokalens utseende och antalet personer som 
utsätts för luftföroreningar. Om flera arbetstagare har likartade arbetsuppgifter kan antalet 
mätplatser begränsas. 
 
Hur genomförs mätningen 
 
Vilken mätteknik som väljs styrs bl.a. av tillgängliga instrument. Mätningen kan antingen 
utföras med provinsamlande instrument, som filter för damm eller fibrer, gastvättflaska, 
adsorptionsrör för pumpad provtagning eller diffusionsprovtagare, dosimeter, ”passiv 
provtagare”, för gaser och ångor, där provet i efterhand analyseras på laboratorium. När man 
använder direktvisande instrument eller gasspårningsampuller får man mätresultatet direkt vid 
provtagningen. Diffusionsprovtagare har utvecklats långt och kan numera användas i allt fler 
sammanhang. De är tämligen billiga, vilket innebär att förhållandevis många prover kan tas 
vid en exponeringsundersökning eller vid fortlöpande undersökning av arbetsförhållandena 
enligt föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). 
 
Vid val av mätteknik är det viktigt att ta hänsyn till befintliga analysmetoder. När man 
planerar mätningen bör man ta kontakt med det laboratorium som skall utföra analyserna, för 
att kunna ta provmängder som är rätt anpassade till analysen. När man väljer metod bör man 
främst välja en utprovad metod som är kvalitetssäkrad. 
 
Det finns en teknik för att videofilma olika arbetsmoment och samtidigt visa momentanvärdet 
på luftföroreningshalten i andningszonen i kanten på videobilden (PIMEX). Videofilmen, som 
kan visas i direkt anslutning till arbetet, ger mycket värdefull information om individuella 
exponeringsskillnader. Mätmetodiken är pedagogisk eftersom man kan visa den exponerade 
hur han/hon skall arbeta för att minska sin exponering till ett minimum. 



 
Vid emissionsmätningar är det lämpligt att mäta med direktvisande instrument eftersom man 
då snabbt kan lokalisera källor till luftföroreningar och vidta åtgärder. 
 
Vid mätning i explosiva miljöer där explosiv gasblandning kan uppstå, är det viktigt att 
använda explosionsskyddad mätutrustning. 
 
 
När genomförs mätningen 
 
För att kunna bestämma tidpunkten för och omfattningen av en mätning bör ändringar i 
luftföroreningshalten bedömas utifrån variationer i arbetscykeln under dagen, veckan eller 
året. 
 
Det kan ha stor betydelse vilken dag mätningen görs. Arbetet kan vara olika intensivt och ge 
stora skillnader i luftföroreningshalter från dag till dag. Skillnaden mellan olika personer som 
arbetar kan också variera kraftigt, vilket man bör ta hänsyn till när mätningen ska genomföras. 
Variationen såväl mellan dagar som mellan individer kan medföra att man behöver göra flera 
mätningar. 
 
Ett skäl till att ta prov under lång tid är att öka precisionen i ett mätvärde. Den högsta 
precisionen får man om den sammanlagda provtagningstiden motsvarar hela den tidsperiod 
för vilken man vill bestämma ett medelvärde, för att jämföra med ett hygieniskt gränsvärde. 
För att uppnå en rimlig säkerhet när en exponeringsmätning bedöms behöver provtagningen 
omfatta minst 75 % av arbetstiden. Om provtagningen inte omfattar den exponerades hela 
arbetstid är det viktigt att moment som innebär en kraftig exponering ingår i mätningen. Det 
är också viktigt att kunna bedöma luftföroreningshalten för den eller de perioder då ingen 
provtagning utförs. Om detta inte är möjligt bör mätningen omfatta hela arbetstiden. 
 
Om provtagningstiden behöver delas upp, bör provtagningen anpassas till de variationer i 
luftföroreningshalten som kan tänkas förekomma. Krav på lång provtagningsperiod för att 
minimera antalet prov, måste dock vägas mot önskemålet att studera haltvariationer under 
arbetsdagen. Variationerna kan bero dels på olika arbetscykler eller -moment, dels på att en 
ökad halt byggs upp under dagen genom att luftföroreningar ackumuleras i lokalen. 
 
Tillgänglig provtagnings- och analysmetod kan komma att styra den enskilda 
provtagningsperiodens längd. Det gäller vid dammprovtagning, där man kan behöva byta 
filter därför att analysmetoden kräver en bestämd dammängd på filtret. Det gäller också vid 
provtagning med kolrör, där kolets adsorptionsförmåga och pumpens kapacitet reglerar 
provtagningsperioden. 
 
Hur redovisas och bedöms mätningen 
 
Efter utförd provtagning och analys sammanfattas mätningen i regel i en rapport. Det är 
angeläget att rapporten skrivs på ett enkelt och lättbegripligt språk. 
 
Det räcker inte med att enbart ange mätvärden. En utförlig dokumentation av 
exponeringsmätningarna skall, enligt bilaga 2 till föreskrifterna, också redovisas. Även för 
andra mätningar är det angeläget att så mycket som möjligt från bilaga 2 finns med, så att det 
går att bedöma exponeringen på rätt sätt. 



 
Uppgift om produktionsvolymer bör anges för varje arbetsmoment. De kan variera mycket 
mellan olika dagar och försvåra jämförelser och bedömningar om de fattas. I övrigt bör även 
förhållanden som kan vara av betydelse vid utvärdering antecknas, t.ex. driftstopp, haveri etc. 
 
Klimatuppgifter utomhus kan även ha betydelse för halterna inomhus om arbetet utförs med 
många öppna portar eller fönster. Då bör även klimatuppgifter finnas med i rapporten. 
 
Uppgift i rapporten om kontaktperson vid företaget och skyddsombud kan i efterhand 
underlätta identifieringen av mätplatser m.m. särskilt vid större arbetsplatser. 
 
För att kunna göra en riktig bedömning av en mätning är det väsentligt att man tar hänsyn till 
olika felkällor och olika typer av fel, som systematiska och slumpmässiga fel. 
 
Storleken av systematiska fel kan till viss del bestämmas genom kalibrering. Den del av det 
systematiska felet som inte går att komma åt kan uppskattas. Genom utbildning och övning 
kan den som utför yrkeshygieniska mätningar hålla de systematiska felen på låg nivå. Att 
upptäcka och eliminera systematiska fel är svårt. Det kräver kunskap om såväl mätmetod som 
mätinstrument. För direktvisande instrument kan kalibreringsfel, nollpunktsförskjutning, 
mätvärdesdrift och interferenser ge upphov till systematiska fel. 
Vid alla mätningar uppstår fel av tillfällig natur som styrs av slumpen. Slumpmässiga fel går 
att bearbeta statistiskt. Felen fördelas enligt någon statistisk fördelningsfunktion. Vid 
yrkeshygieniska mätningar är det vanligt att värdena är lognormalfördelade. 
 
Vid bedömning av osäkerheten, felet, i ett mätresultat är det viktigt att ta hänsyn till alla steg i 
mätningen. Fel uppstår vid såväl provtagning som analys men är olika stora. Vid 
yrkeshygieniska mätningar är felen störst vid provtagningen. 
 
Felet bör inte överstiga de värden som anges i kommentaren till 9 §. 
 
 
Kommentarer till vissa paragrafer och bilagor 
 
Till 1 §  Mikrobiologiska luftföroreningar regleras i föreskrifterna om mikrobiologiska 
arbetsmiljörisker – smitta, toxinpåverkan, överkänslighet (AFS 2005:1). Många gånger kan 
luftföroreningar innehålla inslag av både mikrobiologiska och andra luftföroreningar. Det kan 
t.ex. gälla mjöldamm eller hudepitel från djur. I sådana fall gäller båda föreskrifterna. 
Riskbedömning och val av riskreducerande åtgärder kan t.ex. behöva omfatta olika aspekter. 
Det finns t.ex. ett gränsvärde för organiskt damm. Om dammet innehåller speciella biologiska 
agens kan det vara hälsoskadligt vid betydligt lägre halter än gränsvärdet. 
 
Till 3 §  Luftförorening 
 
Luftföroreningar kan, efter upptag via lungorna, verka på olika organ i kroppen. De kan också 
verka på hud och slemhinnor, t.ex. i ögon och övre luftvägar. Graden av luftföroreningars 
verkan beror på deras halt i luften, verkningsmekanism, verkningstid m.m. 
 
Begreppet ohälsa omfattar tillstånd av såväl bestående som övergående natur. För vissa 
luftföroreningar visar sig symptomen på ohälsa först långt efter exponeringen. Exempel på 



övergående ohälsa är illamående och ögonirritation. Ohälsa av bestående natur kan vara 
allergi, cancer eller nervskador. 
 
Hygieniskt gränsvärde 
 
För att jämföra med gränsvärden görs exponeringsmätningar. Vid exponeringsmätning av en 
luftförorening tas prov i andningszonen. 
 
 
Nivågränsvärde 
 
Referensperioden för ett nivågränsvärde är normalt åtta timmar. Vid exponeringsmätning av 
en luftförorening med nivågränsvärde utförs provtagning vanligen under hela den aktuella 
arbetstiden, se vidare kommentar till 12 § andra stycket. Det innebär i regel att pauser i 
arbetet, men inte raster, omfattas av mätningen. Enligt arbetstidslagen ingår pauser i 
arbetstiden. Rast kan bytas mot måltidsuppehåll vid arbetsplatsen, om man av något skäl inte 
kan lämna den. Sådant måltidsuppehåll ingår i arbetstiden och omfattas av mätningen, 
eftersom man då är exponerad för arbetsplatsens luftföroreningar. Antal prov, som tas under 
en mätning på en och samma person, kan variera mellan ett prov, s.k. fulltidsprov, flera på 
varandra följande prov, s.k. deltidsprov eller i vissa fall korttidsprov. 
 
Den uppmätta genomsnittliga halten av luftföroreningen, räknad som tidsvägt medelvärde, 
anges vid redovisning av mätresultaten för jämförelse med det hygieniska gränsvärdet. Vid 
fulltidsprovtagning får man detta värde direkt. Vid deltidsprovtagning får man det tidsvägda 
medelvärdet, Cm, ur följande formel: 
 

 
 
där C1, C2, C3 etc. är den uppmätta halten för varje deltidsprov, och t1, t2, t3 etc. är 
provtagningstiden för varje deltidsprov. Ett exempel på beräkning av genomsnittshalten av ett 
ämne finns i bilaga A. 
 
Takgränsvärde 
 
Takgränsvärden används för snabbverkande eller på annat sätt speciellt farliga ämnen. Det är 
främst sådana ämnen, som redan under en kortvarigt förhöjd exponering kan ha skadlig 
verkan, som har fått ett takgränsvärde. För jämförelse med takgränsvärdet är mätperioden i 
regel 15 minuter. Undantag är ammoniak och isocyanater för vilka takgränsvärdena gäller en 
5-minutersperiod. 
 
Korttidsvärde 
 
För vissa ämnen som inte har takgränsvärden har korttidsvärden angivits i bilaga 1. Det är 
viktigt att ta hänsyn till kortvariga höga exponeringar i den totala exponeringen. Det är därför 
angeläget att begränsa dem. Korttidsvärden är värden, som tjänar som riktlinjer i 
skyddsarbetet. De har inte status som gränsvärden, men bör ändå användas vid bedömning av 
exponeringsförhållanden. I vissa utländska gränsvärdeslistor finns regler för hur man beräknar 
korttidsvärden. I den svenska listan har i stället siffervärden angivits. 



 
För att bedöma hygienisk effekt för ämnen med korttidsvärden används samma 
beräkningsmetod som för ämnen med nivågränsvärde. 
 
 
Hantering 
 
Observera att begreppet hantering även omfattar förvaring. 
 
Begreppet tillverkning omfattar såväl industriell tillverkning som framställning på 
laboratorium. 
 
 
Övrigt 
 
En lista över vanligen förekommande termer finns i bilaga B. 
 
Till 4 §  Om en riskbedömning enligt 4 § i föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker (AFS 
2000:4) visar att luftföroreningar förekommer, behöver bedömningen normalt också omfatta 
en fullständigare bedömning av luftföroreningssituationen enligt föreskrifterna om hygieniska 
gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar. 
 
Förutsättningar för en sund och säker arbetsmiljö åstadkommer man bäst redan vid 
planeringen av arbetet, lokalerna och inredningen, som processutrustning och andra tekniska 
anordningar. Inom t.ex. byggbranschen är det viktigt att arkitekter och konstruktörer väljer 
material så att bästa möjliga arbetsmiljö erhålls vid såväl hantering och bearbetning som när 
byggnaden används. 
 
Det finns särskilda regler för byggnads- och anläggningsarbete. Redan innan byggnads- och 
anläggningsarbete påbörjas är byggherren ansvarig för att en arbetsmiljöplan upprättas, med 
bl.a. uppgift om åtgärder mot särskild fara för exponering för luftföroreningar. Det är sedan 
viktigt att den som ansvarar för samordningen fortlöpande uppdaterar arbetsmiljöplanen. 
 
Den första förebyggande åtgärden som behöver vidtas är att byta ut farliga kemiska ämnen 
mot sådana som i avsedd hantering ger mindre risk för hälsa och säkerhet enligt 10 § punkt 1, 
i kemiska arbetsmiljörisker (AFS 2000:4). 
 
Åtgärder enligt 4 § a–e och 5 § kan givetvis kombineras med varandra. 
 
Till 4 § a  Om arbetsgivaren automatiserar och robotiserar behöver arbetstagarna inte vistas i 
närheten av föroreningsalstrande processer. 
Om transportvägar inte kan hållas fria från damm, kan spridning av luftföroreningar hindras 
genom vattenbegjutning. Luftförorenande ämnen bör transporteras övertäckta, i slutna 
behållare eller i ledningar. 
 
Till 4 § b  För att avskilja arbetet/processen från mindre förorenande verksamhet är det 
lämpligt att starkt förorenande arbetsmetoder eller processer förläggs till särskild lokal eller 
utrymme, t.ex. blästerskåp eller sprutbox. I sådan lokal eller sådant utrymme bör det vara 
undertryck i förhållande till omgivande lokaler och utrymmen. 
 



Till 4 § c  Processventilation är den ventilation som omhändertar luftföroreningarna så nära 
den plats där de bildas som möjligt. En effektiv funktion förutsätter att punktutsug, 
ventilationskanaler och rengöringsanordningar m.m. är ändamålsenligt utformade. 
 
Allmänna regler om utsläpp av luftföroreningar till yttre miljö finns bl.a. i miljöbalken (SFS 
1998:808), i förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt i 
föreskrifter från Naturvårdsverket. 
 
Till 4 § d  Tilluft skall enligt 23 § i arbetsplatsens utformning (AFS 2000:42), tillföras så att 
besvärande drag inte uppstår. Den skall, om det behövs, även vara förvärmd, renad eller 
behandlad på annat sätt. 
 
Till 5 §  På tillfälliga arbetsplatser, t.ex. byggarbetsplatser, är det ofta svårt att ordna god 
ventilation. Det kan vara svårt att ordna betryggande hantering av produkter som innehåller 
lösningsmedel. Därför är det speciellt viktigt att använda lösningsmedelsfria eller vattenburna 
produkter. Det innebär att produkter som innehåller lösningsmedel endast bör användas om 
det finns särskilda, väl motiverade skäl till detta. 
 
I första hand bör man undersöka möjligheten att använda vattenburna produkter med låg 
lösningsmedelshalt. De är från hälso- och brandfarlighetssynpunkt normalt att föredra framför 
produkter som innehåller lösningsmedel. Vid rengöring och avfettning kan man många gånger 
använda en vattenlösning av oorganiska föreningar. När man planerar att byta ut en produkt 
som innehåller lösningsmedel är det viktigt att ta hänsyn till om bytet innebär att 
hanteringssättet förändras eller om andra hälso- eller miljörisker kan uppstå. Exempel på 
andra riskkällor är allergiframkallande konserveringsmedel i vattenburna färger och lim samt 
starka alkalier eller syror i rengöringsmedel. Det är viktigt att observera att även om enbart 
lösningsmedelsfria eller vattenburna produkter används, kan personlig skyddsutrustning, t.ex. 
skyddshandskar och andningsskydd, behövas. Vid t.ex. sprutning av spackel eller färg kan 
exponeringen för damm och dimma, aerosol, bli betydande och gränsvärdet för organiskt 
damm snabbt överskridas. 
 
Om produkter som innehåller lösningsmedel av tekniska skäl måste användas vid reparation 
av byggnader är det risk för att lösningsmedelsångorna sprids till andra delar av huset, där 
arbetstagare med andra arbetsuppgifter befinner sig. Det kan därför vara bra om rummet, där 
lösningsmedel används, hålls slutet och ventileras med hjälp av portabel utrustning med fläkt 
ansluten till fönster eller annan evakuering. Observera att vid sådant reparationsarbete i t.ex. 
bostäder kan normalt förekommande elektrisk utrustning, som belysning, kylskåp, elradiatorer 
eller dylikt behöva kopplas bort, på grund av brandfaran. 
 
Arbetet kan även behöva förläggas till annan tid på dygnet. Målning av utrymmen, lokaler 
eller dylikt kan t.ex. utföras utanför normal arbetstid eller sist under arbetsdagen, så att 
lösningsmedelsångorna hinner föras bort före nästa arbetsdag. 
 
Vid rengöring, t.ex. borttagning av klotter, där det kan vara svårt att hitta lösningsmedelsfria 
eller vattenburna alternativa produkter, är det särskilt viktigt att ordna tillfredsställande 
mekanisk ventilation. Hanteringssättet betyder mycket för hur hög exponeringen blir. 
Lösningsmedelshaltigt rengöringsmedel bör därför inte påföras genom sprutning. Det är även 
viktigt att undvika att spruta med varmvatten för att tvätta bort rester av lösningsmedel m.m. 
eftersom lösningsmedelsaerosol, som snabbt förångas, då lätt kan bildas i stora mängder. 
 



Till 6 §  Det finns särskilda regler om personlig skyddsutrustning. Personlig skyddsutrustning 
kan t.ex. behövas under en övergångstid medan arbetsmiljöförbättrande åtgärder vidtas, vid 
haveri och vid tillsyn, rengöring, reparation och andra arbeten av tillfällig natur. För 
arbetstagare skall enligt 2 kap. 7 § arbetsmiljölagen personlig skyddsutrustning tillhandahållas 
genom arbetsgivarens försorg. 
 
Effektiv användning av andningsskydd kan försvåras om arbetet utförs i en besvärlig 
arbetsställning. Fysiskt ansträngande arbete försvårar användning av andningsskydd genom 
ökat luftbehov och ökad kroppstemperatur. Dessutom ökar risken för upptag av luftförorening 
vid sådant arbete på grund av den ökade andningsvolymen. Olika typer av andningsskydd ger 
olika skyddseffekt. 
 
Till 7 §  Utredningen är ett led i den löpande kontrollen av luftföroreningar, men utgör också 
en del av den riskbedömning som skall göras enligt 4 § föreskrifterna om kemiska 
arbetsmiljörisker (AFS 2000:4). Denna bedömning skall enligt föreskrifterna utföras oavsett 
om det finns hygieniska gränsvärden eller inte för luftföroreningen i fråga. Riskbedömningen 
kan grunda sig på tidigare erfarenheter och exponeringsmätningar vid samma eller liknande 
arbetssituationer. Vid behov kan sedan denna riskbedömning kompletteras med 
yrkeshygieniska mätningar, som kan vara mindre omfattande och av orienterande karaktär, 
t.ex. stickprovsmätningar med analysampuller eller fullständiga exponeringsmätningar. 
 
Om en person, som utsätts för luftförorening, får besvär eller symptom på sjukdom som kan 
ha samband med arbetet är det angeläget att såväl en medicinsk som en teknisk undersökning 
utförs. Den tekniska undersökningen kan t.ex. bestå av mätning av luftföroreningshalter. Det 
kan inte enbart av skälet att gränsvärdet inte överskridits, eller att det inte finns något 
gränsvärde, anses uteslutet att besvären eller symptomen har samband med exponeringen. Det 
gäller speciellt ämnen som kan orsaka överkänslighet. 
 
Behovet av åtgärder styrs av hur omfattande ohälsan är. 
 
Till 8 §  Bedömning av riskerna vid exponering för flera ämnen samtidigt kan vara 
komplicerad. Därför är det viktigt att anlita yrkeshygienisk expertis vid t.ex. landstingens 
yrkes- och miljömedicinska enheter eller företagshälsovården. Angående samverkande 
effekter se sidan 70. 
 
Förutom upptag via inandning och hud bör även andra exponeringsvägar beaktas. Födointag 
och rökning på arbetsplatsen kan medföra tillförsel av föroreningar som ger ett stort tillskott 
till exponeringen. Det är därför viktigt att göra en fullständig analys av den verkliga 
arbetssituationen. Åtgärder kan alltså krävas även om gränsvärdet inte överskrids. När man 
bedömer om exponeringsförhållandena är acceptabla är det viktigt att ta särskild hänsyn till 
överkänsliga personer, som kan få allergiska besvär redan vid halter under de hygieniska 
gränsvärdena. Angående arbetstyngd och hudupptag se även sidorna 71 och 74. 
 
Till 9 §  Utbildning, för att få tillräckliga kunskaper om mätning av luftföroreningar, omfattar 
lämpligen en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen bör omfatta förundersökning, 
planering, provtagningsstrategi, provtagningsutrustning, bearbetning och bedömning av 
mätdata samt rapportutformning. Den praktiska delen bör omfatta undersökningar där 
mätningar ingår. Utbildning anordnas bl.a. av Arbetslivsinstitutet och vissa av landstingens 
yrkes- och miljömedicinska enheter. 
 



Personer som kan utföra och bedöma yrkeshygieniska undersökningar och mätningar kan 
numera frivilligt certifiera sig genom enpartscertifiering via Svensk Yrkes- och 
Miljöhygienisk Certifiering, SYMC, som certifierar svenska yrkes- och miljöhygieniker. 
 
Vilken provtagnings- och analysmetod som är lämplig beror bl.a. på avsikten med mätningen, 
vilket eller vilka ämnen som undersöks, typ av mätning och vilken typ av gränsvärde som 
mätresultatet skall jämföras med. Hjälp att välja metod kan man få genom de publikationer 
som utges i Arbetslivsinstitutets publikationsserier: Arbete och Hälsa, bland annat ”Principer 
och metoder för provtagning och analys av ämnen upptagna på hygieniska gränsvärdeslistan”, 
Undersökningsrapporter om provtagning och analys av olika specifika ämnen samt 
Metodserien. Företagshälsovården, Arbetsmiljöverket, landstingens yrkes- och 
miljömedicinska enheter och Arbetslivsinstitutet kan också bistå med råd. 
 
För att kvalitetssäkra mätmetoder och de instrument som används vid yrkeshygieniska 
mätningar används i standarden SS-EN 482 Arbetsplatsluft – Allmänna krav på metoder för 
mätning av kemiska ämnen begreppet den totala osäkerheten (overall uncertainty, OU), som 
är en kombination av systematiska fel (bias) och slumpmässiga fel enligt formeln: 

 
där 
 
x– är medelvärdet av n stycken upprepade mätningar, 
xref är det sanna eller accepterade värdet på koncentrationen och 
s är standardavvikelsen för mätningarna. 
 
De metoder som används vid exponeringsmätningar bör klara de krav som ställs i standarden 
SS-EN 482 dvs. OU bör högst vara lika med 
– 50 % när mätvärdena ligger i intervallet 0,1–0,5 gånger nivågränsvärdet och 
– 30 % när mätvärdena ligger i intervallet 0,5–2 gånger nivågränsvärdet. 
 
Diffusionsprovtagare, adsorbentrör, direktvisande analysampuller, pumpar m.m. som används 
vid yrkeshygieniska mätningar bör uppfylla de prestanda angående krav och 
provningsmetoder som anges i de standarder som finns om arbetsplatsluft (se Information från 
Arbetsmiljöverket). 
 
Analyslaboratorier som är ackrediterade har i allmänhet analysmetoder som är tillförlitliga. 
Man bör dock observera att ackrediteringen ofta endast omfattar vissa analyser. Även andra 
laboratorier kan ha lämpliga och tillförlitliga analysmetoder. 
 
Direktvisande instrument utvecklas allt mer, vilket innebär att hänsyn bör tas även till detta 
när man väljer mätmetod. För- och nackdelar med olika provtagnings- och analysmetoder får 
vägas mot varandra. En direktvisande metod har den stora fördelen, jämfört med annan teknik 
med separata provtagnings- och analyssteg, att processer och arbetsoperationer kan följas 
kontinuerligt och att omedelbara åtgärder kan vidtas. 
 
För att hitta rätt bland befintliga direktvisande mätinstrument kan man använda standarden 
Arbetsplatsluft – Direktvisande mätinstrument för gaser och ångor – Del 4: Vägledning för 
val, installation, användning och underhåll (SS-EN 45544-4). 



 
Till 10 §  Mätningen utförs vid normal drift. Det innebär att arbete pågår på normalt sätt och i 
normal omfattning samt att ventilationen fungerar normalt. 
 
Till 11 §  Syftet med mätningen är att få en så riktig uppfattning som möjligt om 
exponeringen för luftföroreningar. Exponeringsnivån hör många gånger ihop med olika 
personers sätt att utföra en arbetsuppgift. Detta innebär att en exponeringsmätning, i synnerhet 
vid den första mätningen, kanske behöver omfatta flertalet av de exponerade vid arbetsstället. 
Vid arbetsplatser där flera personer bedöms ha likartad exponering kan det dock räcka att 
exponeringen mäts för var femte person. 
 
Mätning i andningszonen innebär att mät- eller provtagningsutrustning placeras så nära näsa 
och mun som möjligt, dvs. det är lämpligt att avståndet inte överstiger 0,3 m. 
 
För att man skall kunna beräkna exponeringen när andningsskydd används och mätningen 
utförs utanför detta behöver man känna till det använda skyddets skyddsfaktor. Det är viktigt 
att inte överskatta skyddsfaktorn, som är bestämd under ideala förhållanden. En osäkerhet är 
läckage som beror på hårväxt där andningsskyddet skall täta mot ansiktet, felaktig storlek på 
eller dålig tillpassning av andningsskyddet eller dåligt underhåll av skyddsutrustningen. 
 
Till 12 §  Urvalet av ämnen på listorna i bilagorna 1 och 3 är grundat på förekomsten i 
arbetslivet. Genomsnittshalten av en luftförorening är normalt godtagbar om gränsvärdet inte 
överskrids. Enstaka överskridanden kan dock tolereras om medelvärdet av flera mätningar 
ligger under gränsvärdet eller om överskridandet beror på ett tillfälligt förhållande, som 
normalt inte kommer att upprepas. En luftföroreningshalt under det hygieniska gränsvärdet 
uppmätt en enstaka gång innebär å andra sidan inte alltid att exponeringen är godtagbar. Man 
kan således inte dra definitiva slutsatser av enstaka mätvärden. Man måste ta hänsyn till bl.a. 
olika mätmetoders tillförlitlighet, drifts- och arbetsförhållanden och därav följande variationer 
i halten skadliga ämnen i luften. 
 
Inriktningen bör vara att kvaliteten på inandningsluften är sådan att genomsnittshalten av 
luftföroreningarna inte överskrider gränsvärdet ens för kortare exponeringar under en del av 
en arbetsdag. Det är inte meningen att en deltidsanställd skall kunna exponeras för högre 
halter av en luftförorening på grund av kortare arbetstid och därmed kortare exponeringstid. 
Det är således inte acceptabelt att en halvtidsanställd under sin arbetstid utsätts för halter som 
är dubbelt så höga som gränsvärdet. Om man har lång arbetstid, övertid m.m. är det viktigt att 
ta hänsyn till de ökade risker detta medför se sidan 71 avsnittet Lång arbetsdag. 
 
I vissa fall kan man använda biologiska värden vid bedömning av om exponeringen är 
godtagbar se sidan 75 avsnittet Biologisk kontroll av exponeringen, sista stycket och 
föreskrifterna om medicinska kontroller i arbetslivet. 
 
Vid exponering för blandningar av ämnen med likartade effekter brukar man räkna med att 
exponeringen är godtagbar om den sammanlagda hygieniska effekten är högst 1. En formel 
för beräkning av hygienisk effekt finns i avsnittet Samverkande effekter sidan 70 och ett 
exempel finns i bilaga A. 
 
Angående arbetstyngd, se sidan 71. 
 



Bedömning av exponeringsförhållanden kan ofta vara komplicerad. Därför är det viktigt att 
anlita yrkeshygienisk expertis vid t.ex. landstingens yrkes- och miljömedicinska enheter eller 
företagshälsovården. 
 
Till 13 §  Om en exponeringsmätning tyder på att gränsvärdet överskrids, är det lämpligt att 
planera och vidta åtgärder redan innan undersökningen är slutförd. En sådan åtgärd kan vara 
att snabbt undersöka orsaken till att gränsvärdet överskrids och därefter eliminera den, t.ex. 
genom att åtgärda läckage, felaktig arbetsmetod eller genom att ordna punktventilation. Andra 
exempel på åtgärder är att byta ut ett ämne mot ett mindre hälsofarligt, vara noggrann med att 
försluta kärl som innehåller lösningsmedel, förbättra renhållningen på arbetsplatsen osv. 
 
Till 14 §  För att uppnå tillräcklig säkerhet i mätresultatet behöver man i regel mäta under 
minst 75 % av arbetstiden. I vissa fall kan det vara nödvändigt att mäta under hela arbetstiden. 
 
Antal prov som bör tas under mätning på en och samma person kan variera mellan ett prov, 
s.k. fulltidsprov, eller flera på varandra följande s.k. deltidsprov som tillsammans täcker 
största delen, dock minst 75 %, av arbetstiden. Skälen för att dela upp en mätning i flera 
deltidsprov beskrivs närmare i avsnittet Mätningar, se sidan 78. 
 
I många fall kan det vara nödvändigt att ta deltidsprover parallellt med ett fulltidsprov för att 
få en korrekt bild av exponeringen. 
 
Vid bedömning av den uppmätta luftföroreningshalten i förhållande till ett hygieniskt 
gränsvärde används ett tidsvägt medelvärde som beräknas enligt formel Till 3 §. 
 
Vid bedömning av uppmätta luftföroreningshalter för blandningar av ämnen med likartade 
effekter bestäms den sammanlagda hygieniska effekten på sätt som beskrivs i avsnittet 
Samverkande effekter, se sidan 70. 
 
Till 15 §  Exponering motsvarande ett 15 minuters takgränsvärde bör inte förekomma under 
längre tid än 15 minuter per timme. Exponering motsvarande ett 5 minuters takgränsvärde bör 
inte förekomma mer än en gång per 20 minuter. Enligt 12 § skall exponeringen under 
arbetstagarens arbetsdag samtidigt vara godtagbar med hänsyn till nivågränsvärdet. 
 
Provtagning för att jämföra med ett korttidsvärde bör göras under 15 minuter. Exponering för 
korttidsvärdet bör inte förekomma under längre tid än 15 minuter per timme. 
 
Till 16 §  En fackkunnig person, t.ex. en skyddsingenjör, kan utifrån uppgifter om hanterade 
mängder, hanteringssätt, ventilation, ämnenas flyktighet, kännedom om resultat av mätningar 
i liknande verksamhet osv. bedöma om exponeringen understiger 1/10 av tillämpligt 
hygieniskt gränsvärde. I allmänhet är det möjligt att göra en sådan bedömning endast om 
exponeringen är mycket begränsad. 
 
Vid hantering av esterplastkomponent är reaktiv monomer den luftförorening som skall 
mätas. Reaktiva monomerer är bl.a. styren och vinyltoluen. Även andra ämnen, t.ex. aceton 
och damm, kan därutöver be-höva mätas enligt 7 eller 13 §§. 
 
Särskilda bestämmelser om periodisk kontroll av luftföroreningar finns även i föreskrifterna 
om: 
– Bergarbete (AFS 2003:2) gällande radon, 



– Bly (AFS 1992:17), 
– Kvarts (AFS 1992:16) samt 
– Syntetiska oorganiska fibrer (AFS 2004:1) gällande keramiska fibrer, specialfibrer och 

kristallina fibrer. 
 
Till 19 §  Vid mätningstillfället förs normalt ett särskilt protokoll. När mätresultaten 
föreligger upprättas en mätrapport. Det är viktigt att mätrapporten utförligt beskriver de 
förhållanden som råder vid mättillfället, t.ex. hanterade mängder, antal tillverkade enheter/dag 
etc. och anger avvikelser från det normala. Mätrapporten kan informera om hur effektiva 
vidtagna åtgärder har varit. Dessutom kan rapporten vara underlag för senare bedömningar 
om ytterligare exponeringsmätningar behöver genomföras. Mätrapporten kan även vara ett 
viktigt underlag vid olika kartläggningar av exponeringsnivåer. Utförda 
exponeringsmätningar bör redovisas översiktligt i skyddskommittén. 
 
Rapporten bör skrivas enligt den mall som finns på Arbetsmiljöverkets webbplats, 
www.av.se/blanketter 
 
Av 3 § arbetsmiljöförordningen följer att mätrapporter från yrkeshygieniska mätningar skall 
finnas tillgängliga i minst 5 år. Om verksamheten överlåts skall mätrapporterna överlämnas 
till den nya innehavaren. 
 
Till 20 §  Mätrapporterna bör skickas i digital form till Arbetsmiljöverket i det distrikt där 
arbetsstället är beläget. Om mätrapporten är en papperskopia, bör den sändas in i två 
exemplar. 
 
Till 21 §  Ämnen som tillhör grupp A enligt bilaga 3 anses avsevärt öka risken för cancer eller 
annan toxisk effekt även vid låg exponering. För närvarande finns endast cancerframkallande 
ämnen upptagna. Upptag i kroppen av ämnen i denna grupp måste förhindras, vare sig 
upptaget går via andningsvägarna, munnen eller huden. 
 
Till 22–23 §§  Tillstånd ges endast för begränsad tid, i allmänhet 1–3 år. 
 
Tillstånd beviljas vanligen på regional nivå inom Arbetsmiljöverket varför ansökan bör ställas 
dit. 
 
Det är viktigt att delge berörda arbetstagare de villkor som kan vara angivna i tillståndet.  
 
Ämnen som tillhör grupp B enligt bilaga 3 anses kunna medföra ökad risk för cancer eller 
annan toxisk effekt vid låggradig exponering i likhet med ämnen som tillhör grupp A. I 
princip föreligger samma synsätt på ämnen i grupp B som på ämnen i grupp A, dvs. upptag i 
kroppen av ämnen i denna grupp måste förhindras. Innan tillstånd söks, är det viktigt att 
överväga att byta ut ämnen i grupp B till ämnen som medför mindre risk. 
 
Till 24 §  För transport av farligt gods gäller för samtliga befordringssätt lagen (SFS 
1982:821) och förordningen (SFS 1982:923) om transport av farligt gods. Bestämmelser om 
landtransporter meddelas av Statens räddningsverk, om sjötransporter av Sjöfartsverket och 
om lufttransporter av Luftfartsverket. 
 
Enligt transportlagstiftningen är det i Sverige förbjudet att transportera bis-klormetyleter, som 
tillhör grupp A enligt bilaga 3, på landsväg, järnväg och i luften. 



 
Eftersom begreppet hantering även omfattar destruktion och konvertering, kan avfall vara en 
sådan produkt där tillstånd krävs för hanteringen. 
 
Vissa testremsor, som används inom sjukvården för analys av t.ex. blod- och urinprover, kan 
fortfarande innehålla ämnen som tillhör grupperna A eller B i bilaga 3. Dagens testremsor är 
dock utformade så att de vid normal hantering inte bedöms medföra ökad risk. 
 
Till 25 §  Tillgång till medicinsk sakkunskap bedöms vara av värde vid riskbedömning och 
när man upprättar hanterings- och skyddsinstruktioner. 
 
Vid riskbedömning bör man ta hänsyn både till risker vid normal hantering och till möjliga 
risker vid felaktig hantering eller när det uppstår fel på utrustningen. Riskbedömningen ligger 
till grund för de hanterings- och skyddsinstruktioner som upprättas. Lokala instruktioner för 
hantering av ämnen, i grupperna A eller B i bilaga 3, bör bl.a. omfatta uppgift om avgränsning 
av hanteringen från annan verksamhet, personlig skyddsutrustning, märkning, förvaring, 
hanteringsrutiner inklusive avfallshantering, sanering, eventuell destruktionsmetod samt 
allmänna hygien- och ordningsregler inklusive åtgärder i händelse av kontakt med ögon eller 
hud. Det är önskvärt att arbetsmoment som innebär väsentlig risk för exponering behandlas 
speciellt. Det är viktigt att de lokala instruktionerna anpassas till den aktuella hanteringen och 
till den enskilda arbetsplatsen. 
 
Till 26 §  Ämnena anses avsevärt öka risken för cancer, även vid låg exponering. Det är 
mycket viktigt att hindra exponering för dessa ämnen, vare sig exponeringen går via 
andningsvägarna, munnen eller huden. 
Processerna i punkt 3 a), c) och d) förekommer inte i Sverige. Listan är gemensam för EU. 
 
Till 27 §  Enligt EG-direktivet om cancerframkallande ämnen skall arbetsgivaren föra 
registret. Därför har Arbetsmiljöverket i 2 § inte kunnat överlåta åt en inhyrare av arbetskraft 
att föra registret. Däremot kan naturligtvis den som hyr ut arbetstagare uppdra åt inhyraren att 
för sin räkning föra registret. 
 
Det är viktigt att ha god kontroll över riskerna i samband med hantering av 
cancerframkallande ämnen i arbetet. Bedömning kan göras genom att exponeringssätt och 
exponeringens omfattning beaktas. Uppgifter av intresse för bedömningen är bl.a. den 
hanterade mängden per hanteringstillfälle, hur hanteringen går till och i vilken form ämnet 
föreligger. Syftet med riskbedömningen är att kunna avgöra om det föreligger hälsorisker och 
vilka åtgärder som behöver vidtas. 
 
Risk för ohälsa finns normalt när: 
– gränsvärdena för cancerframkallande ämnen överskrids, 
– villkoren för tillstånd för hantering av A- och B-ämnen inte uppfylls, 
– ventilationen inte är tillfredsställande, 
– informationen om farliga kemiska ämnen som hanteras är bristfällig, 
– personlig skyddsutrustning för arbetet saknas eller är otillräcklig, 
– arbetet inte kan bedrivas med tillräcklig säkerhet på grund av bristande planering och 

arbetsrutiner,  
– arbetstagarna inte följer givna skydds- och hanteringsinstruktioner. 
 



Enligt 3 § arbetsmiljöförordningen skall arbetsgivaren förvara register under minst 40 år 
räknat från den dag då exponeringen upphörde. 
 
Bestämmelser om möjlighet för arbetstagare att ta del av de uppgifter i register som berör 
honom eller henne finns i 4 kap. 3 § tredje stycket arbetsmiljölagen. 
 
 
Till Bilaga 1 Anmärkningar till gränsvärdeslistan 
 
Dammdefinitioner 
 
Hälsorelaterade storleksfraktioner för luftburna partiklar, aerosoler, är numera definierade i 
standarden Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar (SS-
EN 481). De är inhalerbar, torakal och respirabel partikelfraktion. Med inhalerbar fraktion 
menas den mängd partiklar, av totalmängden partiklar i luften, som man inandas genom näsa 
och mun. Torakal fraktion är den del av de inhalerbara partiklarna som passerar struphuvudet. 
Den respirabla fraktionen är de inhalerbara partiklar som når längst ner i luftvägarna, till 
alveolerna i lungorna. Provtagningskonventionernas matematiska uttryck finns i standarden, 
medan de här åskådliggörs i figur 1. Figuren visar att för inhalerbart damm infångas 50 % av 
mängden partiklar med den aerodynamiska diametern 100 mm, för torakalt damm infångas 50 
% av 10 mm-partiklarna och för de respirabla partiklarna infångas 50 % av 4 mm-partiklarna. 
 
Procent av  
Totalmängden 
partiklar enligt 
standarden 
 
 
 
 
Figur 1. Inhalerbart (I), torakalt (T) och respirabelt (R) damm enligt konventionen i 
standarden SS-EN 481 angivna som procent av totalmängden partiklar. 
 
Respirabelt damm definieras i dessa föreskrifter enligt konventionen i standarden SS-EN 481 
som ersätter den tidigare använda Johannesburgkonventionen.  
 
Rökpartiklar, från t.ex. svetsning, är i regel huvudsakligen av storleksordningen < 1 mm, 
vilket innebär att dessa till största delen enligt standarden består av respirabla partiklar. Det 
innebär att alla rökpartiklar kan betraktas som respirabla. Därför behöver man inte använda 
provtagare med föravskiljare vid provtagning då enbart rök föreligger. Metallrök bildas i regel 
genom kondensation och eventuell oxidation av metallånga. Vanligtvis utför svetsaren även 
slipning eller slaggning varför även det luftburna dammet i en svetsares andningszon kan 
bestå av en hög andel icke-respirabelt damm. 
 
Vid provtagning av det som vi kallar totaldamm används i Sverige vanligen en ”öppen” 
provtagningskassett med diametern 37 mm, ibland 25 mm. I andra länder används ”stängda” 
kassetter med varierande diameter på öppningen, ca 4–10 mm. Dessutom används olika 
flöden och lufthastigheter genom filtren. Begreppet totaldamm får inte blandas ihop med den 
totala mängden luftburna partiklar i luften, av vilken totaldamm endast är en viss del. 
 



Den nya dammkonventionen för inhalerbart damm avviker så mycket från det äldre begreppet 
totaldamm, att luftföroreningshalter, och därmed även gränsvärden, inte direkt går att jämföra 
med varandra. Undersökningar, som Arbetsmiljöverket m.fl. utfört, tyder på att mängden in-
halerbart damm kan vara två till tre gånger större än mängden totaldamm vid provtagning i 
samma arbetsmiljö. Skillnader beror också på dammsort. 
 
Arbetsmiljöverket använder vid gränsvärdessättningen såväl det äldre begreppet totaldamm 
som den nya definitionen av inhalerbart damm enligt standarden SS-EN 481. An så länge 
finns inget gränsvärde angivet för torakalt damm. 
 



Bilaga A 
Exempel på beräkning av genomsnittshalt av luftförorening och av 
hygienisk effekt 
 
Genomsnittshalt av luftförorening (tidsvägt medelvärde) 
 
Se även avsnittet Samverkande effekter. 
 
Fyra prov avseende lösningsmedel A har tagits med personburen mätutrustning under en dag 
enligt följande: 
 
Prov 1 kl. 07.50–10.00 130 min 67 ppm 
Prov 2 kl. 10.00–12.00 120 min 54 ppm 
Prov 3 kl. 12.35–14.20 105 min 35 ppm 
Prov 4 kl. 14.20–16.05 105 min 48 ppm 
 
Det tidsvägda medelvärdet blir då enligt formel i kommentaren till 3 §: 
 

 
 
Cm = 52 ppm. Nivågränsvärdet är 70 ppm. Exponeringen för lösnings-medel A ligger således 
under nivågränsvärdet om den förekommer ensam. 
 
Hygienisk effekt (se kommentar till 12 §) 
 
Under samma tider som i ovan nämnda exempel och i samma prov, analyserades också 
lösningsmedel B med följande halter för respektive prov som resultat: 12, 22, 7 och 16 ppm.  
+ 
 

 
 
Cm = 14 ppm. Nivågränsvärdet är 20 ppm. 
 
Den sammanlagda, additiva, hygieniska effekten blir enligt formel på sidan 70: 
 

 
 
Exponeringen för samtidig förekomst av lösningsmedel A och lösningsmedel B ligger över 1, 
som motsvarar gränsvärdesnivån. 



Bilaga B 
CAS-nummer index 
 
CAS-nummer av ämnen listade i gränsvärdeslistan (sid. 18–50), noterna (sid 51–56), 
Anmärkningar III (sid 57), grupp A och grupp B ämnen (sid. 59–61). För vissa ämnen finns 
gränsvärden även för dess föreningar eller isomer. Dessa är inte alltid upptagna med CAS-
nummer. 
 
CAS-nr Ämne     Grupp/not 
50-00-0 Formaldehyd  
50-32-8 Benso(a)pyren  
51-79-6 Uretan (etylkarbamat)    B 
53-96-3 2-Acetamidofluoren    A 
54-11-5 Nikotin  
55-63-0 Nitroglycerin  
56-23-5 Koltetraklorid  
56-49-5 20-Metylkolantren (3-metylkolantren)   A 
57-14-7 1,1-Dimetylhydrazin    B 
57-57-8 b-Propiolakton    B 
58-90-2 2,3,4,6-Tetraklorfenol  
59-50-7 Klorkresol  
60-09-3 p-Aminoazobensen    B 
60-11-7 N,N-Dimetyl-4-aminobensen   A 
60-29-7 Dietyleter  
60-34-4 Monometylhydrazin    B 
60-35-5 Acetamid  
62-50-0 Etylmetansulfonat (EMS)B   B 
62-53-3 Anilin  
62-55-5 Tioacetamid     B 
62-75-9 N-Nitrosodimetylamin (N,N-dimetyl- 

nitrosamin)     B 
64-17-5 Etanol  
64-18-6 Myrsyra  
64-19-7 Attiksyra  
64-67-5 Dietylsulfat     B 
66-27-3 Metylmetansulfonat (MMS)   B 
67-56-1 Metanol  
67-63-0 Isopropanol  
67-64-1 Aceton  
67-66-3 Kloroform  
67-68-5 Dimetylsulfoxid  
68-11-1 Tioglykolsyra  
68-12-2 Dimetylformamid  
71-23-8 n-Propanol  
71-36-3 n-Butanol  
71-43-2 Bensen  
71-55-6 1,1,1-Trikloretan  
74-83-9 Metylbromid  
74-85-1 Eten  
74-87-3 Metylklorid  



74-88-4 Metyljodid  
74-89-5 Metylamin  
74-90-8 Cyanväte  
74-93-1 Metantiol  
75-00-3 Etylklorid  
75-01-4 Vinylklorid  
75-04-7 Etylamin  
75-05-8 Acetonitril  
75-07-0 Acetaldehyd  
75-09-2 Metylenklorid  
75-12-7 Formamid  
75-13-8 Isocyansyra  
75-15-0 Koldisulfid  
75-18-3 Dimetylsulfid  
75-21-8 Etylenoxid  
75-31-0 Isopropylamin  
75-34-3 1,1-Dikloretan  
75-35-4 1,1-Dikloreten  
75-44-5 Fosgen  
75-45-6 HCFC 22  
75-52-5 Nitrometan  
75-55-8 1,2-Propylenimin    B 
75-56-9 Propylenoxid  
75-64-9 tert.-Butylamin  
75-65-0 tert.-Butanol  
75-69-4 CFC 11  
75-71-8 CFC 12  
75-74-1 Tetrametylbly  
75-83-2 2,2-Dimetylbutan  
76-13-1 CFC 113  
77-78-1 Dimetylsulfat    B 
77-99-6 1,1,1-Trimetylolpropan  
78-00-2 Tetraetylbly  
78-59-1 Isoforon  
78-78-4 iso-Pentan  
78-81-9 iso-Butylamin  
78-83-1 iso-Butanol  
78-92-2 sek.-Butanol  
78-93-3 Metyletylketon  
79-01-6 1,1,2-Trikloretylen  
79-06-1 Akrylamid  
79-09-4 Propionsyra  
79-10-7 Akrylsyra  
79-11-8 Monoklorättikssyra  
79-20-9 Metylacetat  
79-24-3 Nitroetan  
79-27-6 1,1,2,2-Tetrabrometan  
79-29-8 2,3-Dimetylbutan  
79-41-4 Metakrylsyra  
79-46-9 2-Nitropropan  



80-56-8 a-Pinen  
80-62-6 Metylmetakrylat  
84-62-8 Dibensylftalat  
84-66-2 Dietylftalat  
84-74-2 Dibutylftalat  
85-42-7 Hexahydroftalsyraanhydrid   B 
85-43-8 Tetrahydroftalsyraanhydrid   B 
85-44-9 Ftalsyraanhydrid  
85-68-7 Bensylbutylftalat  
87-86-5 Pentaklorfenol  
88-06-2 2,4,6-Triklorfenol  
88-72-2 2-Nitrotoluen  
91-08-7 2,6-Toluendiisocyanat  
91-20-3 Naftalen  
91-59-8 b-Naftylamin     A 
91-94-1 3,3'-Diklorbenzidin    B 
92-52-4 Difenyl   
92-67-1 4-Aminodifenyl    A 
92-87-5 Benzidin     A 
92-93-3 4-Nitrodifenyl    A 
95-47-6 o-Xylen  
95-48-7 o-Kresol  
95-50-1 o-Diklorbensen  
95-63-6 1,2,4-Trimetylbensen  
95-80-7 2,4-Diaminotoluen (2,4-Toluendiamin)   B 
95-95-4 2,4,5-Triklorfenol  
96-12-8 1,2-Dibrom-3-klorpropan (DBCP)   A 
96-14-0 3-Metylpentan  
96-33-3 Metylakrylat  
96-45-7 Etylentiourea B 
97-63-2 Etylmetakrylat  
97-64-3 Etyllaktat  
97-77-8 Disulfiram  
97-86-9 Isobutylmetakrylat  
97-88-1 n-Butylmetakrylat  
98-00-0 Furfurylalkohol  
98-01-1 Furfural  
98-07-7 Bensotriklorid    B 
98-82-8 Isopropylbensen  
98-83-9 a-Metylstyren  
98-87-3 Bensalklorid B 
98-95-3 Nitrobensen  
99-08-1 3-Nitrotoluen  
99-65-0 1,3-Dinitrobensen  
99-87-6 4-Metylisopropylbensen  
99-99-0 4-Nitrotoluen  
100-25-4 1,4-Dinitrobensen  
100-37-8 2-Dietylaminoetanol  
100-41-4 Etylbensen  
100-42-5 Styren  



100-44-7 Bensylklorid  
100-74-3 N-Etylmorfolin  
100-97-0 Hexametylentetramin  
101-14-4 4,4'-Diamino-3,3'-diklor-difenylmetan 

(MOCA, metylenbis(o-kloranilin))   B 
101-68-8 4,4´-Metylendifenyldiisocyanat  
101-77-9 4,4'-Metylendianilin (MDA, 4,4'-diamino- 

difenylmetan)     B 
102-71-6 Trietanolamin  
103-71-9 Fenylisocyanat  
105-46-4 sek-Butylacetat  
105-60-2 Kaprolaktam   
106-11-6 Dietylenglykolmonostearat   50 
106-35-4 3-Heptanon  
106-42-3 p-Xylen  
106-44-5 p-Kresol  
106-46-7 p-Diklorbensen  
106-51-4 p-Bensokinon  
106-65-0 Dimetylsuccinat  
106-89-8 Epiklorhydrin  
106-93-4 1,2-Dibrometan (etyldibromid)   B 
106-99-0 1,3-Butadien  
107-02-8 Akrolein  
107-05-1 Allylklorid  
107-06-2 1,2-Dikloretan  
107-07-3 2-Kloretanol  
107-11-9 Allylamin  
107-13-1 Akrylnitril  
107-15-3 Etylendiamin  
107-18-6 Allylalkohol  
107-21-1 Etylenglykol  
107-30-2 Metylklormetyleter    A 
107-31-3 Metylformiat  
107-41-5 2-Metyl-2,4-pentandiol   
107-83-5 2-Metylpentan  
107-98-2 1-Metoxi-2-propanol  
108-03-2 1-Nitropropan  
108-05-4 Vinylacetat  
108-10-1 Metylisobutylketon  
108-11-2 4-Metyl-2-pentanol  
108-18-9  Diisopropylamin  
108-24-7 Attiksyraanhydrid  
108-31-6 Maleinsyraanhydrid  
108-38-3 m-Xylen  
108-39-4 m-Kresol  
108-46-3 Resorcinol  
108-65-6 1-Metoxi-2-propylacetat  
108-67-8 1,3,5-Trimetylbensen  
108-88-3 Toluen  
108-90-7 Monoklorbensen  



108-91-8 Cyklohexylamin  
108-93-0 Cyklohexanol  
108-94-1 Cyklohexanon  
108-95-2 Fenol  
109-02-4 N-Metylmorfolin  
109-59-1 Etylenglykolmonoisopropyleter  
109-60-4 Propylacetat  
109-66-0 n-Pentan  
109-73-9 n-Butylamin  
109-86-4 Etylenglykolmonometyleter   B 
109-89-7 Dietylamin  
109-99-9 Tetrahydrofuran  
110-12-3 5-Metyl-2-hexanon  
110-19-0 iso-Butylacetat  
110-43-0 2-Heptanon  
110-49-6 Etylenglykolmonometyleteracetat   B 
110-54-3 n-Hexan  
110-80-5 Etylenglykolmonoetyleter  
110-82-7 Cyklohexan  
110-85-0 Piperazin  
110-86-1 Pyridin  
110-91-8 Morfolin  
111-15-9 Etylenglykolmonoetyleteracetat  
111-30-8 Glutaraldehyd  
111-40-0 Dietylentriamin  
111-42-2 Dietanolamin  
111-44-4 2,2'-Diklordietyleter    B 
111-46-6 Dietylenglykol  
111-60-4 Etylenglykolmonostearat    50 
111-76-2 Etylenglykolmonobutyleter  
111-90-0 Dietylenglykolmonoetyleter  
112-07-2 Etylenglykolmonobutyleteracetat  
112-15-2 Dietylenglykolmonoetyleteracetat  
112-24-3 Trietylentetramin  
112-34-5 Dietylenglykolmonobutyleter  
115-07-1 Propen  
115-10-6 Dimetyleter  
115-77-5 Pentaerytritol  
117-81-7 Di-(2-etylhexyl)ftalat  
118-96-7 2,4,6-Trinitrotoluen  
119-90-4 Dianisidin (3,3'-dimetoxibenzidin)   B 
119-93-7 o-Tolidin (3,3'-dimetylbensidin)   B 
120-80-9 Katekol  
120-82-1 1,2,4-Triklorbensen  
121-14-2 2,4-Dinitrotoluen  
121-44-8 Trietylamin  
121-69-7 N,N-Dimetylanilin  
122-39-4 Difenylamin  
122-60-1 Fenylglycidyleter  
123-31-9 Hydrokinon  



123-42-2 4-Hydroxi-4-metyl-2-pentanon  
123-86-4 n-Butylacetat  
123-91-1 Dioxan  
123-92-2 3-Metylbutylacetat  
123-95-5 n-Butylstearat    50 
124-17-4 Dietylenglykolmonobutyleteracetat  
124-38-9 Koldioxid  
124-40-3 Dimetylamin  
126-72-7 Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat   B 
126-99-8 2-Klor-1,3-butadien  
127-18-4 Tetrakloretylen  
127-19-5 N,N-Dimetylacetamid  
127-91-3 b-Pinen   
131-11-3 Dimetylftalat  
134-32-7 a-Naftylamin     B 
135-88-6 Fenyl-b-naftylamin    B 
137-05-3 Metyl-2-cyanoakrylat  
137-26-8 Tiram  
137-30-4 Ziram  
138-22-7 Butyllaktat  
138-86-3 Limonen  
140-88-5 Etylakrylat  
141-32-2 Butylakrylat  
141-43-5 Etanolamin  
141-78-6 Etylacetat  
142-82-5 n-Heptan   
144-62-7 Oxalsyra  
151-56-4 Etylenimin      B 
151-67-7 Halotan  
300-92-5 Aluminiumdistearat    50 
302-01-2 Hydrazin     B 
334-88-3 Diazometan     B 
354-33-6 1,1,1,2,2-Pentafluoretan  
420-04-2 Cyanamid  
420-46-2 1,1,1-Trifluoretan  
463-82-1 tert-Pentan  
492-80-8 Auramin (4,4'-imidokarbonyl- 
bis(N,N-dimetylanilin))     B 
505-60-2 2,2'-Diklorodietylsulfid (senapsgas)   B 
506-77-4 Cyanklorid  
509-14-8 Tetranitrometan  
526-73-8 1,2,3-Trimetylbensen  
528-29-0 1,2-Dinitrobensen  
540-73-8 1,2-Dimetylhydrazin    B 
540-88-5 tert.-Butylacetat  
541-85-5 5-Metyl-3-heptanon  
542-88-1 1,1'-Diklordimetyleter    A 
552-30-7 Trimellitsyraanhydrid  
557-04-0 Magnesiumstearat    50 
557-05-1 Zinkstearat 50 



584-84-9 2,4-Toluendiisocyanat  
591-78-6 2-Hexanon  
593-29-3 Kaliumstearat    50 
598-56-1 Dimetyletylamin  
606-20-2 2,6-Dinitrotoluen  
609-19-8 3,4,5-Triklorfenol  
615-05-4 2,4-Diamino-1-metoxibensen  

(2,4-diaminoanisol)    B 
620-11-1 3-Pentylacetat  
624-41-9 2-Metylbutylacetat  
624-83-9 Metylisocyanat  
624-92-0 Dimetyldisulfid  
625-16-1 1,1-Dimetylpropylacetat  
626-38-0 1-Metylbutylacetat  
627-93-0 Dimetyladipat  
628-63-7 n-Pentylacetat  
628-96-6 Etylenglykoldinitrat  
630-08-0 Kolmonoxid  
637-12-7 Aluminiumtristearat    50 
680-31-9  
Hexametylfosfortriamid (HMPA)    A 
684-93-5 N-Metyl-N-nitrosourea (MNU)   A 
811-97-2 HFC 134 a  
818-61-1 2-Hydroxietylakrylat  
822-06-0 Hexametylendiisocyanat  
822-16-2 Natriumstearat    50 
872-50-4 N-Metyl-2-pyrrolidon  
933-75-5 2,3,6-Triklorfenol  
933-78-8 2,3,5-Triklorfenol  
935-79-5 Tetrahydroftalsyraanhydrid   B 
935-95-5 2,3,5,6-Tetraklorfenol  
1002-89-7 Ammoniumstearat    50 
1119-40-0 Dimetylglutarat  
1120-71-4 1,3-Propansulton    B 
1303-96-4 Borax  
1305-62-0 Kalciumhydroxid  
1305-78-8 Kalciumoxid  
1309-37-1 Järnoxid  
1310-58-3 Kaliumhydroxid  
1310-73-2 Natriumhydroxid  
1314-13-2 Zinkoxid  
1314-56-3 Fosforpentoxid  
1314-62-1 Vanadinpentoxid  
1314-80-3 Difosforpentasulfid  
1319-77-3 Kresol  
1320-67-8 Propylenglykolmonometyleter  
1321-12-6 Nitrotoluen  
1321-65-9 Naftalener, klorerade  
1330-20-7 Xylen   
1333-82-0 Kromtrioxid  



1338-23-4 Metyletylketonperoxid  
1395-21-7  Enzymer, subtilisiner  
1464-53-5 1,2:3,4-Diepoxibutan    B 
1592-23-0 Kalciumstearat    50 
1634-04-4 Metyltertiärbutyleter  
1694-82-2 1,2,3,6-tetrahydro-cis-4-metylftalsyra- 
anhydrid      B 
1712-64-7 Isopropylnitrat  
2186-24-5 p-Kresylglycidyleter  
2238-07-5 Diglycidyleter  
2426-08-6 n-Butylglycidyleter  
2551-62-4 Svavelhexafluorid  
2807-30-9 Etylenglykolmonopropyleter  
3068-88-0 b-Butyrolakton    B 
3173-72-6 1,5-Naftalendiisocyanat  
3425-89-6 1,2,3,6-tetrahydro-4-metylftalsyraanhydrid  B 
3689-24-5 Sulfotep  
4098-71-9 Isoforondiisocyanat  
4485-12-5 Litiumstearat 50 
4901-51-3 2,3,4,5-Tetraklorfenol  
5333-84-6 1,2,3,6-tetrahydro-3-metylftalsyraanhydrid  B 
6283-86-9 2-Etylhexyllaktat  
6423-43-4 1,2-Propylenglykoldinitrat  
7047-84-9 Aluminiummonostearat    50 
7085-85-0 Etyl-2-cyanoakrylat  
7429-90-5 Aluminium  
7439-92-1 Bly  
7439-96-5 Mangan   
7439-97-6 Kvicksilver  
7439-98-7 Molybden  
7440-02-0 Nickel  
7440-06-4 Platina  
7440-22-4 Silver  
7440-33-7 Volfram  
7440-36-0 Antimon  
7440-38-2 Arsenik  
7440-41-7 Beryllium  
7440-43-9 Kadmium  
7440-47-3 Krom  
7440-48-4 Kobolt   
7440-50-8 Koppar  
7440-74-6 Indium   
7446-09-5 Svaveldioxid  
7553-56-2 Jod  
7580-67-8 Litiumhydrid  
7646-79-9 Koboltdiklorid   
7646-85-7 Zinkklorid  
7647-01-0 Väteklorid  
7664-38-2 Fosforsyra  
7664-39-3 Vätefluorid  



7664-41-7 Ammoniak  
7664-93-9 Svavelsyra  
7697-37-2 Salpetersyra  
7719-12-2 Fosfortriklorid  
7722-84-1 Väteperoxid  
7726-95-6 Brom  
7738-94-5 Kromsyra  
7758-97-6 Blykromat  
7775-11-3 Natriumkromat  
7778-50-9 Kaliumdikromat  
7782-41-4 Fluor  
7782-49-2 Selen  
7782-50-5 Klor  
7783-06-4 Vätesulfid  
7783-07-5 Selenväte  
7783-60-0 Svaveltetrafluorid  
7784-42-1 Arseniktrihydrid  
7789-00-6 Kaliumkromat  
7789-06-2 Strontioumkromat  
7790-79-6 Kadmiumdifluorid   
7803-51-2 Fosfortrihydrid  
7803-52-3 Antimontrihydrid  
8003-34-7 Pyretrum  
8006-64-2 Terpentin  
9002-86-2 Damm, PVC -totaldamm  
9014-01-1 Enzymer, subtilisiner  
10024-97-2 Lustgas  
10025-87-3 Fosforylklorid  
10026-13-8 Fosforpentaklorid  
10028-15-6 Ozon  
10035-10-6 Vätebromid  
10043-92-2 Radon  
10049-04-4 Klordioxid  
10102-43-9 Kväveoxid  
10102-44-0 Kvävedioxid  
10108-64-2 Kadmiumdiklorid   
10124-43-3 Koboltsulfat   
10588-01-9 Natriumdikromat  
12001-28-4 Krokidolit  
12001-29-5 Krysotil  
12035-72-2 Trinickeldisulfid   
12172-73-5 Amosit  
13149-00-3 cis-Hexahydroftalsyraanhydrid   B 
13463-39-3 Nickelkarbonyl  
13463-67-7 Titandioxid -totaldamm  
13466-78-9  3-Karen (jfr terpener)  
13494-80-9 Tellur   
13530-65-9 Zinkkromat  
13838-16-9 Enfluran  
13952-84-6 sek.-Butylamin  



14166-21-3 trans-Hexahydroftalsyraanhydrid   B 
14464-46-1 Kristobalit  
14807-96-6 Talk  
14808-60-7 Kvarts  
15468-32-3 Tridymit  
15646-96-5 2,4,4-Trimetylhexametylendiisocyanat  
15950-66-0 2,3,4-Triklorfenol  
16111-27-6 S-[2-(Dimetylamino)etyl]-pseudotioureadihydroklorid (PBA 1) B 
16938-22-0 2,2,4-Trimetylhexametylendiisocyanat  
19234-20-9 Etylenglykolmonoisopropyleteracetat  
19438-60-9 Hexahydro-4-metylftalsyraanhydrid   B 
25013-15-4 Vinyltoluen  
25154-54-5 Dinitrobensen  
25167-82-2 Triklorfenol  
25167-83-3 Tetraklorfenol  
25321-14-6 Dinitrotoluen  
25550-51-1 Hexahydrometylftalsyraanhydrid   B 
25551-13-7 Trimetylbensen  
26471-62-5 Toluendiisocyanat   
26590-20-5 1,2,3,6-tetrahydrometylftalsyraanhydrid   B 
26628-22-8 Natriumazid  
26675-46-7 Isofluran  
26761-40-0 Diisodecylftalat  
28178-42-9 2,6-Diisopropylfenylisocyanat  
28523-86-6 Sevofluran  
28679-16-5 Trimetylhexametylendiisocyanat   
31566-31-1 Glycerolmonostearat    50 
34090-76-1 Tetrahydro-4-metylftalsyraanhydrid   B 
34590-94-8 Dipropylenglykolmonometyleter  
42498-58-8 2,3,5,6-Tetrahydro-2-metylftalsyraanhydrid  B 
48122-14-1 1-Metylhexahydroftalsyraanhydrid   B 
57041-67-5 Desfluran  
57110-29-9 Hexahydro-3-metylftalsyraanhydrid   B 
60304-36-1 Kaliumaluminiumtetrafluorid  
66733-21-9 Erionit     A 
77536-66-4 Aktinolit  
77536-67-5 Antofyllit  
77536-68-6 Tremolit  
142844-00-6 Aluminiumsilikatfiber    31 
 



Bilaga C 
Ordlista 
 
Additiv effekt En samverkande effekt är additiv, om verkningsmekanismen är 

likartad hos de ämnen man är exponerad för. 
 
Allergi Överkänslighet, där orsaken är ett förändrat reaktionssätt i 

kroppens immunförsvar, som vanligen uppstått genom upprepad 
kontakt med ett allergiframkallande ämne. Allergi kan visa sig på 
olika sätt, t.ex. genom kontakteksem, rinnande ögon och näsa, 
andningsbesvär, astma m.m. 

 
Antigen  Främmande ämne som framkallar reaktion i immunförsvaret.  
 
Areamätning Immissionsmätning. Övervakning av vissa luftföroreningar med 

stationär utrustning av registrerande typ, ofta med flera mätpunkter 
i en arbetslokal, mätning över en area. 

Centrala 
nervsystemet  Hjärnan, förlängda märgen och ryggmärgen. 
 
Emissionsmätning Mätning för att kartlägga föroreningskällornas betydelse för 

uppkomst och spridning av luftföroreningar. 
 
Enzymer Ämnen som till största delen består av proteiner och verkar som 

specifik katalysator, dvs. påskyndar förloppet, vid en viss kemisk 
reaktion. 

 
Exponering Utsättande för ett ämne genom t.ex. inandning, förtäring, 

hudkontakt. 
 
Fertilitet  Fruktsamhet, förmåga att få barn. 
 
Glycinenhet (GU) Ett kvantitativt mått på proteolytisk, dvs. proteinspjälkande, 

enzymaktivitet. En glycinenhet (GU) motsvarar en aktivitet som 
från standardsubstrat under standardbetingelser frigör så många 
aminogrupper som finns i 1 mg glycin. 

Hygienisk effekt 
(HE)  Se avsnittet Samverkande effekter sidan 70. 
 
Hyperreaktivitet En ökad känslighet i slemhinnan för olika stimuli, t.ex. fysikaliska 

och kemiska faktorer. Se avsnittet Sensibiliserande ämnen, på 
sidan 73. 

 
Latenstid Tiden från den första exponeringen, för t.ex. ett 

cancerframkallande ämne, till dess att cancersjukdom kan påvisas. 
 
ppm Miljondel, part per million. T.ex. liter gas per miljon liter luft, cm3 

gas, per m3 luft. 
 
 



Sensibiliserande 
ämne Ämne, som man kan bli överkänslig för, t.ex. ämne som i mycket 

liten mängd kan utlösa allergiska effekter. 
 
Symptom  Tecken på sjukdom, förgiftning eller dylikt. 
 
Synergistisk effekt Förstärkande effekt. En samverkande effekt är synergistisk, om 

effekten av en samtidig exponering för olika ämnen är betydligt 
större än summan av de olika effekterna för de enskilda ämnena. 

 
Toxisk  Giftig. 
 
 



 
   Information från Arbetsmiljöverket          
 
Aktuella regler 
 
Svensk författningssamling 
 
SFS 1982:821 Lagen om transport av farligt gods 
SFS 1982:923 Förordningen om transport av farligt gods  
SFS 1988:1145 Förordningen om brandfarliga och explosiva varor 
SFS 1996:971 Förordningen om farligt avfall 
SFS 1998:808 Miljöbalken 
SFS 1998:899 Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
SFS 1998:941 Förordningen om kemiska produkter och biotekniska organis-mer 
SFS 1998:944 Förordningen om förbud m.m. i vissa fall i samband med hante-

ring, införsel och utförsel av kemiska produkter 
 
Arbetsmiljöverkets författningssamling 
 
AFS 1986:13  Oljor 
AFS 1986:29  Sprutmålning 
AFS 1992:9  Smältsvetsning och termisk skärning 
AFS 1992:16  Kvarts 
AFS 1992:17  Bly 
AFS 1992:18  Motorbränslen 
AFS 1994:32  Gravida och ammande arbetstagare 
AFS 1996:13  Asbest 
AFS 1997:7  Gaser 
AFS 1997:10  Laboratoriearbete med kemikalier 
AFS 2000:4  Kemiska arbetsmiljörisker 
AFS 2000:42  Arbetsplatsens utformning 
AFS 2001:1  Systematiskt arbetsmiljöarbete 
AFS 2001:7  Anestesigaser 
AFS 2004:1  Syntetiska oorganiska fibrer 
AFS 2005:1  Mikrobiologiska arbetsmiljörisker 
AFS 2005:6  Medicinska kontroller i arbetslivet 
AFS 2005:18  Härdplaster 
 
Kemikalieinspektionens författningssamling 
 
KIFS 1994:12 Klassificering och märkning av kemiska produkter 
KIFS 1998:8  Kemiska produkter och biotekniska organismer 
 
Urval av standarder avseende yrkeshygieniska mätningar 
 
SS-EN 481 Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luft-

burna partiklar 
SS-EN 482 Arbetsplatsluft – Allmänna krav på metoder för mätning av 

kemiska ämnen 



SS-EN 689 Arbetsplatsluft – Vägledning för bedömning av exponering genom 
inandning av kemiska ämnen för jämförelse med gränsvärden och 
mätstrategi 

SS-EN 838 Arbetsplatsluft – Diffusionsprovtagare för bestämning av gaser 
och ångor – Krav och provningsmetoder 

SS-EN 1076 Arbetsplatsluft – Adsorbentrör för pumpad provtagning av gaser 
och ångor – Krav och provningsmetoder 

SS-EN 1231 Arbetsplatsluft – Korttidsmätning med direktvisande analysam-
puller – Krav och provningsmetoder 

SS-EN 1232 Arbetsplatsluft – Pumpar för provtagning av kemiska ämnen – 
Krav och provningsmetoder 

SS-EN 1540  Arbetsplatsluft – Terminologi 
SS-EN 12919 Arbetsplatsluft – Pumpar med ett volymflöde över 5 l/min för 

provtagning av kemiska ämnen – Krav och provningsmetoder 
SS-EN 14042 Arbetsplatsluft – Vägledning för val av metod för bestämning av 

exponering för kemiska och biologiska ämnen 
SS-EN 45544-4 Arbetsplatsluft – Direktvisande mätinstrument för gaser och ångor 

– Del 4: Vägledning för val, installation, användning och underhåll 
SS-ISO 16200-2 Arbetsplatsluft – Provtagning och analys av flyktiga organiska 

ämnen genom desorption med lösningsmedel/gaskromatografi – 
Del 2: Diffusionsprovtagning 

  
En komplett förteckning på standarder avseende mätningar i 
arbetsplatsluft finns på SIS, Swedish Standard Institute, webbplats 
www.sis.se 

Standarder avseende emissionsmätningar 
 
SS-EN 626-1 Maskinsäkerhet – Reducering av hälsorisker från farliga ämnen 

som avges från maskiner. Del 1: Principer och specifikationer för 
tillverkare av maskiner 

SS-EN 626-2 Maskinsäkerhet – Reducering av hälsorisker från farliga ämnen 
som avges från maskiner. Del 2: Metodik för kontrollmetoder 

SS-EN 1093-1 Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga 
ämnen. Del 1: Val av provningsmetod 

SS-EN 1093-3 Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga 
ämnen. Del 3: Emissionshastighet för en specifik luftförorening – 
Mätning i box med den verkliga föroreningen 

SS-EN 1093-4 Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga 
ämnen. Del 4: Infångningseffektivitet hos ett avgassystem – Metod 
med spårämne 

SS-EN 1093-6 Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga 
ämnen. Del 6: Mätning av separationseffektivitet uttryckt som 
massa – Fritt utlopp 

SS-EN 1093-7 Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga 
ämnen. Del 7: Mätning av separationseffektivitet uttryckt som 
massa – Reglerat utlopp 

SS-EN 1093-8 Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga 
ämnen. Del 8: Koncentrationsparameter för luftförorening – Metod 
för mätning i box 



SS-EN 1093-9 Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga 
ämnen. Del 9: Koncentrationsparameter för luftförorening – Metod 
för mätning i rum 

SS-EN 1093-11 Maskinsäkerhet – Beräkning av utsläpp av luftburna farliga ämnen 
– Del 11: Reningsindex 

 
Övrigt 
 
• Användbarheten av luftföroreningsdata från arbetsplatser för bedömning av exponering i 

samband med yrkeshygieniska och epidemiologiska studier, U Ulfvarson, Arbete och 
Hälsa 1983:11 

• Arbetslivsinstitutets metodserie 
• Arbetslivsinstitutets undersökningsrapporter  
• Arbetslivsrapporter från Arbetslivsinstitutet 
• A Strategy for Occupational Exposure Assessment, N Hawkins S Norwood och J Rock, 

ACGIH, 1991 
• Kemisk yrkes- och miljöhygien, Karl Krook, Arbetslivsinstitutet och Prevent, 2001 
• Matematik och Statistik för skyddsingenjörer, C-A Nilsson och O Nygren, 

Arbetsmiljöinstitutet, Umeå, 1985 
• Monitoring strategies for toxic substances, Health and Safety Executive, UK, HSE  
• Occupational Exposure Databases: A proposal for core information for workplace 

exposure measurements on chemical agents, European Foundation for the Improvement 
of Living and Working Conditions, Dublin, 1996 

• Principer och metoder för provtagning och analys av ämnen upptagna på listan över 
hygieniska gränsvärden, Arbete och Hälsa, senaste utgåvan. 

• Provtagningsstrategi och statistisk bearbetning av mätdata, B Johansson och H Westberg, 
Yrkesmedicinska kliniken, Örebro, 1982 

• Some Applications of Statistics in Occupational Hygiene, P Dewell, British Occupational 
Hygiene Society (BOHS), Technical Handbook Series No 1, 1989 



Ämne År CAS-nr Nivågränsvärde  Takgränsvärde Korttidsvärde  Anm Noter 
 (NGV)  (TGV)  (KTV)     

   ppm mg/m3 ppm mg/m3 ppm mg/m3  
 
Vätesulfid  1987 7783-06-4 10 14 15 20 – –   
Wallastonit 
Se: Fibrer, naturliga kristallina – Övriga         
Xylen   1987 1330-20-7 50 200 – – 100 450 H  
o-Xylen   95-47-6         
m-Xylen   108-38-3         
p-Xylen   106-42-3         
Zinkklorid 
– respirabelt damm 1974 7646-85-7 – 1 – – – –  1 
Zinkoxid 
– totaldamm  1974 1314-13-2 – 5 – – – –  1 
Ziram  1993 137-30-4 – 1 – – – 2 S  
Attiksyra  1990 64-19-7 5 13 – – 10 25   
Attiksyraanhydrid 1974 108-24-7 – – 5 20 – –   
 



EU:s indikativa gränsvärden

CAS Agens NGV KTV Beteckning Direktiv
ppm mg/m3 ppm mg/m3

54-11-5 Nikotin - 0,5 - - H 2006/15/EG
60-29-7 Dietyleter 100 308 200 616 - 2000/39/EG
64-18-6 Myrsyra 5 9 - - - 2006/15/EG
64-19-7 Ättiksyra 10 25 91/322/EEG
67-56-1 Metanol 200 260 - - H 2006/15/EG
67-64-1 Aceton 500 1210 - - - 2000/39/EG
67-66-3 Kloroform 2 10 - - H 2000/39/EG
71-55-6 1,1,1-Trikloretan 100 555 200 1110 - 2000/39/EG
75-00-3 Kloretan 100 268 - - - 2006/15/EG
 75-04-7 Etylamin 5 9,4 - - - 2000/39/EG
75-05-8 Acetonitril 40 70 - - H 2006/15/EG
75-34-3 1,1-Dikloretan 100 412 - - H 2000/39/EG
75-44-5 Fosgen 0,02 0,08 0,1 0,4 - 2000/39/EG
75-45-6 Klordifluormetan 1000 3600 - - - 2000/39/EG
78-78-4 Isopentan 1000 3000 - - - 2006/15/EG
78-93-3 Butanon 200 600 300 900 - 2000/39/EG
79-09-4 Propionsyra 10 31 20 62 - 2000/39/EG
88-89-1 Pikrinsyra - 0,1 91/322/EEG
91-20-3 Naftalen 10 50 91/322/EEG
95-47-6 o-Xylen 50 221 100 442 H 2000/39/EG
95-50-1 1,2-Diklorbensen 20 122 50 306 H 2000/39/EG
95-63-6 1,2,4-Timetylbensen 20 100 - - - 2000/39/EG
98-82-8 Kumen 20 100 50 250 H 2000/39/EG
98-83-9 2-Fenylpropen 50 246 100 492 - 2000/39/EG
98-95-3 Nitrobensen 0,2 1 - - H 2006/15/EG
100-41-4 Etylbensen 100 442 200 884 H 2000/39/EG
105-60-2 ε-Kaprolaktam (ånga och damm) - 10 - 40 - 2000/39/EG
106-35-4 3-Heptanon 20 95 - - - 2000/39/EG
106-42-3 p-Xylen 50 221 100 442 H 2000/39/EG
106-46-7 1,4-Diklorbensen 20 122 50 306 - 2000/39/EG
107-18-6 Allylalkohol 2 4,8 5 12,1 H 2000/39/EG
107-21-1 Etylenglykol 20 52 40 104 H 2000/39/EG



107-98-2 1-Metoxi-2-propanol 100 375 568 150 H 2000/39/EG
108-10-1 4-Metyl-2-pentanon 20 83 208 50 - 2000/39/EG
108-38-3 m-Xylen 50 221 100 442 H 2000/39/EG
108-46-3 Resorcinol 10 45 - - H 2006/15/EG
108-65-6 2-Metoxi-1-metyletylacetat 50 275 100 550 H 2000/39/EG
108-67-8 Mesitylen (1,3,5-Trimetylbenen) 20 100 - - - 2000/39/EG
108-88-3 Toluen 50 192 100 384 H 2006/15/EG
108-90-7 Monoklorbensen 5 23 15 70 - 2006/15/EG
108-94-1 Cyklohexanon 10 40,8 20 81,6 H 2000/39/EG
108-95-2 Fenol 2 7,8 - - H 2000/39/EG
109-66-0 Pentan 1000 3000 - - - 2006/15/EG
109-89-7 Dietylamin 5 15 10 30 - 2006/15/EG
109-99-9 Tetrahydrofuran 50 105 100 300 H 2000/39/EG
110-12-3 2-Metyl-2-hexanon 20 95 - - - 2000/39/EG
110-43-0 2-Heptanon 50 238 100 475 H 2000/39/EG
110-54-3 n-Hexan 20 72 - - - 2006/15/EG
110-82-7 Cyklohexan 200 700 - - - 2006/15/EG
110-85-0 Piperazin (ånga och damm) - 0,1 - 0,3 - 2000/39/EG
110-86-1 Pyridin 5 15 91/322/EEG
110-91-8 Morfolin 10 36 20 72 - 2006/15/EG
111-77-3 2-(2-metoxietoxi)etanol 10 50,1 - - H 2006/15/EG
111-76-2 2-Butoxietanol 20 98 50 246 H 2000/39/EG
112-07-2 2-Butoxietylacetat 20 133 50 333 H 2000/39/EG
112-34-5 2-(2-butoxietoxi)etanol 10 67,5 15 101,2 - 2006/15/EG
115-10-6 Dimetyleter 1000 1920 - - - 2000/39/EG
120-82-1 1,2,4-Triklorbensen 2 15,1 5 37,8 H 2000/39/EG
121-44-8 Trietylamin 2 8,4 3 12,6 H 2000/39/EG
123-92-2 Isopentylacetat 50 270 100 540 - 2000/39/EG
124-38-9 Koldioxid 5000 9000 - - - 2006/15/EG
124-40-3 Dimetylamin 2 3,8 5 9,4 - 2000/39/EG
127-19-5 N,N-Dimetylacetamid 10 36 20 72 H 2000/39/EG
141-32-2 n-Butylakrylat 2 11 10 53 - 2000/39/EG
141-43-5 2-Aminoetanol 1 2,5 3 7,6 H 2006/15/EG
142-82-5 n-Heptan 500 2085 - - - 2000/39/EG
144-62-7 Oxalsyra - 1 - - - 2006/15/EG
420-04-2 Cyanamid 0,58 1 - - H 2006/15/EG



463-82-1 Neopentan 1000 3000 - - - 2006/15/EG
526-73-8 1,2,3-Trimetylbensen 20 100 - - - 2000/39/EG
541-85-5 5-Metyl-3-heptanon 10 53 20 107 - 2000/39/EG
626-38-0 1-Metylbutylacetat 50 270 100 540 - 2000/39/EG
628-63-7 n-Pentylacetat 50 270 100 540 - 2000/39/EG
620-11-1 3-Pentylacetat 50 270 100 540 - 2000/39/EG
625-16-1 tert.-Pentylacetat 50 270 100 540 - 2000/39/EG
1305-62-0 Kalciumdihydroxid - 5 91/322/EEG
1314-56-3 Difosforpentoxid - 1 - - - 2006/15/EG
1314-80-3 Difosforpentasulfid - 1 - - - 2006/15/EG
1319-77-3 Kresol, alla isomerer 5 22 91/322/EEG
1330-20-7 Xylen, alla isomerer 50 221 100 442 H 2000/39/EG
3698-24-5 Sulfotep - 0,1 - - H 2000/39/EG
7440-06-4 Platina (metall) - 1 91/322/EEG
7440-22-4 Silver - 0,1 - - - 2000/39/EG
7580-67-8 Litiumhydrid - 0,025 91/322/EEG
7647-01-0 Klorväte 5 8 10 15 - 2000/39/EG
7664-38-2 Ortofosforsyra - 1 - 2 - 2000/39/EG
7664-39-3 Fluorväte 1,8 1,5 3 2,5 - 2000/39/EG
7664-41-7 Ammoniak 20 14 50 36 - 2000/39/EG
7697-37-2 Salpetersyra - - 1 2,6 - 2006/15/EG
7726-95-6 Brom 0,1 0,7 - - - 2006/15/EG
7782-41-4 Fluor 1 1,58 2 3,16 - 2000/39/EG
7782-50-5 Klor - - 0,5 1,5 - 2006/15/EG
7783-07-5 Selenväte 0,02 0,07 0,05 0,17 - 2000/39/EG
7803-51-2 Fosfin 0,1 0,14 0,2 0,28 - 2006/15/EG
8003-34-7 Pyretrum - 1 - - - 2006/15/EG
10026-13-8 Fosforpentaklorid - 1 - - - 2006/15/EG
10035-10-6 Bromväte - - 2 6,7 - 2000/39/EG
10102-43-9 Kvävemonoxid 25 30 91/322/EEG
26628-22-8 Natriumazid - 0,1 - 0,3 H 2000/39/EG
34590-94-8 (2-Metoximetyletoxi)propanol 50 308 - - H 2000/39/EG

Fluorider, oorg. - 2,5 - - - 2000/39/EG
Silver (lösligaa föreningar som Ag) - 0,01 - - - 2006/15/EG
Barium (lösliga föreningar som Ba) - 0,5 - - - 2006/15/EG
Krom, oorg. krom (II+III)-föreningar - 2 - - - 2006/15/EG



Tenn, oorg. föreningar (som Sn) - 2 91/322/EEG

10 ämnen från 91/322/EEC
62 ämnen från 2000/39/EG
33 ämnen från 2006/15/EG

EU:s bindande gränsvärden

CAS Agens NGV Beteckning Direktiv
ppm mg/m3

Bly oorg. föreningar - 0,15 - - - 98/24/EG
71-43-2 Bensen 1 3,25 - - H 2004/37/EG
75-01-5 Vinylkloridmonomer 3 7,77 - - - 2004/37/EG

Damm från hårda träslag - 5 - - - 2004/37/EG
Asbest 0,1 fiber/cm3 2003/18/EG

77536-66-4    Aktinolit
12172-73-5    Amosit
77536-67-5    Antofyllit
12001-29-5    Krysotil
12001-28-4    Krokidolit
77536-68-6    Tremolit



KOMMISSIONENS DIREKTIV 2009/161/EU 

av den 17 december 2009 

om upprättande av en tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden enligt rådets 
direktiv 98/24/EG och om ändring av kommissionens direktiv 2000/39/EG 

(Text av betydelse för EES) 

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och för
draget om Europeiska unionens funktionssätt, 

med beaktande av rådets direktiv 98/24/EG av den 7 april 1998 
om skydd av arbetstagares hälsa och säkerhet mot risker som 
har samband med kemiska agenser i arbetet ( 1 ), särskilt 
artikel 3.2, 

med beaktande av yttrandet från rådgivande kommittén för 
arbetsmiljöfrågor, och 

av följande skäl: 

(1) Enligt direktiv 98/24/EG ska kommissionen föreslå euro
peiska mål i form av indikativa yrkeshygieniska gränsvär
den, som ska fastställas på gemenskapsnivå, för att 
skydda arbetstagarna mot kemiska risker. 

(2) Vid genomförandet av denna uppgift biträds kommissio
nen av vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska 
gränsvärden (nedan kallad kommittén), inrättad genom 
kommissionens beslut 95/320/EG ( 2 ). 

(3) De indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena är hälsobase
rade, icke-bindande värden som fastställts med hjälp av 
de senaste vetenskapliga rönen och med beaktande av 
tillgänglig mätteknik. De innebär gränsvärden för expo
nering, under vilka inga skadeverkningar kan förväntas 
för ett visst ämne efter kortvarig eller daglig exponering 
under ett helt yrkesliv. De är europeiska mål som ska 
göra det lättare för arbetsgivaren att fastställa och be
döma risker i enlighet med artikel 4 i direktiv 98/24/EG. 

(4) För alla kemiska agens för vilka indikativa yrkeshygie
niska gränsvärden har fastställts på gemenskapsnivå ska 
medlemsstaterna fastställa ett nationellt yrkeshygieniskt 
gränsvärde som beaktar gemenskapens gränsvärde men 
som till sin natur kan stämma överens med nationell 
lagstiftning och praxis. 

(5) Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden bör ses som en 
viktig del av det övergripande arbetet för att skydda ar
betstagarna mot de risker i arbetet som orsakas av farliga 
kemikalier. 

(6) Resultaten av de riskbedömningar och de riskminsk
ningsstrategier som utarbetats med stöd av rådets förord
ning (EEG) nr 793/93 av den 23 mars 1993 om bedöm
ning och kontroll av risker med existerande ämnen ( 3 ) 
ger underlag för att fastställa eller ompröva de yrkes
hygieniska gränsvärdena för ett antal ämnen. 

(7) Kommissionens direktiv 91/322/EEG ( 4 ), ändrat genom 
direktiv 2006/15/EG ( 5 ), innehåller yrkeshygieniska grän
svärden för tio ämnen och fortsätter att gälla. 

(8) En första och en andra förteckning över indikativa yrkes
hygieniska gränsvärden upprättades genom kommissio
nens direktiv 2000/39/EG ( 6 ) och 2006/15/EG på grund
val av direktiv 98/24/EG. Genom det här direktivet upp
rättas en tredje förteckning över indikativa yrkeshygie
niska gränsvärden enligt direktiv 98/24/EG. 

(9) I enlighet med artikel 3 i direktiv 98/24/EG har kom
mittén bedömt 19 ämnen, som förtecknas i bilagan till 
det här direktivet. Ett av dessa ämnen, fenol, förekom 
tidigare i bilagan till direktiv 2000/39/EG. Kommittén 
har undersökt det indikativa yrkeshygieniska gränsvärdet 
för detta ämne mot bakgrund av de senaste vetenskapliga 
rönen och rekommenderat att det fastställs ett gränsvärde 
för kortvarig exponering för att komplettera det befint
liga tidsvägda medelvärdet för indikativa yrkeshygieniska 
gränsvärden. Därför bör detta ämne, som nu finns upp
taget i bilagan till det här direktivet, strykas ur bilagan till 
direktiv 2000/39/EG. 

(10) Kvicksilver är ett ämne med potentiellt allvarliga kumu
lativa hälsoeffekter. Hälsokontroller, inklusive biologisk 
kontroll, i enlighet med artikel 10 i direktiv 98/24/EG 
bör därför komplettera det indikativa yrkeshygieniska 
gränsvärdet. 

(11) Det bör också fastställas gränsvärden för kortvarig expo
nering för vissa ämnen för att beakta de effekter som 
uppkommer vid sådan exponering.
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(12) För vissa ämnen är det nödvändigt att även beakta möj
ligheten av upptag genom huden för att säkerställa 
högsta möjliga skyddsnivå. 

(13) Detta direktiv bör vara ett led i förverkligandet av den 
inre marknadens sociala dimension. 

(14) De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga 
med yttrandet från den kommitté som inrättades genom 
artikel 17 i rådets direktiv 89/391/EEG av den 12 juni 
1989 om åtgärder för att främja förbättringar av arbets
tagarnas säkerhet och hälsa i arbetet ( 1 ). 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Vid genomförandet av direktiv 98/24/EG ska det upprättas en 
tredje förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden 
för de kemiska agens som förtecknas i bilagan. 

Artikel 2 

Medlemsstaterna ska med beaktande av gemenskapens gränsvär
den fastställa nationella yrkeshygieniska gränsvärden för de ke
miska agens som förtecknas i bilagan. 

Artikel 3 

I bilagan till direktiv 2000/39/EG ska hänvisningen till fenol 
strykas. 

Artikel 4 

1. Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra för
fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
den 18 december 2011. 

De ska genast till kommissionen överlämna texterna till de 
bestämmelserna och en jämförelsetabell över dessa bestämmel
ser och bestämmelserna i detta direktiv. 

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser ska de innehålla 
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis
ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis
ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda. 

2. Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna tex
terna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar 
inom det område som omfattas av detta direktiv. 

Artikel 5 

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det 
har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Artikel 6 

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna. 

Utfärdat i Bryssel den 17 december 2009. 

På kommissionens vägnar 

José Manuel BARROSO 
Ordförande
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BILAGA 

CAS-nr ( 1 ) AGENS 

GRÄNSVÄRDEN Anmärk
ning ( 2 ) 

8 timmar ( 3 ) Kort exponering ( 4 ) 

mg/m 3 ( 5 ) ppm ( 6 ) mg/m 3 ppm 

68-12-2 N,N-dimetylformamid 15 5 30 10 Hud 

75-15-0 koldisulfid 15 5 — — Hud 

80-05-7 bisfenol A (inandningsbart damm) 10 — — — — 

80-62-6 metylmetakrylat — 50 — 100 — 

96-33-3 metylakrylat 18 5 36 10 — 

108-05-4 vinylacetat 17,6 5 35,2 10 — 

108-95-2 fenol 8 2 16 4 Hud 

109-86-4 2-metoxietanol — 1 — — Hud 

110-49-6 2-metoxietylacetat — 1 — — Hud 

110-80-5 2-etoxietanol 8 2 — — Hud 

111-15-9 2-etoxietylacetat 11 2 — — Hud 

123-91-1 1,4-dioxan 73 20 — — — 

140-88-5 etylakrylat 21 5 42 10 — 

624-83-9 metylisocyanat — — — 0,02 — 

872-50-4 n-metyl-2-pyrrolidon 40 10 80 20 Hud 

1634-04-4 metyltertiärbutyleter 183,5 50 367 100 — 

Kvicksilver och oorganiska föreningar, 
inklusive kvicksilveroxid och kvicksil
verklorid (mätt som kvicksilver) ( 7 ) 

0,02 — — — — 

7664-93-9 svavelsyra (dimma) ( 8 ) ( 9 ) 0,05 — — — — 

7783-06-4 vätesulfid 7 5 14 10 — 

( 1 ) CAS: Chemical Abstract Service Registry Number. 
( 2 ) En hudanmärkning som hänför sig till det yrkeshygieniska gränsvärdet för exponering anger möjligheten till betydande upptag via 

huden. 
( 3 ) Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmar tidsvägt genomsnitt. 
( 4 ) Gränsvärde för kortvarig exponering (STEL): Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 

minuter om ej annat anges. 
( 5 ) mg/m 3 : milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa. 
( 6 ) ppm: parts per million i luftvolymen (ml/m 3 ). 
( 7 ) Vid övervakning av exponering för kvicksilver och oorganiska föreningar av tvåvärt kvicksilver bör hänsyn tas till relevanta metoder för 

biologisk övervakning som kompletterar de indikativa yrkeshygieniska gränsvärdena. 
( 8 ) Vid val av lämplig metod för övervakning av exponering bör hänsyn tas till potentiella begränsningar och interferenser som kan uppstå 

vid förekomst av andra svavelföreningar. 
( 9 ) Dimman definieras som thorakal fraktion.

SV 19.12.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 338/89
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Mining and metals companies have a duty to protect the health of their
workforce and the control of exposure to harmful materials is an
important part of this. Having consistent, internationally-recognized
Occupational Exposure Limits (OELs) that are based on sound science is 
a vital element for companies to provide the best protection for their
workers. 

ICMM members believe that harmonization of the way OELs are set and
the introduction of greater transparency in the process should be to the
benefit of everyone involved. Traditionally OELs have been set by various
groups using a wide variety of available information – given this
background it is not surprising that there is considerable variation in 
the OELs in place. The result can be confusing for the companies and
workforces of an industry which operates internationally. 

This publication presents current perspectives on the OEL setting process
from the scientific review of health data, to risk acceptance criteria and
the consideration of socioeconomic factors. It is part of an ongoing 
ICMM project to develop an internationally harmonized approach, and an
earlier draft of this publication was presented at a multi-stakeholder
workshop held in London in November 2005. (The report of the workshop
is available as a separate ICMM publication).

For ICMM to achieve its goal of fostering a more harmonized approach, 
we recognize the need for dialogue and understanding among a wide
range of stakeholders, companies and territories. Accordingly we would
welcome comment on this publication and on the broader initiative –
details of which can be found on the ICMM website.

Paul Mitchell
President, ICMM
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The Institute of Environment and Health (formerly
the MRC Institute for Environment and Health) was
commissioned by the International Council on
Mining and Metals (ICMM) to prepare a draft
technical position paper as a framework for
discussion on how to advance the debate on a
harmonized approach to setting occupational
exposure limits (OELs). The term OEL is a generic
term that refers to an occupational standard for the
concentration of a substance in workplace air. 
OELs may be defined in various ways, for example,
as threshold limit values (TLVs), as developed by
the US American Conference of Governmental
Industrial Hygienists, or maximum exposure limits
or as time related airborne chemical concentrations,
such as short-term exposure limits or ceiling
values, among others.

While the document focuses, in particular, on
metals, metal compounds and other selected
substances of importance in the metals and mining
industries, the debate on harmonization of OELs is
applicable to all industrial chemicals.

The document serves as a working paper to
support the objective of ICMM, which is to develop,
a reasoned position, based on scientific,
socioeconomic and technical considerations, in
order to influence and support movement towards
a common, global, harmonized approach to setting
OELs, in the jurisdictions in which ICMM member
companies operate. Harmonizing OELs is viewed,
by ICMM, as an element in the promotion of a
sustainable and governance-based approach to
reducing and minimizing the potential for
occupational diseases internationally. Furthermore,
a harmonized approach to setting OELs would
represent good business practice and would
enhance equality for business operations across
firms and countries.

The ICMM goal is to develop a position on the
harmonized approach to the review and
establishment of OELs that, while taking into
account the proportion of exposed workers that a
given limit should be expected to protect:
• is based on a common definition of an OEL ;
• is underpinned by evidence-based, best available 

science;
• is consistent in the application of risk assessment;
• recognizes that any science-based value should 

be achievable in terms of socioeconomic impacts 
and technical achievability; and 

• is open and transparent to all stakeholders.

OELs to limit concentrations of substances in
workplace air have now been used for around a
century as a means of assessing and/or controlling
worker exposure to a wide range of airborne
substances (e.g. dusts, particles, aerosols, gases,
vapours). These have included organic and
inorganic substances and pharmaceuticals, and
have ranged from cotton dust, nicotine and coal
dust, to specific chemicals such as chromic acid
mist and vinyl chloride. OELs are not to be
confused with ambient air standards, which are
used to protect the general population. OELs have
been set on a wide variety of available information
and by various groups — some informal
professional groups and some formalized
regulatory expert bodies. These groups have
evolved their own procedures and paradigms for
recommending limits, and their outputs may or
may not have been part of the national regulatory
framework. The information available on which to
base OELs has varied from a few informal
observations on worker health to a large published
toxicological and human-health database. 

Given this background, it is not surprising that,
worldwide, there has been a wide variation in the
numerical value of many OELs for the same
substance, which has led to confusion and perhaps
a lack of confidence, both among the social
partners (industry and worker representatives),
concerning health and cost implications, and also
among the regulators who have the responsibility
for enforcement and assessment of industry
compliance.

Nonetheless, with industrial globalization, the
value of harmonizing approaches to setting OELs is
becoming increasingly apparent. Harmonization
does not mean standardization; that is, it is not to
be expected that all jurisdictions should use
identical approaches and generate identical
standards; rather, differences in approaches
should clearly reflect identifiable differences in
scientific policy or scientific judgement, which
should be communicated in a transparent manner.

Under national and international health and safety
regulations and guidelines, most employers,
worldwide, are required to protect workers from
exposure to chemicals that may be harmful to
health. Where health-based risk assessment
indicates workplace airborne exposure, appropriate
control measures may include consideration of
worker protection, which is usually provided by the
utilization of OELs. This, in turn, promotes both
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Currently, there are no formally recognized,
internationally agreed, harmonized methodologies
for the development of OELs, although the general
procedures and processes used would be broadly
agreeable to most standard-setting bodies.
Recognizing that the development of OELs should
be based on best available science, reflect risk
acceptance criteria and take account of
socioeconomic consequences, technical feasibility
and the practicalities of measurement techniques
and assessing compliance, this document explores: 
• current perspectives on OELs across a range of 

national and international organizations; 
• the use of data from experimental and human 

studies in setting health-based OELs; 
• exposure measurement methodologies; 
• risk assessment methodologies; and
• procedures for setting OELs in a number of 

jurisdictions.

Reflecting the particular focus on metals and
mining, several chemicals of particular relevance
for these industries are used as case studies 
within the report to illustrate some of the general
points made and explained herein. These are —
nickel metal and nickel compounds, palladium 
and soluble palladium salts, lead, chromium and
manganese, as examples of metals important 
in the industry, and nitrogen dioxide, sulphur
dioxide, sulphuric acid mists and crystalline silica.
Metals provide a unique challenge when setting
OELs as metal speciation (a variety of oxidation
states and of metal compounds) may affect health
impact. Similarly, other parameters become
important when considering gases, mists, and
particles of varying size and physical form, owing 
to deposition or absorption characteristics in the
respiratory tract and the potential for acute or
chronic effects. For each of the case studies,
descriptions are given of measurement techniques,
and comparisons are made of current OELs in
selected countries and the procedures through
which they have been established.

Finally, a number of proposals are made for
harmonization of approaches to setting OELs (see
below). The goals of the ICMM (above) are
discussed — in particular the extent to which it is
necessary to establish a common definition of an
OEL and the potential for doing so and also to what
extent numerical values for OELs can or should be
more standardized. The framework for a
harmonized approach proposed herein shares
many elements with proposals put forward by
ICMM member companies during the course of the

best practice in exposure control (e.g. by the
implementation of a hierarchy of control measures,
from elimination of airborne exposure at source to
safe working practices and the use of personal
protective equipment) and the use of management
systems to ensure compliance.

The primary objective in setting OELs is the
protection of workers from occupational illness or
disease, both locally, in the respiratory tract, and
systemically, by setting an occupational exposure
level at which no adverse health effects can be
anticipated, either in the short-term or during a
standardized working lifetime. To this end OELs
may be set for both short-term exposures and
longer term, time-weighted average exposures. 
In addition to worker protection, OELs may be set
for the protection of the offspring of workers.
Currently, the establishment of an OEL, generally,
involves two phases. One phase, based on best
available science, is the development of either a
recommended health-based limit, which is derived
from exposure–effect and exposure–response data,
or, where a numerical health-based limit cannot be
set (e.g. for compounds for which it is not possible
to identify a threshold for effects, such as genotoxic
carcinogens), a pragmatic numerical value based
on a risk assessment, a health statement or, for
example, a requirement to reduce levels as far as
reasonably practicable. The other phase is the
translation of a quantitative health-based limit into
a practical, operational limit. The second phase
may include several processes dealing with issues
such as technical feasibility and economic factors.
Thus, OELs may not always be simply health-based
limits; pragmatism is often an essential element of
setting an operational OEL. The different
approaches to setting health-based limits, dealing
with non-threshold compounds and addressing
pragmatic and operational issues that are adopted
by different jurisdictions are discussed in the
report.

3
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present exercise. The ICMM proposals are annexed
to this report.

The benefits of a harmonized approach include
increased transparency about the uses and
limitations of an OEL, enhanced confidence in the
process, pooling of resources across jurisdictions
and a clearer definition of protections for workers,
globally. Essential in the derivation of an OEL is
clear documentation of acceptable health risk from
a scientific viewpoint and, where appropriate,
transparent justification of the technological and
socioeconomic factors that may amend or refine a
final recommendation for an OEL.

A proposed framework for a harmonized approach
to setting OELs is as follows.
• Literature review of relevant scientific data 

according to standardized criteria
• Evaluation of literature review according to 

standardized criteria
• Selection of critical health endpoint(s)
• Determination of whether critical effects are 

threshold/non-threshold 
• Selection of key studies for OEL
• Selection of point of departure
• Selection of factors influencing uncertainty
• Application of individual uncertainty factors to 

each such influencing factor
• Determination of composite uncertainty factor
• Identification of non-scientific influences on 

development of OEL
• OEL
• Discussion on the availability and accuracy of 

sampling technology
• Documentation and publication of all key steps, 

above

Throughout this publication, in addition to the
standard references, electronic based resources
are identified by red superscript numerals.
Expanded descriptions including the relevant web
links can be found in the web publications section
on page 92.
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1.1 Introduction

This document has been prepared by the Institute
of Environment and Health (IEH) for the
International Council on Mining and Metals (ICMM)
in order both to provide a framework for
discussions on a harmonized approach to setting
occupational exposure limits (OELs) and to
facilitate activities related to the development of a
common, global strategy to promote movement
towards such an approach. While the document
focuses on metals and their compounds and other
selected substances of importance in the metals
and mining industries, the debate on harmonization
of OELs is applicable to all industrial chemicals.

The document supports an overall objective of the
ICMM, which is to develop, a reasoned position,
based on scientific, socioeconomic and technical
considerations, in order to influence and support
movement towards a common, global, harmonized
approach to the review and establishment of OELs,
in the jurisdictions in which ICMM member
companies operate. This overall objective of ICMM
is underpinned by the view that harmonization of
OELs is an important element in the promotion of 
a sustainable and governance-based approach to
reducing and minimizing the potential for
occupational ill-health and disease. Furthermore, 
a harmonized approach to setting OELs would
represent good business practice and would
enhance equality for business operations across
firms and countries.

The goal is to develop a harmonized approach that,
taking into account the proportion of exposed
workers that a given limit should be expected to
protect:
• is based on a common definition of an OEL;
• is underpinned by evidence-based, best available 

science;
• is consistent in the application of risk 

assessment;
• recognizes that any science-based value should 

be achievable in terms of socioeconomic impacts 
and technical achievability; and 

• is open and transparent to all stakeholders.

OELs to limit concentrations of substances in
workplace air have now been used since around
the turn of the 20th century. The first published
report on a permissible exposure level was for
carbon monoxide in Germany in 1883; other
examples followed, including, in 1916, exposure
limits for dusts with high quartz content in South

African gold mines and, in 1921, the setting of
exposure limits, by the US Bureau of Mines, for 33
substances encountered in the workplace (Cook,
1986). Since then, OELs have been used as a
means of assessing and/or controlling worker
exposure to a wide range of substances (e.g. dusts,
particles, aerosols, gases, vapours). These have
included organic and inorganic substances and
pharmaceuticals, and have ranged from cotton
dust, nicotine and coal dust, to specific chemicals
such as chromic acid mist and vinyl chloride. 

OELs are not to be confused with ambient air
standards, which are used to protect the general
population. While OELs are derived to protect
relatively healthy workers during their working
career, environmental ambient air standards
protect the weakest individuals (youngest, oldest,
and physically compromised) 24 hours a day, every
day, for an average lifetime. Unlike some ambient
air standards, exposure to levels at OELs will not
necessarily prevent discomfort or injury to all those
exposed owing to wide ranges in individual
susceptibilities (Paustenbach, 2000).

OELs have been set on a wide variety of available
information and by various groups — some
informal professional groups and some formalized
regulatory expert bodies. These groups have
evolved their own procedures and paradigms for
recommending limits, and their outputs may or
may not have been part of the national regulatory
framework. The information available on which to
base OELs has varied from a few informal
observations on worker health to a large published
toxicological and human-health database.
Furthermore, extensive national programs to
update OELs across the world are not in place. 
The fact that some national OELs have not been 
re-reviewed in decades may be a factor that leads to
differences in numerical values between countries.

Given this background, it is not surprising that,
worldwide, there has been a wide variation in the
numerical value of many OELs for the same
substance, and this has led to confusion and,
perhaps, a lack of confidence, both among the
social partners (industry and worker
representatives), concerning health and cost
implications, and also among the regulators who
have the responsibility for enforcement and
assessment of industry compliance.
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The objective in setting OELs is the protection of
workers from occupational ill-health and disease,
both locally, in the respiratory tract, and
systemically, by setting a highest occupational
exposure level at which no adverse health effects
can be anticipated in workers and their offspring.
Currently, the establishment of an OEL, generally,
involves two phases. One, phase, based on best
available science, is the development of a
recommended health-based limit, which is derived
from exposure–effect and exposure–response data,
or, where a health-based numerical limit cannot be
set (e.g. for genotoxic carcinogens), a pragmatic
numerical value based on a risk assessment, a
health statement or a requirement to minimize
exposure levels. The other phase is often the
translation of a quantitative health-based limit into
a practical, operational limit. The second phase
may include several processes dealing with issues
such as technical feasibility and economic factors.
Thus, OELs may not always be simply health-based
limits; pragmatism is often an essential element of
setting an operational OEL.

While many organizations around the world develop
and use OELs, there are disparities in the OEL
values of different organizations and the
methodologies use to derive them (Haber and
Maier, 2002). This review seeks to identify the
differences and similarities in the development and
use of OELs in different jurisdictions around the
world and to identify ways to make such standard
setting more harmonized and transparent.

Currently, there are no formally recognized,
internationally agreed, harmonized methodologies
for the development of OELs, although the general
procedures and processes used would be broadly
agreeable to most standard-setting bodies.
Recognizing that the development of OELs should
be based on best available science, reflect risk
acceptance criteria and take account of
socioeconomic consequences, technical feasibility
and the practicalities of measurement and
assessing compliance, this document reviews: 
• current perspectives on OELs across a range of 

national and international organizations 
(Section 1); 

• the use of data from experimental and human 
studies in setting health-based OELs (Section 2); 

• exposure measurement methodologies 
(Section 3); 

• risk assessment methodologies (Section  4); and
• procedures for setting OELs in a number of 

jurisdictions (Section 5).

Reflecting a particular focus on the metals and
mining industries, several chemicals of particular
relevance for these industries are used as case
studies within the report, to illustrate some of 
the general points made and explained herein.
These are — nickel metal and nickel compounds,
palladium and soluble palladium salts, lead,
chromium and manganese, as examples of metals
important in the industry, and nitrogen dioxide,
sulphur dioxide, sulphuric acid mists and
crystalline silica. For each of the case studies,
descriptions are given of measurement techniques
(Section 3.4), and comparisons are made of current
OELs in selected countries and the procedures
through which they have been established (Section
5.7). Summaries of information underpinning the
case studies are given in Annex 1. The document
concludes (Section 6) with a number of proposals
for harmonization of approaches to setting OELs.
Proposals put forward, separately, by ICMM
member companies can be found in Annex 2. 

Metals and metal compounds and other chemicals
encountered during mining, production and
downstream uses cover a wide range of
substances, some of which can cause the total
spectrum of health outcomes, from minor irritation
through to neurological illnesses and cancer; such
substances thus exemplify all the historical and
regulatory issues that have been pertinent to the
establishment of OELs. 

Owing to the scale of the task, preparation of this
document has relied strongly on review material.
Recent reviews that have been cited include those
by Haber and Maier (2002), which looks at some of
the problems in setting air standards for metals
and mining related substances, the European
Union (EU) Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL; CEC 1999), which
discusses the methodology for the derivation of
OELs, and the UK Interdepartmental Group on
Health Risks from Chemicals (IGHRC) and its
forerunner (Risk Assessment and Toxicology
Steering Committee, 1999a,b,c; IGHRC, 2003;
2004), on approaches to risk assessment. A review
by Paustenbach (2000) also provides a wealth of
background on the history and the biological basis
for OELs.

7
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1.2 Descriptions

1.2.1 Air limits

There have been many descriptions of OELs, which
is the generic term now favoured by the
International Labour Organization (ILO) and the
World Health Organization (WHO) to describe a
range of workplace air standards, many of which
have very specific descriptions and are often
related to regulatory or advisory frameworks.
However, while recognizing potential pragmatic
constraints, whether these are set for regulatory or
guidance purposes, they all generally adhere to the
same broadly accepted principle that OELs are
levels of substances in workplace air that are
believed to be low enough to provide protection for
workers and their offspring from adverse effects
arising from breathing workplace air, even when
exposure is repeated on a regular basis over a
working lifetime (CEC, 1999).

Although countries such as the UK and Germany
developed some of the early air standards for
workplace control of some substances, it is
generally accepted that the first country to develop
a systematic and comprehensive approach to
setting OELs was the USA. The American
Conference of Governmental Industrial Hygienists
(ACGIH; a professional organization of occupational
hygienists and other professionals from
universities or governmental institutions) first
published Maximum Allowable Concentrations
(MACs) from 1946 (Stokinger, 1970; Stokinger,
1981). These were later renamed TLVs. Similar
approaches were subsequently adopted by the
Deutsche Forshungsgemeinschaft (DFG) in
Germany (maximum workplace concentration,
MAK, Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen), the
Netherlands and Scandinavia. The UK Health and
Safety Executive (HSE) followed later with the
system of maximum exposure limits (MELs) and
occupational exposure standards (OESs). 

Although the two-OEL system in the UK has
recently been replaced by a single OEL system of
workplace exposure limits (WELs; HSE, 2005b), in
which many of the existing MELs and OELs have
been converted to WELs, for the purpose of this
review, it has been more appropriate to refer to the
former MEL and OEL definitions, as it is for these
that the documentation and supporting evidence
for UK OEL recommendations are available.

OELs to protect against ill health as a consequence
of long-term occupational exposures are usually
based on the assumption that a worker can be
exposed to a substance for a working life of 40
years with 200 working days per year1, on the basis
of a typical 8-hour (h) working day and a nominal
40-h working week. Such an OEL is usually set as
an 8-h time-weighted average (TWA; see also
Section 3.3). OELs are set not just to protect
workers during their working lifetime but also to
protect them for the remainder of their lifetime and
to protect their offspring. Short-term exposure
limits (STELs) may also be set for substances that
cause acute toxicity or to prevent adverse effects
that may arise owing to peak exposures that are
not controlled by application of an 8-h TWA (CEC,
1999). STELs are often set for 15 minutes (min).
However some US Occupational Safety and Health
Administration (OSHA) permissible exposure limits
(PELs) have 30-min STELs; this also is the length
of the TLV excursion limit.

Initially a major concern in setting OELs was the
reduction of occupational exposure to chemicals
that cause frank toxic effects, such as
hepatotoxicity, neurotoxicity, nephrotoxicity, and
carcinogenicity. However, the majority of OELs, for
example the ACGIH TLVs and German MAKs, are
actually set at levels intended to prevent sensory
irritation (Paustenbach, 2001), which may or may
not be the most sensitive endpoint.

Physicochemical and physiological characteristics,
speciation and essentiality
Physicochemical properties will influence the
deposition and absorption characteristics of gases,
mists and particles of varying size and form and
will therefore impact on the development of OELs.

A specific issue for metals is the setting of OELs
for different forms of the metal, which depends on
the degree to which speciation (different oxidation
states and the variety of metal compounds) affects
toxicological properties (Haber and Maier, 2002).
Examples given in the case studies (Section 5.7 
and Annex 1) include soluble nickel and palladium
salts and different oxidation states of chromium. 

While for many metals, toxic effects can occur at
high exposures, because many metals are
‘essential’, insufficient intake can also lead to
adverse health effects (Haber and Maier, 2002).
Such considerations impact on the choice of
uncertainty factors in risk assessment (see Section

8



The Setting and Use of Occupational Exposure Limits Current practice

4.2). This special consideration does not occur for
most other substances for which OELs are set.

1.2.2 Biological limits

Biological limits have developed into a number of
forms, generally used for either exposure/uptake
monitoring (biological monitoring) or effect
monitoring (biological effect monitoring). With
biological monitoring as an exposure measure, the
chemical or the metabolite of the chemical is
measured in a biological matrix such as urine,
blood, or expired air, to estimate the uptake of that
chemical at a particular time; for example, the
measurement of cadmium in urine of cadmium-
exposed workers. In biological effect monitoring, an
effect caused by the chemical or its metabolite on
some kind of biochemical or physiological function
in the body is measured; for example, reduction in
cholinesterase levels in plasma caused by
exposure to organophosphorus pesticides.

Biological monitoring in general is to be seen as 
a complementary means of assessing worker
exposure rather than an alternative to air
monitoring, as each provides different kinds of
information. 

Broadly, two approaches to the derivation of
biological limits are in use. Biological exposure
indices (BEIs) are exemplified by the ACGIH
approach, in which the recommended BEI is 
based on the equivalent to the amount of that 
same chemical that would be taken into the body
from exposure by inhalation to the current ACGIH
OEL value over an 8-h period (ACGIH, 2003a). 
The other approach is the Biologische
Arbeitsstofftoleranzwerte (biological tolerance
value or BAT) used in Germany by the DFG
Commission. These are said to be health-based
values; they are limits set on health effects and
represent levels in the body at which no harm will
occur (DFG, 2004; DFG, 2005b). A similar approach
is used in the UK for their Health Guidance Values,
but in addition the UK HSE has also developed a
pragmatic Benchmark Guidance Value (BMGV),
which is not health-based but is a practical
achievable level set at the 90th percentile of
available biological monitoring results, collected
from a representative sample of workplaces with
good occupational hygiene practices (HSE, 2002).

1.2.3 Occupational exposure limits in different
jurisdictions

There are relatively few bodies, worldwide, that
independently set OELs; many jurisdictions
substantially follow the methodology and
guidelines from the EU SCOEL, German DFG, UK
HSE, US ACGIH or US OSHA.

Descriptions of some national OELs are
summarized in Table 1.1. The processes for
developing and setting OELs in different countries
are described and compared in Section 5.2. 
The advisory or legal status of OELs in different
jurisdictions is indicated in the table. The status of
such limits may impact on the numerical value and
application of the limit (also discussed further in
Section 5).

Within the EU, competent national authorities or
other relevant national institutions set OELs as
limits for concentrations of hazardous compounds
in workplace air. OELs for hazardous substances
represent an important tool for risk assessment
and management and valuable information for
occupational safety and health activities concerning
hazardous substances1.

The US ACGIH TLVs are widely used both within and
outside the USA and have been adopted entirely in
dozens of countries. For example, the Australian
National Occupational Health and Safety
Commission (NOHSC) initially adopted many of its
national exposure standards (NESs) from the
ACGIH list of TLVs (NOHSC, 1999), as did the UK
HSE until the early 1980s. However, within the USA,
ACGIH TLVs are only recommendations and do not
have legal force1. The US OSHA sets regulatory
limits for the USA; these are published PELs, which
were historically based on the ACGIH TLVs. Like the
TLVs, PELs may include TWAs, action levels, ceiling
limits, STELs, excursion limits and in some cases
BEIs1. The US National Institute for Occupational
Safety and Health (NIOSH) recommends, to OSHA,
exposure levels that are protective to workers.
These recommended exposure levels (RELs) have
no legal force; RELs also include TWAs, STELs,
ceiling values and BEIs1.

9

1 The ACGIH policy statement on the use of TLVs is that they are
developed as guidelines to assist in the control of health hazards, and
that the recommendations or guidelines are intended for use in the
practice of industrial hygiene, to be interpreted and applied only by a
person trained in this discipline.
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1.3 Other limit values

Apart from OELs to facilitate potential risk
management in the occupational environment,
many other standards or maximum levels of a
chemical that should not be exceeded are relevant
to risk management in the general population.
Such standards or recommended maximum levels
may be expressed, for example, as a concentration
of a chemical in a medium, such as air, water or
food, or may be expressed as an upper limit for
human intake, such as amount ingested or inhaled.
In the UK and elsewhere, some standards may
have advisory status, such as soil guideline values,
air or water quality standards or acceptable or
tolerable daily intakes (ADIs and TDIs) for food
additives and contaminants. Other standards, may,
like OELs, be mandatory, for example standards for
pesticides or veterinary residues in food stuffs
(IGHRC, 2004).

10
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Table 1.1: Occupational exposure limits in different jurisdictions

Continued over page

Country/Region

European Union
(CEC, 1999)

Germany, Ausschluss
für Gafahrstoffe (AGS)

Germany
(DFG, 2004)1

The Netherlands
(Dutch Expert
Committee on
Occupational Standards,
2000)

OEL

IOELVs (Indicative
Occupational Exposure Limit
Values)

BLV (Binding Limit Value);
risk of adverse health effect
at specified levels when 
no-effect level cannot be
identified

TRK (Technische
Richtkonzentrationen;
technical guidance
concentration) 

MAK (Maximale
Arbeitsplatzkonzentrationen,
maximum concentration in
workplace); 8-h TWA

BAT (Biologische
Arbeitsstofftoleranzwerte);
biological tolerance value

MAC (Maximaal Aanvaarde
Concentraties, maximum air
concentration in working
area); 8-h TWA and 15-min
TWA

MAC-C (ceiling value)

Exposure–response
relationship only (genotoxic
carcinogens) 

Regulatory/advisory
status

Recommendation to
Member States for
adoption into national
legislation

Common national
legislation

Recommendations to
AGS

Recommendations

Some legally binding,
others administrative
and not legally binding

Specified exposure
scenarios

Category 1, 2 or 3
carcinogens;
concentration in
workplace air that can
be reached using best
available technology

Substance-specific
acceptable peak
concentrations and
durations defined; skin
uptake indicated; 
MAK-values for
category 3 and 4
carcinogens for which a
harmless minimum
concentration can be
determined

Limits for substances in
the human body

In addition to OELs,
special rules for
individual substances or
substance groups such
as hydrocarbon
mixtures, diesel engine
emissions, or different
types of fibres and dust

No OEL for genotoxic
carcinogens

Workers protected
(specified health
endpoints)

Healthy adults
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Table 1.1: Occupational exposure limits in different jurisdictions continued

* OES and MEL recently replaced by WEL (Workplace Exposure Limit)

Country/Region

UK
(HSE, 2002)* 

USA ACGIH
(ACGIH, 2003a)1

USA NIOSH1

USA OSHA1

Australia
(NOHSC, 1999)1

OEL

MEL (Maximum Exposure
Limit); 8-h TWA or 15 min
STEL 

OES (Occupational Exposure
Standard); 8-h TWA or 15
min STEL

BMGV (Biological Monitoring
Guidance Value) 

TLV (Threshold Limit Value)-
TWA; 8-h TWA

TLV–STEL; 15-min TWA

TLV-C (ceiling)

REL (Recommended
Exposure Level); TWA; STEL,
ceiling value and BEI

PEL (Permissible Exposure
Limit)

NES (National Exposure
Standard) Airborne 

Regulatory/advisory
status

Legally enforceable

Legally enforceable

Non-statutory

No legal status in the
USA. May have legal
status in other countries

No legal status in the
USA

No legal status in the
USA

No legal force,
recommendations to
OSHA

Regulatory; historically
based on ACGIH TLVs

Advisory character,
except where law, other
than the NOHSC Act, or
instrument made under
such a law, makes them
mandatory; application
of any National
Commission document
in any particular State
or Territory of Australia
is prerogative of that
State or Territory 

Specified exposure
scenarios

Exposure reduced as far
below level as possible;
set for substances for
which not possible to
determine NOAEL

Level to which exposure
to be reduced; STEL,
only, for substances, 
for which even brief
exposure considered
critical 

Some OELs for multi-
substance exposure
prescribing process
emissions like welding
fumes

Continuous exposure
for short period not to
be exceeded at any time

Concentration not to be
exceeded any part
working day

Workers protected
(specified health
endpoints)

(e.g. Carcinogens
and asthmagens)

No indication of 
risk to health of
workers exposed 
by inhalation day
after day

Nearly all workers,
day after day, for
working lifetime,
without ill effect

(To protect from
irritation,
chronic/irreversible
tissue damage,
narcosis)

Concentrations that
should neither
impair health nor
cause undue
discomfort to
nearly all workers;
(additionally, to
guard against
narcosis or
irritation)2
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2.1.1 Assessing study quality

In the course of a toxicological review, many data
from different sources and of different ages will
need to be considered. The OECD test guidelines
provide a useful reference with which the
methodology used to generate experimental data
can be compared, to judge their quality and validity.
Although the guidelines do not provide a rigid study
protocol, they can be used to make sure that
experimental methodologies have included
important considerations, such as selection of
animals, housing conditions, preparation of
animals and doses, the number and sex of the
animals used, the dosage, administration,
observations and pathological examinations (OECD,
2000). The guidelines also give an indication of the
findings that the experimental report or publication
should include. Deviations from the current OECD
test guideline do not render a study invalid, but
they should be scientifically justified. In addition, 
a lack of information does not mean that the study
is invalid, but rather that the validity cannot be
judged, so the results should be interpreted with
caution.

Another indication of the quality of a study is
whether it has been conducted to the OECD
principles of Good Laboratory Practice (GLP), which
were introduced in 1981. GLP embodies a set of
principles that provides a framework within which
laboratory studies are planned, performed,
monitored, recorded, reported and archived, and
the implementation of GLP compliance is verified
by laboratory inspections and study audits. More
information on GLP can be found on the OECD
website4.

Where studies have been conducted prior to OECD
test guideline adoption or GLP implementation,
expert judgement is required to judge whether the
studies meet current standards and to what degree
their outcome can contribute to the overall
database.

2.1.2 General toxicity

The most relevant information to set OELs derives
from 28- and 90-day inhalation studies. There are
several OECD test guidelines to investigate the
general toxicity of a substance following short- or
long-term exposure. Table 2.1 summarizes the
guidelines available and highlights those that relate
to inhalation toxicity. The hazards of inhaled
substances are influenced by inherent toxicity and
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2. Use of Experimental and Human
Studies in Deriving Occupational
Exposure Limits

Data from experimental and epidemiological
studies are used to derive health-based limits as a
first step in setting OELs (ECETOC, 1984). When
available, data from human studies will generally
be preferred for the development of OELs; however,
in the absence of human data or where such data
are few, experimental studies may be used as the
basis for developing OELs. Most organizations
define neither a minimal database nor a rigid
hierarchy for selecting studies to be used in
deriving OELs; instead a weight of evidence
approach, which looks at all available data, is
frequently used (Haber and Maier, 2002).

2.1 Experimental studies

For many industrial chemicals, there is very little
human published data and thus a great reliance
has to be placed upon the available experimental
studies. For many traditional chemicals, some of
the studies available are quite old, going back to
the 1930s and 1940s, and they were often
conducted to standards that would not be readily
acceptable now; therefore they have to be
interpreted with a great deal of caution. 

The main source of widely accepted methodologies
for in vitro and experimental animal toxicity testing
is the Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) manual entitled ‘OECD
Guidelines for the Testing of Chemicals’ (OECD,
2000). The aim of the OECD guidelines is to make
available methodology, for each toxicity test, which
is sufficiently well defined to enable the tests to be
conducted in a similar manner in different
laboratories across the world, and to produce
results that will be acceptable to various regulatory
bodies. By taking a harmonized approach it is
hoped that wasteful duplication or repetition will be
avoided. The OECD test guideline manual warns
that when assessing the results of toxicological
testing on any chemical, the limitations of the test
must be borne in mind. Consideration must also be
given to the fact that extrapolations from animals
or in vitro test systems might not be accurate, and
judgement must be exercised as to whether a
particular method is suitable for testing the
chemical in question, as the experimental designs
are not designed to be appropriate to all chemicals
under all exposure scenarios (OECD, 2000). Similar
criteria are described in the European Council
Directive 67/548/EEC, with numerous updates3.
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by physical factors such as volatility and particle
size. These studies and considerations are
particularly important for setting OELs. It is also
important to consider the explosive potential of test
substances, and care should be taken to avoid
generating explosive concentrations, therefore the
test concentration might be limited for some
substances. Other important information that the
study report should include is the concentration of
the test substance, which should be kept as
constant as possible, and where particles are
generated, what the particle size distribution and
consistency of this distribution was. The pathological
examination following inhalation exposure should
thoroughly investigate the tissues of the respiratory
tract. It is also important to note whether the
animals were exposed nose-only, head-only or
whether their whole bodies were exposed to the
test substance, as this might influence the pattern
of effects observed (OECD, 2000).

Tests for general toxicity can be used to assess the
potential of a substance to cause a large number of
effects. The OECD test guidelines generally

recommend that pathological examinations of all
the major tissues and organs be conducted, as well
as haematological examinations and clinical
biochemistry determinations. Body weights, food
consumption and visual assessment of general
condition should all be recorded (OECD, 2000).
Yanagida et al. (2005) have shown a relationship
between OELs and the lethal dose 50 (LD50) values
of rats or mice for metals and metallic compounds. 

In addition to the test guidelines for general toxicity
described above, there are several test guidelines
that relate to neurotoxicity. Most of these have been
specifically designed to investigate the properties
of organophosphate compounds, but OECD test
guideline 424 can be used for other compounds to
test for neurotoxic properties in rodents. This test
can be combined with the repeated dose toxicity
tests, or conducted alone. This guideline
specifically addresses administration via the oral
route, but it is acknowledged that the guideline
could be adapted to other routes, including
inhalation (OECD, 2000). 
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Table 2.1: Summary of studies used to investigate the general toxicity of a substance

Source: OECD (2000)

OECD test guideline number

401

402

403

407

408

409

410

411

412

413

420

423

425

433

434

452

453

Title of guideline 

Acute oral toxicity

Acute dermal toxicity

Acute inhalation toxicity (recently updated)

Repeated Dose 28-Day Oral Toxicity Study in Rodents

Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents

Repeated Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Non-Rodents

Repeated Dose Dermal Toxicity: 21/28-day Study

Sub-chronic Dermal Toxicity: 90-day Study

Repeated Dose Inhalation Toxicity: 28-day or 14-day Study

Sub-chronic Inhalation Toxicity: 90-day Study

Acute Oral Toxicity - Fixed Dose Method

Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method

Acute Oral Toxicity: Up-and-Down Procedure

Acute inhalation toxicity – fixed dose procedure

Acute dermal toxicity – fixed dose procedure

Chronic Toxicity Studies

Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies
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2.1.4 Odour

There is no OECD test guideline for odour. 

2.1.5 Sensitization

There are two OECD test guidelines to investigate
the potential for substances to cause skin
sensitization: OECD test guideline 406 (skin
sensitization) and OECD test guideline 429 (skin
sensitization — the local lymph node assay; OECD,
2000). Neither of these tests is suitable for testing
gaseous or particulate materials. There is no OECD
guideline on how to test for respiratory sensitizing
potential, which for gaseous/particulate substances
is of more concern than skin sensitization.

Methodologies, which are based on the results of
skin and eye irritation tests conducted in
experimental animals, are available for setting
preliminary OELs for sensory irritants, until human
data become available (Paustenbach, 2001).

2.1.6 Genotoxicity and cancer

There are many OECD test guidelines that relate to
the potential of a test substance to cause genetic
damage and two guidelines for cancer (see Table
2.3). In general, the two guidelines for cancer can
be adapted to any route of exposure, including
inhalation. Of paramount importance to these
studies is the identity of the test substance. It is
essential that composition, including major
impurities, and the stability of the test substance
be known before the study is initiated. OECD test
guidelines 451 and 453 provide some detail on
inhalation studies, as the technical problems
involved are complex. Long-term exposures are
usually based on projected industrial experiences
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2.1.3 Irritancy

There are several OECD test guidelines to
determine the irritating potential of substances
(see Table 2.2). There are no guidelines to assess
the potential for respiratory irritation, but such an
effect is likely to be detected in the tests for
general toxicity (OECD, 2000). 

In the interest of animal welfare, OECD
recommends that studies into irritation/corrosive
properties should not be conducted if the
substance has predictable corrosive activity (e.g.
strong acid or alkaline) or is highly toxic via the
dermal route or if the substance did not produce
irritation in an acute dermal toxicity test up to a
dose of 2000 mg/kg bw. The duration of the test
should also be sufficient to evaluate the
reversibility of any effects (OECD, 2000).

The OECD test guideline for dermal irritation does
not specifically discuss how to deal with gaseous 
or particulate materials, because it is generally
accepted that dermal irritation is not of concern 
for these substances. OECD test guideline 405 does
provide guidance on how to administer substances
to the eye and how to estimate the dose. 

A comprehensive review of nearly 300 chemicals
tested using the American Society for Testing and
Materials (ASTM) mouse bioassay or some
variation of the assay found that the concentrations
capable of producing a 50% decrease in respiratory
rate (RD50) for SW, CF1 and OF1 strains of male
mice all predict TLVs, on the same basis, that is
0.03xRD50. The strongest correlation between TLV
and RD50 was found in male SW mice. The use of
different strains provides a range of sensitivities
(Schaper, 1993). 

Table 2.2: Summary of OECD test guidelines for irritancy and corrosion

Source: OECD (2000)

OECD test guideline number

404

405

435

430

431

Title of guideline 

Acute Dermal Irritation/Corrosion

Acute Eye Irritation/Corrosion

In Vitro Membrane Barrier Test Method for Skin Corrosion (adopted 2004)

In Vitro Skin Corrosion: Transcutaneous Electrical Resistance Test (TER)

In Vitro Skin Corrosion: Human Skin Model Test
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(animals dosed for 6 h/day, 5 days/week), or
possible environmental exposures (animals dosed
22–24 h/day, 7 days/week). Therefore it is
important that the exposure period and frequency
of dosing are taken into account when extrapolating
the results to humans. As previously mentioned, it
is important that the exposure concentration is
constant and that the particle size distribution of
the solid or liquid aerosol is maintained throughout
treatment (OECD, 2000). 

Since no single assay has proved capable of
detecting mammalian mutagens and carcinogens,
it is usual practice to apply the assays in ‘batteries’.
There are various approaches, and batteries
generally comprise two to five tests, which include
tests on prokaryotic and eukaryotic cells and cover
the major genetic changes possible. Selection of
the tests is dependent upon the known
characteristic of the test material. As a general
rule though, in vitro tests for gene mutation and
chromosomal aberrations are conducted, and
where the results from either of these tests are
positive further in vivo testing is conducted. 

For gaseous or particulate materials, for which the
most likely route of exposure is inhalation, the in
vitro tests can be adapted by testing in sealed
culture vessels (OECD, 2000). The OECD test
guideline manual gives references for accepted
methods for testing gaseous or volatile materials
for each test. The test guidelines relating to in vivo
genotoxicity tests generally note that, where
appropriate, the inhalation route may be used, but
they do not discuss any special considerations.
However, it would be reasonable to assume that
the points of discussion for general toxicity testing
and carcinogenicity testing for inhaled materials
also apply to in vivo genotoxicity testing. 
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Source: OECD (2000)

Table 2.3: Summary of OECD test guidelines for genotoxicity and carcinogenicity

OECD test guideline number

Cancer

402

403

471

Genotoxicity

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

Title of guideline 

Carcinogenicity Studies

Combined Chronic Toxicity/Carcinogenicity Studies

Bacterial Reverse Mutation Test 

In vitro Mammalian Chromosomal Aberration Test

Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test

Mammalian Bone Marrow Chromosomal Aberration Test

In vitro Mammalian Cell Gene Mutation Test

Genetic Toxicology: Sex-Linked Recessive Lethal Test in Drosophila melanogaster

Genetic Toxicology: Rodent Dominant Lethal Test

Genetic Toxicology: In vitro Sister Chromatid Exchange Assay in Mammalian Cells

Genetic Toxicology: Saccharomyces cerevisiae, Gene Mutation Assay

Genetic Toxicology: Saacharomyces cerevisiae, Miotic Recombination Assay

Genetic Toxicology: DNA Damage and Repair, Unscheduled DNA Synthesis in Mammalian Cells in vitro

Mammalian Spermatogonial Chromosome Aberration Test

Genetic Toxicology: Mouse Spot Test

Genetic Toxicology: Mouse Heritable Translocation Assay

Unscheduled DNA Synthesis (UDS) Test with Mammalian Liver Cells in vivo
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identified. Case-control, historical cohort or
longitudinal prospective studies are the only
satisfactory way to investigate long-term effects in
humans and provide sufficient evidence for risk
assessment and development of OELs, as long as
exposure is well characterized and potential biases
and confounders are well controlled (CEC, 1999;
see also below).

Guidelines on the use of epidemiological evidence
in environmental health risk assessment have been
produced by WHO (2000). The guidelines focus on
the use of epidemiological data for two distinct
activities — health hazard characterization, that 
is the identification of environmental hazards by 
the collection, evaluation and interpretation of
epidemiological and other evidence on an
association between an environmental factor and
human health; and health impact assessment,
taken to mean the quantification of an expected
health burden related to an exposure in a particular
population. Some of the key guidance is
summarized in Table 2.5.

A further initiative to develop reporting guidelines
for observational epidemiological studies, including
case–control, cohort, and cross-sectional studies
— STandards of Reporting of OBservational studies
in Epidemiology (STROBE)5 — has recently been
established.

In interpreting epidemiological studies, account
must be taken of bias, confounding and chance.
Bias is caused by factors in the study that lead
erroneously to a stronger or weaker association
between exposure and effect than actually exists;
confounding occurs when there is an association
between the supposed causal factor that is under
investigation and another factor that is also
associated with the endpoint under investigation.
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2.1.7 Reproductive toxicity

There are several OECD test guidelines to
investigate the potential for a substance to cause
reproductive or developmental effects (see Table
2.4). The guidelines largely describe testing via the
oral route of exposure, but also acknowledge that
for some substances inhalation is more appropriate
and that the test can be modified accordingly.
Whatever the route of exposure, dosing should
occur at the same time each day (OECD, 2000).
Although the OECD test guidelines do not discuss
issues specific to dosing via inhalation, it would be
reasonable to assume that the points of discussion
for general toxicity testing also apply to
reproductive and developmental toxicity testing. 

2.2 Epidemiological studies and other studies in
humans

2.2.1 Principles for using human studies in setting
occupational exposure limits

Good quality epidemiology studies coupled with
good exposure assessments can yield the best
information for setting OELs for potential chronic
health effects, and for this reason good quality
human data, in particular, are preferred to animal
data for human health risk assessments. With the
exception of volunteer studies, which mainly
address acute effects, exposure characterization in
human studies is often limited and dose-response
relationships are rarely demonstrated. Such
considerations may limit the weight given to human
studies in establishing OELs. While case-reports
cannot, alone, provide a basis for establishing an
OEL, they can be useful in indicating a relationship
between exposure and effect that merits further
investigation, as can cross-sectional studies. 
Well-conducted volunteer studies can be useful
when a key adverse effect has already been

Table 2.4: Summary of OECD test guidelines for reproductive and developmental toxicity

Source: OECD (2000)

OECD test guideline number

414

415

416

421

422

Title of guideline 

Prenatal Developmental Toxicity Study 

One-Generation Reproduction Toxicity Study

Two-Generation Reproduction Toxicity Study

Reproduction/Developmental Toxicity Screening Test 

Combined Repeated Dose Toxicity Study with the Reproduction/Developmental Toxicity 
Screening Test
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Source: WHO (2000)

Table 2.5: Recommendations for use of epidemiological studies in health risk assessment

General

Precise description of exposure characteristics, exposure–response function

Distinguish acute from chronic effects of exposure

Health hazard characterization

Systematic review of evidence according to predefined protocol 

• specification of questions to be addressed
• justification for expertise of expert group assessing data
• specification of methods for identifying relevant studies

Identification of relevant studies

• criteria for bibliographic searches 
• other search methods
• use of publicly available / unpublished data 

Assessment of validity of epidemiological studies 

• evidence for strength of association (temporality, biological plausibility, coherence, consistency, specificity)
• characterization of exposure–response
• alternative explanations (chance, bias, confounding) 
• sensitivity analysis

Use of meta-analysis

• inclusive rather than exclusive
• use of quality scores not recommended
• account for publication bias
• quantitative summary estimates (aggregative meta-analysis)

Drawing conclusions

• expert judgement
• weighting of studies
• contribution of non-epidemiological evidence to overall judgement
• move to standardization of scales for weight of evidence

Health impact assessment

Protocol

• purpose of assessment
• quantification of uncertainty
• exposure metric (temporal and compositional, as required)
• separate impact assessment for each of multiple health outcomes
• well-defined process to derive exposure–response function, quality of exposure measurement, consistency of exposure 

metrics across studies
• baseline frequency of health outcomes
• estimate population attributable cases

Interpretation

• assumptions and limitations
• impact of uncertainty of findings
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Such factors can be minimized or accounted for in
study design and analysis.

However, Pocock et al. (2004), in their review of a
sample of 73 epidemiological studies in general
populations, published since 2001 (37 cohort, 25
case–control, 10 cross-sectional, 1 case–cohort),
report some limitations in conduct and analysis 
of epidemiological studies. For example, while 
67 articles included statistical adjustments for
potential confounders, few explained the choice 
of confounding variables. Furthermore, while 43
studies performed subgroup analyses, interaction
tests were rare (reported in 8 articles) and some
studies investigated multiple associations between
exposure and outcome, increasing the likelihood of
false positive results. The authors also reported
evidence of publication bias. Some of the key
conclusions from the study are summarized in
Table 2.6.

Epidemiology in the occupational setting has its
own peculiarities, which can both strengthen and
weaken the possibility for drawing conclusions
about causal relationships. These can include
contaminant exposure to a range of hazardous
substances other than the one for which an answer
is being sought and the potential loss of ill
employees (caused by the substance of interest) 
in cross-sectional studies. In the first case, the

results may be complicated by confounders and in
the latter by an under-reporting bias.

Epidemiological data need to be evaluated carefully
to determine whether they are sufficient to
establish causality; criteria for judging causality are
well recognized (e.g. WHO, 2000). Sometimes, while
few data for epidemiological or monitoring studies
are available in the published literature, ‘grey’
literature, such as company records, may provide
useful information. However, developing OELs on
the basis of such data has the disadvantage of lack
of transparency. If such data are to be used, it
would be helpful if they could be made openly
available in some form, for example in a supporting
criteria document, as was the case in a recent
Criteria Document on manganese (IEH, 2004).

2.2.2 Exposure data in epidemiological studies

The goals of exposure assessment in occupational
epidemiology are to determine estimates of mean
exposures for an occupational group and to
determine the homogeneity of exposure within and
between the group (Rappaport, 1991b). Guidelines
for good exposure assessment practice have been
put forward by IGHRC (2004).

Estimation of exposure is often made using
categorical descriptors, based on job title and
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Table 2.6: Recommendations for design and reporting of epidemiological studies

Source: Pocock et al. (2004)

Information on exclusion/refusals

Assessment of quality of data collected

Adequate size of study and power calculations

Rationale for categorizing quantitative exposure variables

Statistical cut off points not to be over interpreted

Rationale for selection and adjustment of potential confounders

Appropriate methods and interaction tests for subgroup analyzes — not to be over interpreted

Risk of false positives from multiple associations
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duration of exposure; such procedures are
particularly used in retrospective exposure
assessment. However, such estimates may have
limited value (Rappaport, 1991b). An analysis by
Rappaport et al. (1993) of 183 homogenous
exposure groups (HEG; i.e. groups defined by job
title, location and other features of work
environment, also described as similar exposure
groups (SEGs) or job exposure groups (JEGs))
showed that only 20% of the HEGs were uniformly
exposed, while a similar proportion showed high
variation between workers. 

An example of exposure reconstruction is that
conducted for several chromium (VI)-exposed
occupational cohorts in Ohio, USA. Historical
exposure information was often incomplete,
qualitative or could not be defined on a worker-
specific basis. Although exposure data were more
robust for later cohorts, such cohorts lacked
sufficient latency for observations of any possible
increased cancer risk. Exposure reconstruction
involved exhaustive review of historical hygiene
records, reconstruction of worker histories,
reconstruction of job titles over time and
identification of JEG areas, which were used to
relate air-monitoring locations to job titles. 
TWA airborne exposures were calculated on the
basis of variability of airborne concentrations in
JEG areas during an 8-h shift and expected
movement of workers, by job title, through the
plant (Proctor et al., 2004).

In their review of recently published
epidemiological studies, Pocock and colleagues
(2004) noted that, while in most studies (50/73),
exposures were quantitative, they were usually
grouped in ordered categories (42 articles) rather
than analyzed as a continual variable. Yet few
articles (22) gave the rationale for the choice of
categories.

2.2.3 Data on sensory irritation

Many, if not most, airborne substances are able to
produce irritation to the nose and eyes and upper
respiratory tract at some concentration. Sensory
irritation (including perception of unpleasant
odours) is a single exposure, threshold
phenomenon, which is mediated by damage or
nervous stimulation via the vagus or trigeminal
nerves. In some cases, it is hard to distinguish
between irritation and unpleasant odour. Human
data on such effects are normally derived from
volunteer or workplace studies. In many cases

OELs have been based on such irritant effects and
often there is a debate about whether these are
truly harmful or simply objectionable effects.
(Paustenbach, 2001; Dalton, 2001; Meldrum, 2001).

2.3 Mechanisms of toxicity

Consideration of how mechanisms of
carcinogenesis can be used in risk assessment
(e.g. from IARC, 1992a) can give some insights into
how toxic mechanistic data might impact on risk
assessment more generally.

Increased understanding of the critical biological
effects of carcinogenesis (or other toxicities) allows
the possibility of using data from studies on
putative intermediate effects or correlated
endpoints in the assessment of the risk of exposure
to some specified substances.

Advances in technology and in understanding of
biological and chemical processes have led to
increasing development and acceptance of test
methods based on mechanistic understanding
(Blaauboer, 2003), such as molecular biology, 
cell-culture techniques, neurophysiological
measurements, and proteomics, genomics and
metabolomics.

Molecular biological techniques can be increasingly
used in human biological monitoring studies to
measure internal dose and help elucidate
intermediate steps leading to toxicity and may have
an increasing part to play in molecular
epidemiology studies. For example, if it were
possible to measure, in humans, the occurrence of
some intermediate effect, such as the occurrence
of a specific genetic mutation that is known to be a
prerequisite for cancer occurrence, then
epidemiological studies with this effect as an
outcome could rapidly provide data for carcinogenic
risk assessment. As well as improving exposure
measurement and detecting early biological effects
believed to form part of the toxicological process,
molecular epidemiology studies can help in the
elucidation of sources of interindividual variability,
for example metabolic polymorphisms in humans.
However, as noted by the International Agency for
Research on Cancer (IARC, 1992a), caution is
needed in interpreting studies on early biological
effects, as the use of biomarkers for early effects
depends on knowledge about the significance of the
effect as a predictor of subsequent risk of cancer in
humans; this limits the use of such studies for
cancer risk assessment.
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Where, especially in the absence of good quality
data from human studies, data from studies in
experimental animals are key to risk assessment
and subsequent development of OELs, evidence
about whether an identified mechanism of toxicity
in animals does or does not operate in humans is
particularly important. 

As an example of the increasingly important role of
mechanistic considerations, IARC may now,
exceptionally, classify agents as carcinogenic to
humans, even if the evidence for carcinogenicity in
humans is less than sufficient, if there is sufficient
evidence of carcinogenicity in experimental animals
and strong evidence in exposed humans that the
agent acts on a relevant mechanism of
carcinogenesis. Conversely an agent may,
exceptionally, be considered as not classifiable as
to its carcinogenicity to humans despite sufficient
evidence of carcinogenicity in experimental animals
if there is strong evidence that the mechanism of
carcinogenicity in animals does not operate in
humans (IARC, 1992a).
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3.1 Estimating exposure

Good exposure assessment practice is necessary
for effective assessment and management of
health risks from chemicals and for effective
monitoring, control and enforcement of regulatory
standards. Aspects to be considered in exposure
assessment include the sources and pathways of
exposure, the magnitude, duration and frequency of
exposure and population variability. Since the
degree of exposure may vary with time, the period
over which an exposure estimate is based can
greatly influence the result (IGHRC, 2004). With a
focus on the concept of SEGs, Mulhausen and
Damiano (1998) provide detail on basic exposure
characterization, qualitative and quantitative risk
assessment and priority setting, monitoring,
interpretation and decision making,
recommendations and reporting.

While traditional exposure assessment practices
have assumed that exposure is uniform within a
particular job, exposure assessment should,
ideally, take into account both within- and between-
individual variability in exposure (Rappaport, 1991b;
Symanski and Rappaport, 1994). Statistical
approaches can be used to deal with variation in
exposure within and between workers in a given
occupational group (Rappaport et al., 1995). It has
been suggested that a statistical sampling strategy,
designed to minimize variability in exposure
assessment, should ideally begin with a random
sampling design, using a sufficient number of
workers over a sufficient period of time to account
for job rotation and the full range of possible
exposure and should allow for changes made to the
production process or to the workforce, by
conducting analyzes before and after any period of
change; furthermore a sampling program should
not be restricted to particular times or phases of
the production process (Symanski and Rappaport,
1994). Weaver et al. (2001) have developed a
statistical method to extend assessment of
workplace exposures on a group-by-group basis to
allow for simultaneous assessment of exposures,
relative to some prescribed OEL, for multiple
groups within the same industry. 

Assessing a worst-case scenario is a useful device
when a combination of low probability events may
have a serious adverse impact. The worst-case
scenario usually refers to a hypothetical situation 
in which everything that can plausibly happen to
maximize exposure does happen. Such an
approach usually overestimates exposure in a
specific situation. Reasonable worst-case
scenarios may be applicable in occupational
settings in order to define high-end exposures that
do not exceed the maximum exposure that might
realistically be likely to occur (IGHRC, 2004).

3.2 Quality of exposure measures

Those who provide exposure data are often remote
from those who are responsible for its interpretation
in an epidemiological study or exposure or risk
characterization. Communication is important, 
as approaches used for making exposure
measurements or estimates, assumptions made
and errors introduced can have a substantial
impact on the interpretation of the results (IGHRC,
2004). As an example, exposure-monitoring data
may have been collected for compliance purposes,
in which case, the worst-case rather than typical
exposure might have been sampled.

It is rare for ‘raw’ exposure data to appear in the
published literature, and for the most part
summarized data are reported. Statistical analysis
of exposure measurement data can produce
summary measures, such as means, medians,
percentiles and estimates of variability. Statistical
analysis may highlight data gaps and unusual
values or outliers (Mulhausen and Damiano, 1998;
IGHRC, 2004). 

It is now generally accepted that most exposure
measurement data tend to fit a log normal
distribution, characterized by the geometric mean
and geometric standard deviation. However, the
arithmetic mean, as estimated by the sample
mean, has been shown to be appropriate for an
estimate of long-term exposure (Smith, 1987;
Rappaport, 1991a,b). Any exposure assessment will
be subject to some degree of uncertainty, owing to
lack of knowledge about factors that affect
exposure, leading, potentially, to inaccurate or
biased estimates. Uncertainty analysis can be
undertaken to help the end-user reach a
reasonable judgement about the validity of the
exposure estimate (IGHRC, 2004).
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It is generally recognized that better exposure 
data need to be reported. It might be generally
acceptable to present raw data on a web site, to
which a primary published article could make
reference and which researchers and regulators
could consult. A number of national occupational
exposure databases do exist that attempt to make
such data available.

3.3 Short-term and long-term measures of
exposure

In many situations, exposures may be continuous
but fluctuate in level, as may be the case, for
example, at various stages during an industrial
process. Many acute harmful effects, such as
irritancy or pre-narcosis, are related to short-term
peaks in exposure. It is therefore important to
measure short-term peaks, which might be missed
in longer-term sampling undertaken to estimate
average exposure. In the occupational setting,
direct reading instruments can measure peaks for
periods as short as 15 seconds (IGHRC, 2004) or
less (e.g. carbon monoxide can be measured in 
1–3 second intervals).

Where onset of ill health is a consequence of long-
term exposures to chemicals or mixtures of
chemicals, the more relevant and accessible
measure for exposure assessment is an exposure
averaged over a prolonged period of time. In an
occupational setting an 8-h TWA limit is a
surrogate for a working lifetime, up to 40 years at 
8 h/day, 5days/week, 52 weeks/year (IGHRC, 2004).
However, there are many occupational scenarios,
including many in mining and mineral processing,
where such a week is rarely, if ever worked;
instead shifts may last up to 12 h. In such
circumstances OELs may need to be adjusted, if the
working week is different to a standard 40-h week
(Brief and Scala, 1975; Hickey and Reist, 1977;
Paustenbach, 1985).

While it is usually the case that the frequency of
peak exposures is correlated with the long-term
mean exposure, the frequency of peak exposures
over time may, in itself, be important for chronic
health effects. It has been suggested, for example,
that a series of high intermittent peaks may cause
greater damage than the same total dose received
on a steady-sate basis over the same period of
time (IGHRC, 2004). ACGIH TLVs address this with
the application of excursion limit values. In the
absence of established STELs or ceiling values, an

8-h TWA is multiplied by 3 for an excursion limit
value of 30 minutes and multiplied by 5 as a
surrogate ceiling value (ACGIH, 2003a). 

In contrast, in the case of exposure to organic
compounds that require metabolism to cause
toxicity, it could be argued that peak exposures
might reduce long-term risk, owing to saturation of
metabolism. Indeed, physiologically based
toxicokinetic modelling has demonstrated that
long-term doses of metabolites of benzene,
perchoroethylene and acrylonitrile resulting from
highly variable exposures are marginally lower than
those arising from constant exposure (Rappaport et
al., 2005). 

Nonetheless, notwithstanding potential impacts of
peak exposures, Rappaport (1991b) has proposed
that cumulative exposure should be a valid
predictor of damage, as long as rates of elimination
and repair are first order; even where this is not
the case, he proposes that damage is unlikely to be
affected by peak exposures as long as the mean
exposure in less than 1/4–1/8 of that which gives
rise to the threshold burden of damage. However, it
should be noted that the above arguments, which
really relate to dose-delivery of active metabolite to
target tissue, may not apply so well to respiratory
sensitizers, where there is some anecdotal
evidence that induction of sensitivity is more
related to effects from a number of high peak
exposures than to lower steady state exposure.

Ulfvarson (1987) proposed three approaches to
setting better standards for the assessment of
concentration peaks, as follows. For fast-acting
substances (effect in less than 1 h) only ceiling
limits should be set. When structure analogy is
justified for narcotic and irritating gases, limits
should be set at the same thermodynamic activity
(relative saturation) rather than at the same
concentration. TWA limits are appropriate for
slowly absorbed and eliminated substances (hours
or more) but the possibility of total body burden, 
as an outcome of bioaccumulation, should be
considered.
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3.4 Dose metrics

Depending on the nature of the chemical, certain
kinds of dose (e.g. short-term, long-term,
inhalable, respirable, soluble, insoluble, etc.)
dictate the likelihood of disease. 

In the case of beryllium, for example, prevention of
sensitization appears to be critical (see Section
4.2.5); it is plausible that even stringent OELs may
have little effect on disease, yet particle size and
solubility also appear to have a substantial impact.
Thus a complex set of OELs, varying with particle
count, dust fraction and solubility, might be the way
forward (Paustenbach et al., 2001). Such thinking
has been more recently reinforced with arguments
that, for poorly soluble inert particles of low
toxicity, most of the early increases in inflammatory
markers in the lungs of experimental animals are
more closely related to particle size than to particle
mass. 

For dioxin, for example, an OEL that protects
against the putative chronic toxic effects should
also provide an ample margin of safety to prevent
chloracne following repeated, acute exposure
(Leung et al., 1988). As another example, the UK
guideline for asbestos is based on a cumulative
action level in combination with short-term control
limits (HSE, 2001). 

Generally, for irritants, it is the short-term limits
that are needed; for systemic toxicants the 8-h
TWA is more appropriate. 

However, in the end, a balance will have to be
struck between setting and measuring exposures
that are most closely related to the health effect of
concern and having overly complex monitoring and
measurement techniques that become prohibitive
and too difficult to use in the workplace.

3.5 Measurement techniques

Where and how exposure measurements are made
can have a major bearing on the results obtained.
Direct methods of measurement monitor the
exposure at the environment/person interface at
the moment it occurs. Such methods may be used
for checking compliance. In occupational
monitoring, where the source is already known,
personal monitoring (within the breathing zone) 
is the generally accepted method. While static
monitoring can be carried out anywhere in the
workplace and can be useful to identify emission
sources and check effectiveness of controls, OELs
relate directly to personal exposure and so
compliance testing should continue to rely on
personal monitoring (IGHRC, 2004).

In the occupational environment, many exposures
may be to industrial dusts. As most industrial dusts
contain particles of a wide range of sizes, the
concentrations of dusts in different size fractions
are important. When particle size selective
personal monitoring methods are utilized, the size
fractions most commonly measured are the
inhalable (<100 µm) and the respirable (<10 µm)
fractions (IGHRC, 2004). Particle size selection is
very much dependent on the sample lead and flow
rate used. A number of national and international
documents give guidance on the measurement of
concentrations of inhalable and respirable dusts in
air, for the purpose of monitoring workplace
exposure (e.g. ISO, 1995; HSE, 2000). ISO 7708 (ISO,
1995) defines sampling conventions for the inhalable,
thoracic and respirable fractions and methods for
estimating extrathoracic and tracheobronchial
conventions. Aerosols should be collected using
equipment that complies with such standards, while
recognizing, as in ISO 7708, that it is only possible to
make a statement of probability that an instrument’s
characteristic falls within a certain range. 

The ACGIH recommends particle size-selective
TLVs (PSS-TLVs; ACGIH, 2003a). Three PSS–TLVs
are defined as:
• inhalable particle mass TLVs (IPM–TLVs) for 

materials that are hazardous when deposited 
anywhere in the respiratory tract

• thoracic particulate mass TLVs (TPM–TLVs) for 
materials that are hazardous when deposited 
anywhere within the lung airways and the gas-
exchange regions

• respirable particulate mass TLVs (RPM–TLVs) for 
materials that are hazardous when deposited in 
the gas-exchange region.
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Analytical methods should follow well validated
measurement methodologies, such as those that
have been published by the HSE (2000) and NIOSH
(e.g. see Table 3.1 and endnotes) among others.
This will help ensure that collected exposure data
will be readily repeatable by other researchers and
by those attempting to assess compliance (see
Section 5.3).

Biomonitoring can be an important method of
monitoring exposure, uptake and early biological or
physiological changes. However, the application of
biomonitoring is frequently limited by the availability
of biomarkers. It has been successfully applied in
some occupational health scenarios, where the
concentration of certain chemicals in biological
tissues, such as lead in blood, can be directly
related to known health endpoints (IGHRC, 2004).

Examples of measurement techniques used for
some chemicals particularly relevant to metal and
mining industries (see Case Studies, Section 5.7
and Annex 1) are summarized in Table 3.1 on 
page 28.

27



The Setting and Use of Occupational Exposure Limits Current practice28

Table 3.1: Exposure measurement methods for case studies

Substance

Nickel and nickel sulphate
(NiSO4)

Palladium and soluble
palladium salt 
(e.g. palladium chloride)

Lead

Cr metal and CrIII

Cr VI

Manganese

Nitrogen oxide and dioxide

Sulphur dioxide

Sulphuric acid mists

Silica (crystalline)

Method

Sampling using cellulose ester (0.8 µm) or PVC (5 µm) membrane filter; measurement using
inductively coupled argon plasma, atomic emission spectroscopy; detection limit 0.2 µg/l and the
working range is 0.005–2.0 mg/m3 for a 500 l air sample6

Sampling using a Teflon membrane filter (flow rate unspecified) and measurement by X-ray
fluorescence analysis. Lowest reported limit of detection 0.001–0.0005 µg/m3 (working range
unspecified; WHO, 2002)

Sampling using cellulose ester (0.8 µm) or PVC (5 µm) membrane filter; measurement using
inductively coupled argon plasma, atomic emission spectroscopy; detection limit 0.2 µg/l and the
working range is 0.005–2.0 mg/m3 for a 500 l air sample6

Sampling (Cr metal, Cr III) using cellulose ester membrane (0.8 µm) filter; measurement 
using atomic absorption flame detection; detection limit 0.6 µg/l and the working range is
0.05–2.5 mg/m3 for a 100 l air sample7

Sampling (Cr VI) using polyvinyl chloride membrane filter (5 µm); measurement using atomic
absorption flame detection; detection limit 0.2–7.0 µg/l and the working range is 0.001–5 mg/m3

for a 200 l air sample8

Sampling using cellulose ester membrane (0.8 µm) or polyvinyl chloride membrane (5 µm);
measurement using inductively coupled argon plasma, atomic emission spectroscopy; detection
limit 0.2 µg/l and the working range is 0.005–2.0 mg/m3 for a 500 l air sample6

Sampling (NO and NO2) using sorbent tubes with an oxidizer and triethanolamine-treated
molecular sieve; measurement using visible absorption spectroscopy; detection limit 1 µg NO2

per sample and the working range for NO is 1.3–61 mg/m3 for a 1.5 l air sample and for NO2 is
1–47 mg/m3 for a 5 l air sample9

Sampling using cellulose ester membrane (0.8 µm) filter and then collected on Na2CO3 treated
filter; measurement using ion chromatography; detection limit 3 µg SO2 per sample and the
working range is 0.5–20 mg/m3 for a 100 l air sample10

Sampling using solid sorbent tubes; measurement using ion chromatography; detection limit 
0.9 µg per sample and the working range is 0.01–5 mg/m3 for a 50 l air sample11

Sampling (respirable) at flow rate 2.2 l/min with pump fitted with nylon or Higgins-Dewell cyclone
onto a 5mm polyvinyl chloride filter (flow rate is variable — and accuracy essential — based on
cyclone used); measurement by visible spectrophotometry, detection limit 10 µg SiO2 per sample,
working range of 0.04–5 µg/m3 for 500 l air sample, by X-ray powder diffraction, detection limit 
5 µg SiO2 per sample, working range of 0.025–2.5 mg/m3 for 800 l air sample or by infra-red
absorption spectroscopy, detection limit 5 µg SiO2 per sample, working range 
0.025–0.4 mg/m3 for 400 l air sample12
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4.1 Interpreting risk: acceptable and tolerable risk

Varying descriptions of acceptability of risk are
adopted by different organizations. In the case 
of OELs, the description and purpose of OELs
promulgated by various organizations usually
contain some expression of risk in terms of the
intended level of protection.

In a broader sense HSE, for example, has
developed a framework for the tolerability of risk
that describes risks ranging from the negligible 
to the unacceptable (Hester and Harrison, 1998). 
At one level there is what is described as broadly
acceptable risk; that is, risks that are considered 
to be acceptable, as they are typical of small risks
that do not cause people concern or cause them to
alter their behaviour, and as they result only in a
small addition to background levels of risk. At the
other extreme is unacceptable risk, which is
considered intolerable, whatever the benefit.
Between these two extremes lies the region of
tolerable risk, where a balance has to be found
between risk and benefit. Tolerance of risk is
strengthened by control of risks, such that they
are as low as reasonably practical (ALARP).

The dividing lines between unacceptable/tolerable
and tolerable/broadly acceptable may vary
according to societal values and who is exposed to
the risk. The HSE has proposed that, for workers, 
a risk of death of 1 in 1,000 per year should be the
dividing line between tolerable and unacceptable
risk. For the general public, the proposed dividing
line between tolerable and unacceptable risk would
be 1 in 10,000 per year and a proposed broadly
acceptable individual risk of death would be 1 in 
1,000,000 (Hester and Harrison, 1998).

As another example, the US Environmental
Protection Agency (EPA) assess risk tolerances for
pesticides under the 1996 Food Quality protection
Act according to a standard of reasonable certainty
of no harm13.

4.2 Risk assessment methodology

A basic framework for the process of risk
assessment — hazard identification, hazard
characterization, exposure assessment and risk
characterization — is well accepted (WHO, 1994).
The aim of toxicological risk assessment is not,
generally, to estimate the magnitude of any risk 
but to determine what assurance there may be for
negligible risk, in a specific exposure situation
(IGHRC, 2003).

Hazard identification describes a qualitative
evaluation of available data (toxicological,
epidemiological, biological, structural, etc; e.g. as
described in Section 2) to identify the types of
adverse effect that might result in humans as a
consequence of exposure to an agent
(Paustenbach, 2003).

Hazard characterization describes the quantitative
relationship between exposure and the incidence 
of toxicity or adverse effect (Paustenbach, 2003). 
As such dose-response data are often limited for
humans, it is frequently necessary to extrapolate
from data obtained from experimental animals to
the human situation. Such extrapolation requires
both inter species adjustments and extrapolation
from dose-response relationships at doses used in
experimental animals to doses to which the human
population is likely to be exposed. For non-
carcinogenic effects, which are not thought to
occur until a threshold level of exposure has been
reached, identification of a suitable level relative to
potential harm may include several approaches,
such as use of a no-observed-effect level (NOEL)
with uncertainty factors, mathematical models 
with thresholds, the benchmark dose and
physiologically based pharmacokinetic (PBPK)
modelling (see below).

Exposure assessment describes the nature and
size of the exposed population and the magnitude
and duration of the exposure (Paustenbach, 2003;
see also Section 3). Increasingly probabilistic
rather than deterministic methods are applied to
exposure assessment (see below).

Finally risk characterization describes the
likelihood that a human population of interest will
experience any adverse effects associated with the
agent of concern, under known conditions of
exposure (Paustenbach, 2003).
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4.2.1 Adverse effect levels: point of departure

For the majority of toxicities a threshold or level
below which no adverse effect is likely to occur is
assumed. Thus experimental studies are evaluated
to determine a dose without effect, that is, a 
No Observed Adverse Effect Level (NOAEL)2 in the
most sensitive species, using the most sensitive
indicator of toxicity (e.g. Risk Assessment and
Toxicology Steering Committee, 1999c). There are
some differences in the definition of a NOAEL; for
example, the US Environmental Protection Agency
defines a NOAEL as ‘the highest exposure level at
which there are no statistically or biologically
significant increases in the frequency or severity of
an adverse effect between the exposed population
and its appropriate control’; and the WHO
International Program on Chemical Safety defines
a NOAEL based on there being ‘no detectable
adverse alteration of morphology, functional
capacity, growth, development or lifespan of the
target’. In the occupational environment, SCOEL
has developed a severity scale for systemic and
irritant effects, defining adversity as beginning at
concentrations that induce effects at a particular
level on the scale; it has been suggested that such
an approach promotes transparency and
consistency (Haber and Maier, 2002).

In some cases, the available data do not allow a
NOAEL to be established, instead a Lowest
Observed Adverse Effect Level (LOAEL) may be
estimated, based, for example, on some minor
(possibly) adverse effects at the lowest exposure
level investigated (Fairhurst, 1995).

The point of departure (POD) is defined as the
concentration that, with the use of appropriate
uncertainty factors (see 4.2.2, below), is used to
derive the OEL. Usually this will be a NOAEL or a
LOAEL, although the benchmark dose approach
(see 4.2.3, below) may also be used.

4.2.2 Uncertainty factors

Approaches for dealing with uncertainties and the
use of uncertainty factors in risk assessment for
chemicals used by UK Government departments
and agencies have been reviewed (IGHRC, 2003).
One key factor demonstrated in the IGHRC review
was that the uncertainty factors used in setting
OELs were far smaller than those applied in other
areas of standard setting for human exposure to
chemicals, such as exposure to pesticides, food
contaminant residues and environmental
contaminants.

Fairhurst (1995) describes how, ideally, a health-
based exposure standard would be based on: 
• reliable data from human populations with 

exposure to known levels of the chemical in 
question, with at least one level being a clear no-
effect level for the health impact of concern; and

• confidence, based on physicochemical and 
toxicological parameters, that other possible 
health effects give no cause for concern in 
relation to the chemical in question.

However, generally, sufficient, quality data are not
available to provide such a basis. Instead, using
available data normally requires extrapolation
between species (i.e. interspecies variation
between e.g. rats and humans), across species (i.e.
intraspecies variation between, e.g. young healthy
and elderly infirm individuals) and from high to low
dose (Fairhurst, 1995). If human data are not
available, committees establishing OELs tend to
apply extra uncertainty factors to an animal NOAEL
when setting OELs (Paustenbach, 2001). Thus the
conventional approach is to identify a reference
point, such as the NOAEL in experimental studies,
and set a standard at a lower level of exposure that
is considered to meet whatever health protection
criteria are to be met by the standard. The margin
between the reference point and the established
standard is the ‘uncertainty factor’ (Fairhurst,
1995).

Several variables, which are often formally
unquantifiable, influence the size of the uncertainty
factor; it has been suggested that this means that it
is not realistic to expect to establish a simple
numerical framework or set of rules for uncertainty
factors that is free from ‘expert judgement’
(Fairhurst, 1995). Indeed, ECETOC (1984) has noted
that the use of generalized mathematical schemes
for deriving uncertainty factors has limitations and
should not replace expert judgement.
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Some factors that influence the size of the
uncertainty factor are summarized in Table 4.1.

Despite some concerns about schemes for
assigning numerical weightings for individual
elements that affect uncertainty factors, for
example a factor ‘x’ to allow for interspecies
variation and a factor of ‘y’ to allow for intraspecies
extrapolation, several such schemes have been
widely adopted, notably for the determination of
ADI values for contaminants or residues in food.
Traditionally values of 10 (or fractions of 10) have
been used for each element (Fairhurst, 1995),
leading, for example, to the 100-fold margin of
safety to account for uncertainties in intra- and
interspecies extrapolation (IGHRC, 2003). 
More recently, proposals to divide each of the 10-fold
factors for intra- and interspecies differences into
sub-factors to allow for toxicokinetic and
toxicodynamic difference (3.2 for each) have also
achieved wide acceptance (IGHRC, 2003). It should
be noted that, traditionally, the factor to account 
for human variability has been lower in setting
occupational limits than in setting limits for the
general public (for example an uncertainty factor of
3, rather than 10, may be applied). This has been
because the working population is generally

considered to exclude some potentially sensitive
groups, such as children, the elderly and
‘unhealthy’ adults (Haber and Maier, 2002).

Other uncertainties may arise owing to the inability
of available studies to detect adverse health
impacts; this may lead to the introduction of
uncertainty factors for the adequacy of the
database (Haber and Maier, 2002).

The rationale for the use of uncertainty factors, the
areas of uncertainty covered and any numerical
default values vary between organizations that set
OELs. Furthermore, it is generally recognized that
values for uncertainty factors are established on a
case-by-case basis. Recently, proposals for
working towards a more chemical-specific basis for
the derivation of uncertainty factors have been put
forward (Haber and Maier, 2002).
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Table 4.1: Influences on the size of the uncertainty factor 

Source: Fairhurst (1995)

Availability of toxicological information

• amount of data
• species — direct observation in humans reduces uncertainty
• route of exposure — preferably route of relevance to route in humans
• data quality
• availability of NOAEL — in some cases only a LOAEL may be identifiable, usually requiring larger uncertainty factor

Nature and severity of principal adverse effects

• more severe the threat the greater the need to be certain of safety and the larger the uncertainty factor
• small uncertainty factor if principal effect is clearly apparent and rapidly reversible (e.g. sensory irritation) and reliable data 

from animals, with some human observations and little interspecies variation
• large uncertainty factor if principal effect serious and irreversible (e.g. teratogenicity) and data for end-point limited 

(e.g. from 1 rodent species only)

Nature of exposed population

• age and sex — greater variation, greater uncertainty about individual sensitivity
• health status — greater variation, greater uncertainty about individual sensitivity
• presence of checks — if exposure monitored and controlled, may be justification for reducing uncertainty factor 

(e.g. applicable to occupational scenarios providing justification for smaller uncertainty factors than are applied to 
environmental standards for general population)

Degree of control achievable

• socioeconomic impact — large uncertainty factor where guarantee of safety very important, smaller e.g. in industrial setting 
where technical feasibility and economics become relevant
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As an example of a numerical scheme, default
values used in the Netherlands for OELs are as
follows: 3 for interspecies difference; 3 for
intraspecies difference; 1–10 for differences
between experimental conditions and the exposure
pattern of workers; and 1 for each of — type of
critical effect; dose-response curve; confidence in
data base (Dutch Expert Committee on
Occupational Standards, 2000).

4.2.3 Dose-response relationships and the
benchmark dose

Recent approaches to setting OELs have included
establishing dose-response curves, based on high
quality studies, which represent a weight-of-
evidence approach to identifying ‘safe’ levels of
exposure (Paustenbach, 2001).

The benchmark dose approach uses experimental
dose-response curves to determine a dose
corresponding to a predetermined response level,
which can then be used as a POD for developing
OELs. The advantages of the method are that it
uses all dose-response data, a benchmark dose
can be determined even if an experimental study
did not identify a NOAEL and the POD is not
restricted to tested dose levels. The benchmark
dose approach could be applied to make better use
of epidemiological data, by conducting dose-
response modelling of exposure data on
individuals, rather than grouping individuals with
similar exposure (see Section 2.2.2), as is often the
case (Haber and Maier, 2002).

4.2.4 Default factors in extrapolating from animals
to humans

When the POD for developing an OEL is derived
from animal data it is necessary to extrapolate
exposure levels to humans; this may even include
route-to-route extrapolation. Such extrapolation
should take account of differences in breathing
rate, respiratory structure, bodyweight, deposition
in the lung (for inhaled particles) and so on (Haber
and Maier, 2002). Standard default factors may be
used for some such extrapolations and PBPK
modelling and probabilistic modelling can also be
helpful (see below). 

4.2.5 Non-threshold agents

In some circumstances it is not possible to identify
reliably a threshold for the level at which an
adverse effect does not occur; this is the case,
most notably, for genotoxic carcinogens but may
also apply to respiratory sensitizers. 

Carcinogens
Different approaches to the risk assessment of
carcinogens are adopted by different organizations.
Carcinogen classification schemes vary and while
some organizations (e.g. ACGIH) set quantitative
health-based OELs for carcinogens with a separate
categorization of carcinogenic potential, others
derive them only for carcinogens with thresholds
(e.g. DFG, DECOS) or make only qualitative
evaluations of risk (e.g. most UK regulatory
authorities; Risk Assessment and Toxicology
Steering Committee, 1999c; Haber and Maier,
2002).

SCOEL recognizes that although it may not be
possible to identify exposure levels below which
there is no risk of carcinogenic effect, it can be
assumed that the lower the exposure, the lower the
risk of cancer (CEC, 1999). In the case of genotoxic
carcinogens, standard-setting bodies, such as
SCOEL, will, if possible, provide a risk assessment
for excess cancer cases estimated to occur at a
range of exposure concentrations. This risk
assessment is then carried forward for
consideration by the social partners who may take
into account this risk, practicability and
socioeconomic consequences in aiming to establish
an OEL. In the case of non-genotoxic carcinogens,
it may be possible to identify, with reasonable
certainty, a threshold for the carcinogenic effect.
This can then be the basis for setting an indicative
occupational exposure limit value (IOELV).

While metals with positive results in genotoxicity
assays are typically considered to be carcinogens
for which it is not possible to identify a threshold
reliably, metals can induce genotoxicity through
diverse mechanisms, such as direct DNA reactivity,
inhibition of DNA repair or formation of reactive
oxygen species. The identification of a particular
pathway will affect whether or not the metal can be
considered as a threshold or non-threshold
carcinogen, for the purposes of setting an OEL
(Haber and Maier, 2002). Such considerations are
becoming increasingly important, and Section 2.3
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gives examples where understanding the
toxicological mechanism can assist greatly in both
hazard and risk assessment.

Respiratory sensitizers
Sensitization may be defined as a condition of
acquired specific (usually immunological) alteration
in the responsiveness of a biological system,
initiated to a sensitizing substance and, after an
incubation period, characterized by evocation of
enhanced reactivity upon re-exposure to the same
or closely related substance. In the workplace,
sensitizers may affect the respiratory system, 
the conjunctivae and the skin, but in the context 
of OELs the former two are most relevant. 
Such substances present a great problem for the
setting of OELs because once the airways have
become hyper-responsive, further exposure to 
the substance, perhaps even to lesser, minute
quantities, may cause respiratory symptoms that
may range from a runny nose to severe asthma.
Furthermore, not all workers who are exposed to a
sensitizer become hyper-responsive and it is not
possible to identify in advance all those who are
likely to become hyper-responsive. It is important
to distinguish substances that may trigger the
symptoms of asthma in people who may already
have pre-existing hyper-responsiveness in the
airways from those substances that do not induce
the disease themselves. The latter may be irritants,
but are not respiratory sensitizers.

Most OELs for respiratory sensitizers are based on
the assumption that the OEL will limit the risk of
the induction of the underlying immunological
asthmatic condition as, once the condition is
induced, the limit is unlikely to produce any
protection. Thus, following initial sensitization,
subsequent exposure to even extremely low levels
of allergens can trigger severe, adverse health
impacts, meaning that such sensitizers can be
considered as non-threshold or very low threshold
chemicals. Many standards setting bodies,
including ACGIH, use a sensitizer notation to
highlight these risks.

The problem in setting OELs for respiratory
sensitizers is that the database is generally quite
poor and difficult to interpret and thus, for many
respiratory sensitizers, the limits are somewhat
pragmatic. 

The potential complexities associated with setting
OELs for sensitizers are exemplified by the case 
of beryllium. The focus has been to determine
whether an OEL could be set that would be
protective for chronic beryllium disease (CBD).
CBD results from an immunological response to

beryllium particles, and subclinical CBD can be
diagnosed by the blood lymphocyte proliferation
test. Sensitization to beryllium and then
subsequent exposure appear to be necessary for
CBD to develop. Particle size, chemical form,
concentration and genetic susceptibility are all
factors that appear to complicate the relationship
between airborne beryllium levels and CBD. 
Based on current understanding of the aetiology of
CBD, it has been suggested that a series of OELs
for different forms of beryllium rather a single OEL
for all forms of beryllium might be appropriate
(Paustenbach et al., 2001).

Although most allergens generally only cause
adverse reactions in a small subset of the
population, the approach adopted in the UK, for
example, has been to set a MEL for occupational
exposure to such a material (Risk Assessment and
Toxicology Steering Committee, 1999c); although
this approach has since been reconsidered (HSC,
2003).

4.2.6 Advances in methodology

PBPK modelling
It has been suggested that the ultimate approach 
to the replacement of default uncertainty factors
(see above) has been the development of
physiologically-based toxicokinetc/toxicodynamic
modelling, which predicts how a chemical is
handled in the body (Risk Assessment and
Toxicology Steering Committee, 1999b). Such PBPK
models can be used to help improve extrapolations
between species, between dose levels and between
different exposure scenarios (Blaauboer, 2003).

For example, in one study, PBPK modelling with
Monte Carlo simulations (see below) was applied to
the theoretical derivation of OELs for selected
ethylene glycol ethers. In the absence of adequate
human exposure data to assess developmental and
reproductive outcomes for glycol ethers, PBPK
models for rats and humans were used to convert
an animal NOEL to an exposure concentration that
would result in an equivalent internal human dose
(inter species variation). Monte Carlo simulation
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was used, in addition, to refine inputs on
pharmacokinetic variability between humans
(intraspecies variability). Proposed OELs
determined by the study were lower than the 
OSHA and ACGIH limits at the time. (Sweeney et
al., 2001). 

Quantitative structure-activity relationships
Increasing knowledge about molecular processes
and chemical reactivity, leading to the identification
of molecular fragments with certain chemical
functionalities, may lead to an estimation of a
chemical’s reactivity in a biological system
(Blaauboer, 2003). 

For example, an association has been demonstrated
between equilibrium dissociation constants for
organic acids and bases that produce irritation as
their primary adverse effect and their OELs. 
A physicochemical parameter may reasonably be
considered to be a predictor of biological response
when the parameters are mechanistically
associated. Use of such parameters, in quantitative
structure activity relationships, might provide
another way to establish preliminary OELs, for
example for organic acids and bases and other
compounds with no existing limit (Leung and
Paustenbach, 1998).

Identified relationships between the structure and
biological properties of chemicals can be
programed into knowledge-based expert systems
that can be used to assess the relationship between
certain structures in the molecule and a variety of
toxicological endpoints (such as genotoxicity, skin
sensitization etc). Other physicochemical properties,
such as lipophilicity, hydrophilicity, molecular
weight etc) may also impact on the relationship
between structure and toxicity; knowledge of
physicochemical properties is also important to 
the understanding of biokinetic behaviour and
biotransformation pathways. As quantitative
structure-activity relationship models become
more predictive of biological activity, they might be
used for developing hypotheses about mechanisms
of toxicity and might be integrated into risk
assessment strategies (Blaauboer, 2003).

Probabilistic methods
Historically, methods used to compare exposure
and toxicity, in chemical risk assessment, have
been deterministic in approach. Yet any health-
based risk assessment should take account of
variability (e.g. the natural variation between
individuals in sensitivity or between chemical
exposure levels) and uncertainty (e.g. lack of
knowledge in risk specification). Deterministic
methods for risk characterization deal with
variability and uncertainty by adopting a conservative
approach, which has been considered appropriate
for regulatory purposes. However, such an
approach only works effectively for exposure to a
single substance from a single source and route; 
a conservative, deterministic approach may not 
be appropriate for multiple chemical exposures 
via multiple pathways. In contrast, a probabilistic
approach, in which outputs are expressed in the
form of probabilities for each outcome, takes
account of variability by replacing point estimates
with distributions (COT, 2002). 

For example, Finley et al. (1994) proposed standard
distributions for common exposure factors, such as
bodyweight, inhalation rate and time spent at one
job, for use in Monte Carlo models for screening
assessments to characterize health risks of
exposures; and in the study described above
(Sweeney et al., 2001), Monte Carlo simulations
were used in conjunction with PBPK models to
examine OELs for ethylene glycol ethers.

Monte Carlo techniques were applied in a 
re-evaluation of exposure assessments in a
benzene-exposed occupational cohort in the USA
(Pliofilm Cohort) that has provided key input into
cancer risk estimates for benzene and the setting
of TLVs. Many discrepancies and criticisms of
earlier exposure estimates for the cohort had been
reported, so probabilistic techniques were used to
improve exposure assessment. Distributions of
benzene exposures for various job categories in the
cohort were estimated, based on input parameters
covering the likely range of exposure values, taking
into account likely decreases in workplace
concentrations over time; probability distributions
were also estimated for other parameters,
including dermal exposure, respirator use and
efficiency, and weekly working hours (Williams and
Paustenbach, 2003).
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A probabilistic approach can also provide a
framework for incorporating uncertainty and expert
judgment into risk assessment (COT, 2002).

4.2.7 Estimating the size of the affected population

In some cases it may be possible to estimate the
proportion of an exposed population that would be
affected at different levels of exposure and thus to
estimate the proportion that could be protected by
setting an OEL at different limits. This has been
done for formaldehyde, for example, where
evaluation of experimental studies, volunteer studies,
surveys and epidemiological data identified that
asthmatics were not especially sensitive to the
airways effects of formaldehyde and permitted
estimations of the percentages of workers that
could be expected to exhibit various signs of irritation
at different levels of exposure. For example, 5–25%
of workers might report eye irritation associated
with 15 min to 6 h exposure to 0.5–1 ppm
formaldehyde, although responses rates around
20% are near background response levels; an OEL
of 0.3 ppm would protect nearly all workers; and a
ceiling value of 1 ppm for up to 15 min would
protect at least 75% of workers. (Paustenbach et
al., 1997). 

4.2.8 Expert judgement

Expert judgement is a term used to describe the
process by which knowledgeable persons on a
subject arrive at a decision based on both the
available information and their expert or considered
opinions, underpinned by their experience, usually
taking into account some kind of paradigm. When it
comes to setting OELs, the gaps in knowledge can
be quite vast and thus it is necessary to use
information from related chemicals as a ‘read
across’ to help predict effects. It is also common
for expert committees to apply uncertainty factors
in an ad hoc fashion, again based on expert
judgements. This will take into account the severity
of the most serious effect, the quality of the
dataset, including gaps in knowledge, and the
number of workers that might be exposed in the
population. In the past, it was quite common for
expert judgement not to be apparent in the
deliberations of such committees, but nowadays,
owing to better transparency in decision-making, it
is usual to be able to see where science ends and
expert judgement begins.

4.3 Multiple exposures and multiple health
endpoints 

4.3.1 Occupational exposure limits for mixtures

The majority of OELs are set for single compounds
or substances, although some have been set for
substances that may contain a common element 
or radical, for example ‘tungsten compounds’ and
‘isocycanates’ (HSE, 2005b). A few OELs may be set
for complex mixtures of variable composition such
as ‘rubber fume’ or ‘welding fume’. In the case of
hydrocarbons, which are normally supplied as
complex mixtures, some jurisdictions have
recommended the use of a reciprocal calculation,
so that producers and suppliers of mixed
hydrocarbon blends can derive an appropriate 
‘in-house’ OEL (HSE, 2005b). In this specific case,
the procedure covers aliphatic hydrocarbons in 
the range C5 to C15, cycloalkanes in the range C5 to
C16 and aromatic hydrocarbons. It excludes
halogenated or oxygenated hydrocarbons and only
applies to vapours, not mists. The calculation to
reach the mixture OEL is as follows:

FRa FRb FRn

1/OELSOL = + +
OELa OELb OELn

where OELsol = OEL of the hydrocarbon solvent
mixture (mg/m3); OELa = OEL of component ‘a’
(mg/m3); and FRa = fraction (w/w) of component ‘a’
in the solvent mixture.

When it comes to assessing the potential health
effects from exposure to more than one substance
in the workplace, a number of strategies can be
applied, but that of the ACGIH is one that seems
the most widely practiced in one form or another.

ACGIH adopts the approach that the combined
effect of a mixture of two or more hazardous
substances, which act on the same target organ,
should be given primary consideration, rather than
the effects of each substance individually. Thus, in
the absence of information to the contrary, the
effects of the different hazards should be considered
as additive. However, if the chief effects of a series
of different substances are not additive but act
independently (e.g. on different target organs), then
the OEL for the mixture is considered to be
exceeded only when at least one member of the
series exceeds its OEL (ACGIH, 2003a).
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Interactive processes are divided into potentiation
(combined effect greater than additive) and
antagonism (combined effect less than additive;
COT, 2002). Combinations where synergistic action
or potentiation occur are currently dealt with on a
case-by-case basis (ACGIH, 2003a).

4.3.2 Cumulative and aggregate exposure and risk
assessment

In recent years, much attention has been given to
developing newer risk assessment methodologies
to deal with human exposure to mixtures of
chemicals. One major area of concern has been
that of a variety of low-level exposure to pesticides
through foodstuffs. Much work has been done in
this area by the US EPA and their definitions of the
terms cumulative and aggregate have permeated
through other areas of human exposure to
mixtures of chemicals.

Aggregate exposure refers to exposure to one
chemical from all sources. Cumulative exposure
refers to exposure to multiple chemicals that have
a common mechanism of action (COT, 2002). 
Both need to be taken into account in risk
assessment, as exposure to multiple substances
may result in several different types of combined
action.

4.3.3 Determining critical health endpoint

It is often common to think that OELs are based on
only one serious, harmful effect of a substance.
However, many chemical substances are able to
produce a constellation of toxic or harmful effects
— some acute effects, which are produced under
high exposure conditions and some chronic effects,
which are produced over extended periods of
exposure and in the absence of acute effects. 
When setting OELs, most committees will expect 
to review a complete dossier of human and animal
data, which represents the complete spectrum of
potential health endpoints and takes into account
all the exposure scenarios under which workers
might be exposed, even under poor practices or
accidental situations.

With all this available data, it should be possible to
draw up a toxicological and ill health profile for all
likely acute and chronic effects and, ideally, dose-
response relationships for these. From such data,
both short-term and long-term OELs can be
derived, in order to prevent most of these
conditions, but at the same time taking into
account all other conditions. If a substance is a
genotoxic carcinogen, this would be the ‘lead
effect’; normally, no OEL based on a NOEL would
be derived and the level would be set so low that 
it would be unlikely that other effects would be
expected. It is often common to have acute effects
prevented by a short-term limit, such as a 15-min
STEL, set on one health endpoint, such as
irritation, and chronic effects prevented by an 8-h
TWA, based on a systemic effect at an organ such
as the kidney.

4.4 Biological exposure limits

As noted in Section 1.2.2, biological exposure
limits, such as BEIs or BATs, may be used for
either biological monitoring, in which case the
worker is simply being used as a way of collecting
the chemical or metabolite of the chemical within a
biological matrix, or biological effect monitoring,
where the same matrix may be used to examine
early and reversible non-clinical changes. Either
may be used as part of a regulatory or advisory
framework, as part of risk assessment and risk
management, and monitoring tools have been
developed with variable applications. As an
example, the monitoring of lead workers for blood
lead (biological monitoring) is virtually mandatory
and, in terms of risk assessment and management,
is used both as a way of monitoring build-up of
lead and as a means of indicating the need to
remove people from further exposure if a certain
level is reached. Concurrent zinc protoporphyrin
analysis (biological effect monitoring) can also help
pinpoint how long ago lead exposure occurred.

In setting biological exposure limits, a lot of
information has to be obtained and guidance given
as to when to collect samples, how to interpret
them and the ethical implications of their use. 
For example, many metals have long half-lives,
which means their excretion might become quite
stable; therefore, unless there is a need to monitor
any weekly build up in levels, the timing of
sampling at the end of a working week is not
especially critical. 
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The importance of biological monitoring and
biological effect monitoring is that they provide
information for risk assessment that may be
otherwise unattainable from air monitoring alone.
Biological monitoring and biological effect
monitoring both take into account, for example,
factors such as skin uptake, individual working
habits (including hand-to-mouth contact) and
uptake from other sources of exposure to the same
substance that might be experienced outside the
working environment, from past-times, hobbies or
secondary occupations.
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5.1 Factors that influence setting of occupational
exposure limits

Health-based OELs can be established when it is
possible, based on scientific evidence, to identify a
clear threshold dose below which exposure is not
expected to lead to an adverse response (see also
Section 4.2.1). For adverse effects for which it is
not possible to identify such a threshold reliably
(Section 4.2.5), where it may be assumed that any
level of exposure carries some finite risk, OELs
must be established pragmatically, at levels
considered to carry a sufficiently low level of risk
(CEC, 1999).

As noted by Haber and Maier (2002) some of the
diversity apparent in the development of OELs
across different organizations arises from different
risk management approaches, such as determining
appropriate levels of residual risk to an exposed
population or weighing health-based limits with
technical feasibility or economic impact.
Paustenbach (2000) notes other factors that might
account for diversity in OELs, as follows: differences
in philosophical objectives of the limits and the
untoward effects they are meant to eliminate or
minimize; differences in the predominant age and
sex of workers; length of the working week;
economic considerations in different countries; and
differences in enforcement. It is also worth noting
that many OEL-setting groups must work within a
prescribed regulatory framework with specific
definitions of certain terms.

Differing views as to the proportion of people that it
is thought should be protected from adverse health
effects (see Section 4.2.7, above) or, indeed, the
adverse impacts against which it is deemed
necessary to protect workers (Paustenbach, 2000)
might affect approaches to setting OELs and
numerical values for OELs. For example, while in
some countries irritation is accepted as a critical
effect (Remaeus, 2001), in the USA it is accepted
that some workers exposed at the OEL might
experience some degree of transient irritation or
even more substantial impacts (ACGIH, 2003a).

Nonetheless, it should be recognized that the
ACGIH TLVs, which are the world’s most recognized
and adopted OELs, are purportedly entirely health-
based and do not take factors such as risk
management, technical feasibility or economic
impact into account in their development.

5.2 Comparison of the process between
countries/jurisdictions

Summaries of information on procedures for
setting OELs in some EU member states and in
non-member states are provided by the European
Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA
Network, 1998–2005)1 and in the review by Walters
et al. (2003). Useful summaries of the OEL setting
processes of the US ACGIH, German DFG, UK HSE
and other organizations are also given in NOHSC
(1999). However, it should be recognized that
extensive national programs to update OELs across
the world are not in place. The fact that some
national OELs have not been re-reviewed in decades
may be another factor leading to differences in
numerical values between countries. Furthermore,
although groups such as the ACGIH, HSE and DFG
produce annual updates, these should not be
mistaken for annual reviews of all substances
listed therein. While recognizing the importance of
national OEL guidelines, it should be acknowledged
that there are no OELs for the vast majority of the
thousands of chemicals that are used routinely in
industry. As a result, many businesses have
established their own in-house limits (Paustenbach
and Langner, 1986). This particularly applies to the
pharmaceutical industry, which has to deal with a
large number of biologically active substances with
pharmacological as well as toxic properties. 

General procedures in different regions are
compared and contrasted in Table 5.1. 
Some general principles are outlined below,
region-by-region.

5.2.1 European Union

Walters et al. (2003) note strong similarities
between national systems for setting and using
OELs in a number of countries in the EU. 
The ACGIH lists of TLVs and practices in Nordic
countries and in Germany have been influential.
However, there are national differences in setting
OELs and in their status and use.

Based on scientific evaluations, SCOEL
recommends OELs to the Directorate-General (DG)
for Employment, Social Affairs and Equal
Opportunities. While adopting a case-by-case
approach to recommending health-based OELs,
general procedures followed by SCOEL include the
following (CEC, 1999):
• collection of data on hazards of the substance 

and determination of adequacy of database;
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• identification of critical adverse effect(s);
• identification of relevant studies on critical 

effects;
• establishment of threshold or non-threshold 

mechanism (if latter OEL will be pragmatically 
based);

• assessment of dose-response data and establish 
NOAEL (or LOAEL);

• decision on whether STEL required in addition to 
8-h TWA;

• establishment of numerical value for 8-h TWA at 
or below NOAEL (or LOAEL), incorporating 
appropriate uncertainty factor(s);

• establishment of numerical value for STEL; and
• documentation of entire process.

5.2.2 Germany 

Germany has two types of OEL — the MAK values
and classifications proposed and published by the
DFG (2005b) and the values published in the
Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 900 for
OELs; TRGS 903 for BAT values; DFG, 2004).

Derivation of a MAK value is based on identification
of the most sensitive health parameter, taking 
into account both local and systemic effects. 
The minimum database for derivation of a MAK
value is, normally, a NOAEL from a valid 90-day
inhalation study in experimental animals. Known
effects of structural analogues may be taken into
account (DFG, 2005b). The values published in the
TRGS 900 comprise MAK values, binding values of
SCOEL and values proposed by other institutions,
which have been evaluated and accepted by the
Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS), a committee of
the Federal Ministry of Labour and Social Affairs. 
In general these are based on the current status 
of knowledge about the health hazards, typical
industrial use and safety and hygiene requirements
(DFG, 2004). The influence of the MAK, TRK
(Technische Richtkonzentrationen; technical
guidance concentration) and BAT values are 
greatly enhanced worldwide, as the values and
documentation are available in English.

5.2.3 The Netherlands

The Netherlands has two types of health-based
OELs (legally binding and administrative) with
differing bases and status. OELs were initially
based, extensively on the ACGIH TLVs.

Unlike many other organizations, the Committee 
on Updating of Occupational Exposure Limits of 
the Health Council of the Netherlands outlines
minimum data requirements for the development
of OELs; data on acute toxicity and repeated-dose
toxicity are required, and a multi-dose study in 
a relevant species, using a relevant route of
administration and evaluating a range of endpoints
is required, as a minimum (Haber and Maier, 2002).

Legally binding OELs are based upon the health-
based recommended occupational exposure level
(HBR-OEL) provided by the Dutch Expert
Committee on Occupational Standards (DECOS) of
the Health Council but socioeconomic feasibility is
also taken into account. The legal status is based
on the Dutch Occupational Law, and the Labour
Inspectorate controls the implementation. In a
yearly working program, the Ministry of Social
Affairs and Employment sets limit values in a
‘three-steps’ program. First a scientific evaluation
of data is made by DECOS leading to an HBR-OEL;
a key study is identified as the basis for deriving
the recommended level. In step 2, the Social and
Economic Council advises the State Secretary on
the feasibility of using the health-based value
derived by DECOS or recommends a different
value. In step 3 the State Secretary sets a
regulatory OEL (Dutch Expert Committee on
Occupational Standards, 2000).

Administrative OELs are not legally binding.
However, to protect workers, such levels should
not be exceeded. They are derived mostly from
other member states of the EU or from ACGIH
TLVs1. The values and documentation are published
in English as well as Dutch and thus are widely
available and used worldwide.

5.2.4 Nordic countries

Although, as described in Table 5.1, the scientific
basis for OELs is common to all Nordic countries,
based on an evaluation by the Nordic Expert Group
(NEG) of scientific criteria documents, OELs are
established at a national level and the actual
numerical value may differ between countries. 
The criteria for setting OELs can only be partially
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Table 5.1: Setting OELs in different jurisdictions

* As a general rule OELs will use, as preferred values, multiples of given integers in ppm or mg/m3

Region

EU 
(CEC, 1999)

Germany 
(DFG, 2004; DFG, 2005b)

Netherlands 
(DECOS, 2000)

Nordic countries
(Lundberg, 1991)

Process

Expert committee 

SCOEL scrutinizes criteria
documents and advises EC

DFG Commission for the
Investigation of Health
Hazards of Chemical
Compounds in the 
Work Area

DECOS a committee of the
Health Council of the
Netherlands

Social and Economic
Council advises State
Secretary

NEG finalizes criteria
document

National regulatory
authorities set OELs

Review of data

Criteria documents from
national limit setting
systems or documents
commissioned directly 
by EC

Detailed literature review
made available to
Commission

Review by a Netherlands
research institute

Criteria document
produced by scientist in
one of Nordic countries

Criteria document used 
to produce national
consensus report

OEL set at national level,
based on scientific and
other factors

Publication

Detailed scientific
document (with OEL) on
EU website (up to 2002)14

MAK: detailed scientific
documentation in English
in Occupational Toxicants

BAT: in English in
Biological Exposure
Values for Occupational
Toxicants

Annual List of MAK and
BAT Values 

Detailed scientific
document with OEL also
available on website

Final scientific document
from NEG published in
Arbete och Hälsa and
sent to national
regulatory authorities 

Swedish reports
published in Arbete och
Hälsa others not
published but publicly
available

Underlying [non-
scientific] data for OEL
not published but 
publicly available

Risk assessment

Quantitive 

8-h TWA, 15-min STEL

8-h TWA, (MAK and 
BAT),15-min excursion
value (MAK)

8-h  and 15-min
TWA, ceiling value,
exposure–response for
genotoxic carcinogens

Numerical OEL not
proposed in NEG 
criteria document
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Continued over page

Qualitative

Notation: skin Risk
phrases

Carcinogens: no MAK or
BAT values; categorical
descriptors used

Notations: skin
absorption, cancer,
sensitization, prenatal
toxicity, germ cell
mutagenicity

Regulatory status

Recommendation by SCOEL
to EC DG for Employment,
Social Affairs and Equal
Opportunities

OEL published by DG in
Official Journal has
regulatory status

MAK values incorporated in
common national
legislation

State Secretary sets
regulatory OEL; some
limits administrative only

OEL has legal status in
Denmark and  Sweden;
recommended values in
Finland, Norway and
Iceland

Transparency

Key studies

Identified in background
documentation

Identifiable in background
documentation

Identified in published
documentation

Critical effect defined 

Not clearly identified in
published documentation

Uncertainty factors

Identified in background
documentation

MAK generally at level of
NOAEL in humans or 
1/2 NOAEL in animals

Overall assessment factor,
consideration given to
using default values,
details given in published
documentation

Preferred value system*

1, 2, 5 ppm or mg/m3 x 10n

1, 2, 5 ml/m3 or 
mg/m3 x 10n

1, 2, 5 mg/m3 x 10n



Table 5.1: Setting OELs in different jurisdictions continued

* As a general rule OELs will use, as preferred values, multiples of given integers in ppm or mg/m3

Region

UK
(HSE, 2002)

USA ACGIH
(ACGIH, 2003 a;b)

Australia 
(NOHSC, 1999) 1,15

Process

Expert committee 

OELs set by HSC, following
proposals of ACTS
subsequent to evaluation
of scientific data by
WATCH

Relevant ACGIH committee
recommends
documentation and OELs
to ACGIH Board of
Directors for ratification

HSSC proposes OELS,
which are set by NOHSC

Review of data

Risk Assessment
Documents scrutinized
and endorsed by WATCH

Initial draft review of
health science data
prepared by ACGIH
committee member

Mostly relies on OELs 
and accompanying
documentation from
ACGIH and UK HSE

Publication

Summaries of risk
assessment and OELs
published in EH64

Initial draft
documentation for
substance ‘under study’
not publicly available

On ratification proposed
OELs and documentation
made public as NIC

OELs and documentation
usually adopted 1 year
after NIC and published
in annual supplements

Background
documentation for most
NES is from ACGIH, other
documentation available
through HSIS

NES available through
HSIS

Risk assessment

Quantitive 

8-h TWA,15-min 
STEL (OES and MEL)

8-h TLV-TWA,
15-min TLV-STEL,
TLV-C,
excursion limit

8-h TWA,
15-min STEL,
peak limitation
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Abbreviations
ACGIH 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
ACTS 
Advisory Committee on Toxic Substances
BAT
Biological Tolerance Value
BEI 
Biological Exposure Indices
DECOS 
Dutch Expert Committee on Occupational Standards 
DFG 
Deutsche Forshungsgemeinschaft 
DG 
Directorate General 
EC
European Commission
EU 
European Union
HSC
Health and Safety Commission 
HSE
Health and Safety Executive
HSIS
Hazardous Substances Information System
MAK
Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen

MEL
Maximum Exposure Limit
NEG
Nordic Expert Group
NES
National Exposure Standard
NIC
Notice of Intended Change
NOAEL
No Observed Adverse Effect Level 
NOHSC
National Occupational Health and Safety Commission 
OES
Occupational Exposure Standard
SCOEL 
Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 
STEL 
Short Term Exposure Limit 
WATCH
Working Group on Assessment of Toxic Chemical
TLV
Threshold Limit Value
TLV-C
Threshold Limit Value Ceiling
TWA 
Time Weighted Average
WGATC
Working Group on Assessment of Toxic Chemicals

Qualitative

Risk phrases

Notations:
skin absorption,
sensitization,
carcinogen,
BEI

Carcinogen

Regulatory status

MEL and OES legally
binding

No regulatory status

Some advisory, some
mandatory

Transparency

Key studies

Identifiable in background
documentation

Identified in background
documentation

Uncertainty factors

Not clearly identified in
background documentation

Application of uncertainty
factors not clearly
described in background
documentation

Preferred value system*
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identified, as published criteria documents are only
available for some substances; for many others
OELs have been set based on documentation from
ACGIH, for example (Lundberg, 1991).

5.2.5 UK

OELs in the UK function under the Control of
Substances Hazardous to Health Regulations
(COSHH) and its mirror legislation in Northern
Ireland. The Working Group on the Assessment and
Control of Chemical Hazards (formerly the Working
Group on Assessment of Toxic Chemicals; WATCH)
evaluates toxicological, occupational hygiene and
analytical data, which are reviewed in ‘Risk
Assessment Documents’ and other sources, and
acts as a technical subcommittee of  the Advisory
Committee on Toxic Substances (ACTS). ACTS
recommends new OELs or revisions to existing
OELs, and the Health and Safety Commission (HSC)
approves the OELs (HSE, 2002).

Carcinogenicity, reproductive toxicity, and irritation
and sensitization potential are considered when
preparing a proposal for an OEL. Some hazardous
substances may not be assigned OELs and/or have
their own specific legislation, including air
standards, most notably asbestos and lead (HSE,
2002). 

Under the former two-OEL system, for a substance
to be assigned an OES it had to meet three
indicative criteria concerning expectations of lack
of injury, from both long-term and short-term
higher exposures, and practicability of compliance.
If these three criteria could not be met, the
substance became a candidate for a MEL. 
MELs were usually reserved for carcinogens,
respiratory sensitizers and other substances that
present a serious hazard for which no threshold
can be established (HSE, 2002).

As noted in Section 1.2.1, the HSC has recently
replaced OESs and MELs by a single OEL, the WEL;
the new OEL framework came into force in the first
half of 2005 (HSC, 2003; HSE, 2005b).

5.2.6 USA

ACGIH is a not-for-profit professional organization,
developed in the mid 1940s, which represents a
wide range of industrial hygiene expertise and
opinion. Its committees propose TLV and BEI
guidelines for use in making decisions about safe
levels of exposures to chemical and physical agents
in the workplace; however, it is not a standards
setting body in the USA (ACGIH, 2003a).
Nonetheless, while ACGIH guidelines do not have
regulatory status in the USA, they are very widely
used in other national OEL processes.

The ACGIH TLVs and BEIs are solely health-based,
with no consideration given to economic or
technical feasibility; however the ACGIH
recommends that its guidelines should not be
adopted as standards without analysis of other
factors necessary to appropriate risk management
decisions (ACGIH, 2003a). 

Substances are nominated and selected for
evaluation, based on selection criteria that take
into account scientific evidence and workplace
experience (NOHSC, 1999). Lists of substances
‘under study’ are published annually, as a
notification and invitation for interested parties to
submit data and comments to the relevant
committee. For each nominated substance,
members of the appropriate committee prepare a
review of the scientific literature relevant to the
establishment of a guideline value. The committee
may modify the review prior to its adoption as the
‘Documentation’ to support a recommended TLV or
BEI. The documentation and proposed guidelines
are recommended to the ACGIH Board of Directors
for ratification and, once ratified, the proposals 
are published as a notification of intended change
(NIC) and the draft documentation is made publicly
available (ACGIH, 2003a). 

The documentation supporting TLVs and BEIs
transparently indicates the scientific bases that
lead to the committees’ recommended guideline
values. The documentation considers only heath-
based criteria. The impacts of the guideline on
industry, socioeconomic factors or the method or
processes for measurement of the value(s) are not
considered.

The guidelines published as NICs are considered 
to be trial limits for one year, during which time
interested parties may submit comments (ACGIH,
2003a). Thus, while it does not consult with

46



The Setting and Use of Occupational Exposure Limits Current practice

employer or employee representatives in
formulating proposed standards, the ACGIH
process incorporates consultation though the
annual publication of the NIC (NOHSC, 1999), and
within the NIC process external considerations 
may come into play. However, such considerations
would not necessarily result in the raising of a
guideline value. Instead a given chemical’s value
might remain on the NIC for an extended period of
time (e.g. beryllium or wood dust) or eventually be
removed from the NIC, which would indicate that it
was not planned for adoption.

It has been suggested that the ACGIH process for
setting TLVs changed during the 1990s to facilitate
the adoption of sufficiently protective standards
(Smith and Mendeloff, 1999).

OSHA PELs are enforceable regulatory limits in 
the USA. Initially, from 1971, limits were based on
the ACGIH TLVs. Currently OSHA has around 500
PELs for some 300 chemical substances used in
industrial settings. In establishing standards,
recommendations are made by one of the OSHA
Advisory Committees, all of which include
representation from management, labour and state
agencies; thus OSHA standards have both input
from and impact on industry1. OSHA deliberations
on OELs take into account the feasibility of
achieving levels and incorporate a formalized
process for the estimation of risk magnitude
(Rappaport, 1993).

NIOSH has statutory responsibility to recommend
exposure limits that are protective to workers and
has identified RELs for some 700 hazardous
substances. Recommendations for OSHA and other
OEL setting institutions are made through NIOSH
criteria documents1.

The American Industrial Hygiene Association (AIHA)
has published 107 workplace environmental
exposure level guidelines (WEELs), which represent
workplace environmental exposures levels to which
it is thought nearly all individuals could be
repeatedly exposed without experiencing adverse
health impacts. Background information and the
rationale for the WEEL are published with the
WEEL values16. WEELs are considered for
chemicals for which no alternative guideline has
been established, often because they are produced
in low quantities or have low toxicity (Paustenbach
and Langner, 1986).

5.2.7 Australia

Initially an Exposure Standards Expert Working
Group (ESEWG) recommended NESs for individual
substances; NESs are set by the NOHSC, which
consists of employee and employer organizations,
trade unions, and industry and government
representatives. The ESEWG is no longer in
existence. In 1997, following an organizational 
re-focus, NOHSC established the Hazardous
Substances Sub Committee (HSSC) to maintain the
scientific integrity of the national hazardous
substances regulatory package. The NOHSC had
relied extensively on published standards and
background documentation from the ACGIH TLVs
and has adopted those found to be acceptable. 
A smaller number of substances (e.g. respirable
crystalline silica) are reviewed in detail by the
HSSC, and appropriate values are assigned1.

The NOHSC has a program to review and update
NESs, in particular to address the time lag between
NESs and comparable systems overseas. The UK
HSE OELs are currently used as a basis for a fast
track system in the overall process (NOHSC, 1999). 

5.3 Assessing compliance

Compliance checking usually involves the collection
and analysis of samples in a prescribed fashion and
comparison of the measured concentration, often
taking into account statistical significance, with the
appropriate OEL. Compliance testing comprises,
typically, one-to-one comparisons of measured air
levels and OELs (IGHRC, 2004). However, it should
be recognized that the measurement and
comparison of airborne levels and compliance
testing are limited by the availability of appropriate
reference standards and analytical capabilities. 
For compliance purposes, substances that can
cause known harmful effects from peak exposures
are usually subject to a 15-min STEL and/or ceiling
value (IGHRC, 2004). The AIHA Exposure
Assessment Strategies Committee recommends
that the exposure distribution profile of a SEG
should be controlled such that the 95th percentile
exposure is less than the OEL (specifically, for
AIHA, the OSHA PEL) for both short-term and TWA
exposure limits and that, in principle, long-term
exposure to chemicals associated with chronic
disease should be evaluated against a long-term
average exposure level or mean of the exposure
profile17.
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Biological monitoring can complement air
monitoring and can be especially useful where
there is likely to be significant absorption from
routes other than inhalation or where control of
exposure depends on respiratory protective 
devices (HSE, 2002).

However, the effectiveness of compliance testing in
assessing risk has been questioned. Although OELs
tend to be set assuming long-term exposure,
enforcement, generally, involves short-term
comparisons of measured air levels based on very
small numbers of measurements (Rappaport et al.,
1998). Whereas, in compliance testing, the
probability of compliance is, generally, related to
the exceedance (the likelihood that any
measurement would exceed the OEL), using,
instead, the probability of over exposure (defined as
the likelihood that individual risk — a function of
cumulative exposure — exceeds the risk inherent 
in an OEL) as a measure of individual risk, Tornero-
Velez et al. (1997) demonstrated that compliance
testing can significantly underestimate health risk
when sample sizes are small. Thus while, with
typical sample sizes, the probability of compliance
may be high, large proportions of the exposed
population may have individual risks greater than
the risk inherent in the OEL.

According to Mulhausen and Damiano (1998) the
current approach has moved from compliance
monitoring, which focuses on the high risk
workers, to comprehensive exposure assessment,
which addresses the situation for all workers at all
exposures on all days. An exposure assessment
strategy is proposed for an industrial hygiene
program that encompasses: 
• basic characterization of the workplace work 

force and exposures; 
• exposure assessment to identify acceptable, 

uncertain and unacceptable exposure profiles for 
SEGs; 

• updating and reassessment of acceptable 
exposure profiles; 

• further information gathering for uncertain 
exposure profiles; and 

• health hazard controls for unacceptable 
exposures.

5.4 Assessment of socioeconomic impacts 

Economic analysis compares the costs and benefits
of options, one of which, usually, is to continue with
the current choice; that is to do nothing. To analyze
fully the options available, both the costs and
outcomes (benefits) of the proposal should be
considered. The main types of economic analysis
used are cost-effectiveness, cost-utility and cost-
benefit analysis/cost benefit assessment (CBA;
e.g. Schmid, 1995; Jefferson et al., 1996).

5.4.1 Cost–benefit assessment

CBA is a tool used to quantify, in monetary terms,
as many of the costs and benefits of a proposal as
possible, including factors, such as health status,
that have no market in which choices and trade-
offs can be determined (DH, 1995). Since 1982, the
UK HSC has required CBAs for all major health and
safety proposals, unless the costs are negligible.
Costs and benefits are included in the consultation
process for OELs and, since October 1998, they
have been discussed within the regulatory impact
assessment (RIA) framework (see section 5.4.2
below; HSC, 2002a).

Uncertainties in estimations of the costs of controls
and in validation of exposure compliance data, both
of which may vary with each substance, will impact
on CBAs/RIAs. Quantification of the benefits of an
OEL may also be difficult; it is usually based on
how far the OEL reduces the risk to workers, 
using dose–effect information. However, when
dose–effect information is unavailable, for example
in the case of non-threshold carcinogens, other
methods have been developed to estimate the
benefits of an OEL (HSC, 2005a). Improved employee
recruitment and retention, improved productivity
and a reduction in product loss may result from
other, more general and less quantifiable, potential
benefits of an OEL, as identified by the UK HSC and
listed below (HSC, 2005a).

• Definition of a level playing field for all workers
• Definition of adequate control
• Provision of clearer guidance on the level 

considered to be reasonably practicable
• Provision of a standard for new users
• Reduction/limitation of scope for ‘discretion’ by 

enforcing authority
• Provision of consistency with international 

developments
• Reinforcement/improvement of good practice
• Encouragement of proper reporting of ill-health
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• Promotion of more effective health surveillance
• General reduction in ambient air contamination

The UK ACTS uses CBA and RIA as tools for
decision-making for OELs and recognizes the
benefits and uncertainties when making their
recommendations. These tools are also important
in identifying the socioeconomic impact of the
proposed OEL; although, the HSC states that this 
is not the over-riding determining factor (HSC,
2005a).

The use of CBA alone as a measure for assessing 
a proposal affecting health could be criticised for
forcing monetary constraints onto issues that
involve well-being and the value of life, and
because of the inherent difficulties associated with
ascribing monetary value to health improvements
(e.g. The Presidential/Congressional Commission
on Risk Assessment and Risk Management, 1997).

5.4.2 Regulatory impact assessment

RIA is a policy tool used to assess the impact on
costs, benefits and risks of any proposed
regulation. It is an evidence-based process, which
provides an analysis of a range of options for
change, by identifying objectives, risks, alternatives
to legislation, business (and other) sectors
affected, equity and fairness, benefits and costs
and unintended consequences (RIU, 2003). 

A case study for RIA — assessing the cost-benefits
of reducing an OEL
The use of RIA by government authorities in order
to facilitate the setting of OELs is illustrated by the
following case study3, which examines the process
used by the UK HSE to assess the costs and
benefits associated with determining a new WEL
for respirable crystalline silica (see also Section
5.7.9). 

The current UK OEL for respirable crystalline silica
is a MEL of 0.3 mg/m3; however, when the COSHH
regulations were introduced in 1989, the OEL was
0.1 mg/m3. The MEL was introduced with the
expectation that those industries already complying
with an exposure level of 0.1 mg/m3 should
continue to do so. The HSC is now in the process of
issuing a consultative document for a proposed
new WEL of 0.1 mg/m3 18.

The HSC conducted a RIA and took its findings into
account in reaching its proposal to lower the
current MEL18. Four potential revised limits were
considered in the RIA — 0.3 (current), 0.1 (pre-1992
limit), 0.05 or 0.01 mg/m3. In order to determine
which would be most appropriate, the critical
health effects of lung cancer, fatal silicosis and
silicosis were considered in terms of cost and
benefit for each of the proposed limits. The benefits
were identified as monetary values placed on
medical costs, human costs (pain and suffering)
and productivity losses. The benefits, over sixty
years, from preventing cases of fatal silicosis, lung
cancer and silicosis at each of the limits were
assessed and the total prevented costs (benefits)
can be seen in the Table 5.2, which also indicates
the costs associated with implementing the four
proposed new limits. 
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3 A more detailed case study can be included, if required, when the
background documents are confirmed as publicly available, (HSE, 2005a;
HSC, 2005b).

Table 5.2: Summary table of benefits and costs over 60 yrs from preventing silicosis, fatal silicosis and lung cancer for each 
WEL proposed for respirable crystalline silica18

Benefits

Costs

0.3 mg/m3 (£ Million)

39.4 to 78.8

5.1 to 5.3

0.1 mg/m3 (£ Million)

209 to 414

638 to 650

0.05 mg/m3 (£ Million)

340 to 671

3,453 to 3,603

0.01 mg/m3 (£ Million)

515 to 1,015

12,024 to 14,663
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The recommendation of the RIA for respirable
crystalline silica is that the current WEL of 0.3
mg/m3 needs to be reduced, on the grounds of the
health risks associated with this level of exposure.
However, the RIA concluded that lowering the 
WEL to 0.01 mg/m3 or 0.05 mg/m3 would have
major economic implications for UK industry and
would not be enforceable in all instances, given
limitations in current sampling and analytical
methods. Therefore, the RIA recommendation for 
a revised WEL (8-h TWA) of 0.1 mg/m3 was made
for respirable crystalline silica on the grounds of
significant health benefit at a level at which
industry could meet the costs of compliance
without major economic implications18.

It should be borne in mind that the use of RIA in
the process used to set OELs would only apply to
regulatory authorities and governments that
consider economic factors in addition to health-
based factors in deriving their OELs. 

5.5 Technical feasibility

The case study of silica (above) also illustrates
issues about the impact of technical feasibility on
OELs. The HSE RIA found that available sampling
and analytical methods would not be sufficiently
robust to determine compliance at the lower of the
four limits considered18.

5.6 Safety impact

5.6.1 Reducing and controlling exposures

It should be recognized that OELs, as such, do
nothing to protect workers from exposure to
hazardous substances in the workplace. It is only
when they are applied (compliance and enforcement),
as part of a broader framework of exposure
control, that they have any use. There are other
means to reduce worker exposure to substances
that must be applied.

In the UK, for example, COSHH regulations19

specify processes to minimize worker exposure to
hazardous substances. For example, employers
who undertake work that is liable to expose
employees to substances hazardous to health are
required to provide to employees suitable and
sufficient information, instruction and training,
including information about the chemicals being

handled, appropriate precautions to be taken by
employees to safeguard themselves and their
colleagues, and the results of exposure 
monitoring and health surveillance activities.
Principles governing control of exposure include
the use of a safer substitute (where available),
hygiene measures, engineering controls,
controlling exposure at source and, as a final
protective measure, the use of personal protective
equipment. This is broadly in line with the
provisions of the EU Chemical Agents Directive,
which applies to all member states20.

Recognizing that it is not possible to assign a
specific OEL to every chemical in use, ‘Control
Banding’ is being developed as a complementary
approach to protecting worker health21. Much of the
development of control banding derives from the
UK HSE COSHH Essentials, which provide web-
based step-wise guidance for the control of health
risks from chemicals22.

The principle of the COSHH Essentials is that, if the
user follows the guidance, then it is likely that they
are complying with good hygiene practice and that
any relevant OELs will be complied with. It also
covers control advice on the very many substances
without specific OELs. Under COSHH Essentials,
hazard assessment for the individual substances
does not rely on specific toxicological assessment,
but on ‘hazard banding.’ The system does not cater
for carcinogens or respiratory sensitizers, for
which expert advice is recommended22. To assist, in
particular, small and medium-sized enterprises in
developing countries, the ILO has been developing
a Workplace Chemical Control Toolkit, using
COSHH Essentials as a model21.

In control banding, a chemical is assigned to a
‘band’ for control purposes, based on hazard
classification and potential for exposure. Hazard
classification uses the EU Risk Phrases (Health 
and Safety Commission, 1999), which in Europe 
are assigned to potentially harmful chemicals, 
to allocate chemicals to one of six hazard groups 
(A–E for inhalation and S for skin). Potential for
exposure is determined by the scale of use and the
ability to become airborne, including information
on whether the material is a gas, vapour or dust,
and handling procedures. Based on these factors, 
a chemical is assigned to one of four control
strategies21:
• general ventilation (i.e. good industrial hygiene 

practice);
• engineering control (i.e. local exhaust ventilation);
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• containment (i.e. enclosed process); or
• specialist guidance.

Employing a similar good hygiene control strategy,
the AIHA (Mulhausen and Damiano, 1998) also
propose a hierarchy of control:
• elimination of the process, equipment or 

materials giving rise to the exposure;
• substitution with a less hazardous process, 

equipment or material;
• engineering controls;
• work practice controls and employee training;
• administrative controls; and
• proper selection fitting and use of personal 

protective equipment.

In general, the two examples above demonstrate
that, worldwide, there is good consensus on what
constitutes good hygiene control to reduce worker
exposure to hazardous substances in the workplace,
although there may be subtle differences as to how
OELs may be used.

5.6.2 Variability and susceptibility

Variability in the response of humans to occupational
or other exposures can be due to true differences
in exposure or it can be due to differences in
factors such as toxicokinetic or toxicodynamic
parameters, the impact of existing disease or
injury, or loss of physiological function or reserve.
Variability describes the normal spread of values
for a biological parameter, such as lung function,
or for a biological response, such as irritation.
Variability may also describe factors such as age,
gender, weight and genetic polymorphisms.
Susceptible individuals may be those whose
response to an exposure falls at the extremes of 
a variability distribution curve. Susceptibility may
be related to immunological or genetic factors.
How individuals that fall at the lower end of a
variability curve or that are idiosyncratically
susceptible should be treated is an important
factor in risk management (IEH, 2002). These are
important issues for the setting of OELs and have
to be reviewed in relation to occupational groups
and exposure to occupational toxicants.

5.7 Case studies

Descriptions for the establishment of OELs by five
international authorities (EU SCOEL, German DFG,
Netherlands DECOS, UK HSE4 and US ACGIH) have
been included, where available, for the following
nine case studies of relevance to metal and mining
industries: nickel and nickel compounds, palladium
and palladium salts, lead, chromium metal and its
tri- and hexavalent compounds, manganese,
nitrogen dioxide, sulphur dioxide, sulphuric acid
mists and silica. Summary tables for the setting 
of OELs for these case studies can be found in
Annex 1.

Metals provide a unique challenge when setting
OELs owing to factors related to metal speciation
and health risks. Similarly gases, mists and
particles of different size and physical form also
add other health parameters of concern owing to
different deposition and absorption characteristics
in the respiratory tract and the potential for both
acute and chronic sequelae.

5.7.1 Nickel and nickel compounds

Nickel (CAS No. 7440-02-0) is a silvery-white
transition metal with hard, malleable and ductile
properties. It is a trace element occurring in 
soils, air, water and the biosphere. The major 
use of nickel is in the production of stainless steel
and other corrosion and heat-resistant alloys.
Other uses include coinage, in alkaline batteries,
magnets, welding rods and as catalysts for
hydrogenation of fats. The soluble nickel compound,
nickel sulphate (CAS No. 7786-81-4), is the most
important form of nickel in ambient air and its
principal use is in electroplating. Workers can be
exposed to nickel dusts and fumes in a wide 
range of occupations spanning many industries.
Exposure is associated with hypersensitivity and
the induction and maintenance of contact dermatitis.
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OELs
The solubility of nickel metal and nickel salts
influences the toxic effects. For this reason
authorities have set separate limits for different
nickel species. The ACGIH have established four
separate 8-h TWAs for nickel and its inorganic
compounds, including nickel subsulphide: nickel
metal, 1.5 mg/m3; insoluble nickel compounds 
0.2 mg/m3; soluble nickel compounds 0.1 mg/m3;
and nickel subsulphide 0.1 mg/m3. All of the
recommended TLVs are for inhalable nickel
particulate (ACGIH, 2003b). The UK HSE MELs 
(8-h TWA) are 0.5 mg/m3 for nickel metal and
insoluble inorganic nickel compounds and 
0.1 mg/m3 for soluble inorganic nickel compounds.
No MAK value has been established for nickel
metal or nickel compounds because of evidence for
carcinogenic effects from human or experimental
animal studies (DFG, 2004). The German TRGS 900
limits for metallic nickel, nickel sulphide and
sulphide containing ores, nickel oxide and nickel
carbonate are 0.5 mg/m3, and the limit for nickel
compounds in the form of inspirable droplets is
0.05 mg/m3. Nickel and nickel compounds are on
the priority list for SCOEL but no recommendation
has been made to date. DECOS have not set a
health-based recommended OEL (HBR-OEL) for
nickel but have published an evaluation of the
effects of nickel and its compounds on
reproduction.

Key studies and critical effects
The UK HSE published summary of the basis for
the MELs for nickel and insoluble inorganic
compounds (0.5 mg/m3 8-h TWA) and soluble nickel
compounds (0.1 mg/m3 8-h TWA) did not provide
references for the key studies used to identify the
critical effects on which the MEL recommendations
were based. The critical effects observed from
human studies were skin sensitization, causing
dermatitis — commonly known as ‘nickel rash’,
respiratory sensitization and non-malignant lung
disease. Studies in nickel refinery workers show an
excess risk from lung and nasal sinus cancers at
exposure levels ranging from 5–400 mg/m3 (as
nickel — specific forms stated to be unknown) but
no association has been made at exposure levels
up to 1 mg/m3 (HSE, 2001). 

The ACGIH recommended the TLVs for nickel 
(1.5 mg/m3 inhalable nickel particulate) based on
the potential for dermatitis and pneumoconiosis
and for soluble compounds (0.1 mg/m3 inhalable
nickel particulate) based on the potential for
pulmonary damage, dermatitis and suspected
cancer risk. The key studies cited were the NTP
studies on selected nickel compounds, in rats and
mice (NTP, 1996a; 1996b; 1996c). However, there
was no evidence of carcinogenicity following nickel
sulphate inhalation (ACGIH, 2003b). 

Uncertainty factors
In the rationale for the ACGIH documentation for
the derivation of TLVs for nickel and soluble nickel
compounds, the key studies cited were the NTP
studies on nickel compounds (NTP, 1996a; 1996b;
1996c), which found biological and histological
changes in rats and mice at 0.1–1.0 mg/m3, total
aerosol; however, it is not stated or apparent that
an uncertainty factor was used to account for data
extrapolation from animals to humans (ACGIH,
2003b). 

Overview for nickel and nickel sulphate
Nickel and nickel compounds are relevant to the
mining and metal industry. The toxic effects are
related to the solubility of the compounds. The
ACGIH and HSE have different OELs for nickel
metal (1.5 and 0.5 mg/m3 respectively) and the
critical effects on which these OELs were based
also differed. The ACGIH and HSE set identical
OELs for soluble nickel compounds, but the critical
toxic effects on which these were based differed
between the two organizations, which makes a
comparison of the rationale for the OELs difficult.

5.7.2 Palladium and soluble palladium salts

Palladium (CAS No. 7440-05-3) is a silvery-white,
ductile metal with the lowest density and lowest
melting point of all the platinum group metals
(ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium
and platinum). The metal is known to absorb
different gases, most notably, hydrogen. 
Extraction of palladium from ores requires 
complex aqueous chemical processing and the
metal is usually highly disseminated with other
platinum metals in ores, such as nickel sulphites.
Palladium is an important, powerful catalyst in
industry and is also used in dental and electrical
industries23. Palladium salts vary in solubility from
readily soluble in water, such as palladium
dichloride (PdCl2), to insoluble in water, such as
palladium iodide (PdI2)24.
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OELs
No OEL has been established for palladium and its
compounds by the SCOEL, DFG, DECOS, HSE or
ACGIH. The DFG have examined palladium and its
compounds but no MAK value is set because of
insufficient toxicological information from human
and experimental animal studies (DFG, 2004).
Consequently, this compound would be an
interesting substance on which to determine
whether the approaches used to set OELs by
different authorities could be harmonized.

5.7.3 Lead

Lead (CAS No. 7439-92-1) is a heavy, highly ductile,
bluish-grey metal, which readily dulls in air. It is
highly dense, soft and malleable; it is resistant to
corrosion, has a low melting point (327.5°C) and
opacity to gamma and X-rays. For these reasons,
lead has been used in a wide variety of applications,
such as in metal sheeting, in batteries and
chemical manufacture and in the production of
alloys, such as solder, gun-metal and bullets. 
Lead is a rare metal in the earth’s crust and is
mined from seam deposits around the world. 
It also occurs as sulphite ores, the most common 
is lead sulphide (galena), and extraction is by
smelting. As a consequence of legislation to ban
the use of leaded petrol in industrialized countries,
both environmental levels and blood lead
concentrations in the general population have
decreased. Occupational exposure to lead occurs
during the mining of the metal, in the production 
of lead metal and its compounds, manufacture 
of batteries, and in the pottery, shipbuilding,
construction, demolition and scrap industries (EC,
2002).

OELs
The SCOEL recommendation for lead is 0.1 mg/m3

8-h TWA and the ACGIH TLV (8-h TWA) is 
0.05 mg/m3 (EC, 2002). On the basis of evidence 
of carcinogenicity for soluble lead compounds 
in animals and inadequate evidence in
epidemiological studies, lead is assigned an A3,
‘confirmed animal carcinogen with unknown
relevance to humans’ notation by the ACGIH
(2003a). In the UK, a limit of 0.15 mg/m3 has been
set but lead is regulated separately from all other
substances under the ‘Control of Lead at Work’
(CLAW) regulations (1998). The German DFG has
not established a MAK value for lead but has
assigned a carcinogenicity notation 3B because 
in vitro or animal studies have shown evidence for
carcinogenic effects but no evidence for genotoxic

effects (DFG, 2004). No value has been established
for lead metal by the DECOS. 

Key studies and critical effects
The rationale for the SCOEL recommendation was
based on the critical effect of central nervous
system (CNS) disturbances observed in key studies
by Lai et al. (1997) and Kentner and Fischer (1993).
The OEL based on avoiding CNS effects is also
assumed to protect against the peripheral nervous
system (PNS) and renal toxicity and possibly the
risk from renal cancer (EC, 2002).

The HSE summary criteria for the OEL for lead
states that the limit was set on the basis of the
critical health effects of anaemia, followed by
effects on the nervous system and kidney damage.
However, the key studies on which these critical
effects were identified were not cited in the
published summary document and the critical
effects were discussed in relation to blood-lead
concentrations of 80 µl/l, at which point anaemia
occurs, and 100 µl/l, at which point CNS effects 
and gastrointestinal symptoms become apparent.
The rationale for the limit of 0.15 mg/m3 for lead
was set in conjunction with the blood-lead
standard, and it was recognized that the
relationship between airborne lead concentrations
and blood-lead levels is not clearly established
(HSE, 2001; 2003).

The rationale for the TLV-TWA of 0.05 mg/m3 set 
by the ACGIH for lead and its inorganic compounds
was based on the BEI for lead, since blood-lead
concentrations are more strongly related to health
effects than atmospheric lead concentrations. 
The ACGIH identified blood dyscrasias, reduced
nerve conduction velocities, peripheral
neuropathies, possible kidney dysfunction, altered
spermatogenesis, impaired intellectual development
in children exposed in utero and carcinogenicity as
adverse health effects. The recommended TLV is
intended to minimize the risk from these collective
toxic effects; no single study was selected as key to
the TLV recommendation (ACGIH, 2003b). 

Uncertainty factors
The SCOEL and ACGIH have not stated the use of
uncertainty factors in their documents for the basis
of their occupational and biological exposure limits. 
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Overview for lead
The lowest OEL was set by the ACGIH, which also
had a comprehensive rationale for the basis of the
recommendation. The HSE and ACGIH adopted
similar approaches in recommending that the
airborne OEL be based on the biological exposure
limit for lead because blood lead concentrations
are more closely related to adverse health effects.
SCOEL recommend that the setting of an OEL for
lead is more difficult than other substances
because only part of occupational exposure occurs
via inhalation. 

5.7.4 Chromium

Chromium (CAS No. 7440-47-3) occurs naturally in
the earth’s crust as chromite, a substance from
which all chromium compounds and chromium
metal are derived. Chromium exists in many
oxidation states; however, in occupational use,
most commonly found are the trivalent and
hexavalent forms, such as chromates and
dichromates. Chromium metal (O) is used in the
production of stainless steel and other alloys
(Arbetslivsinstitutet, 2000). Chromium (VI)
compounds are used in plating and anodising
solutions, in the production of pigments and dyes,
tanning agents, wood preservatives, photographic
sensitizers, and as catalysts in certain refractory
materials. Trivalent chromium (as found in
chromite ore) is a naturally occurring, essential
trace element. For healthy adults, the UK Expert
Vitamin and Mineral Group (EVM) for upper safety
limits have recommended a guidance level of 
0.15 mg/kg bw/day for dietary intake of chromium
(III) and the Committee on Medical Aspects of Food
and Nutrition Policy (COMA) report recommends
above 0.025 mg/day for adults. Chromium (VI)
compounds have variable water solubility, ranging
from highly soluble to virtually insoluble, and this
influences their bioavailability and hence toxic
effects. 

OELs
The US ACGIH and UK HSE have similar
approaches and have set the same 8-h TWA TLVs
or OESs for chromium metal and trivalent
compounds (0.5 mg/m3) and a lower 8-h TWA TLV
or MEL of 0.05 mg/m3 for hexavalent compounds
owing to strong evidence for serious health effects
(HSE, 2002). The German DFG has not established
OELs for chromium and its compounds since it is
not their policy to establish OELs when there is
good evidence for a human cancer risk but soluble
chromium (VI) compounds have been assigned with
an ‘S’ notation because of evidence for human skin
sensitization (Greim, 1996). For hexavalent
chromium compounds the German TRGS 900 lists
TRKs of 0.005 mg/m3 and 0.1 mg/m3, for specific
workplaces.

The DECOS have no HBR-OEL for Cr metal dust
and insoluble Cr(III) compounds owing to lack of
toxicological data. The 8h-TWA HBR-OEL for
soluble Cr(III) and Cr(IV) compounds (as inhalable
dust) are 0.06 mg/m3 and 0.05 mg/m3, respectively.
No HBR-OEL value was set for Cr(VI) compounds
although a thorough assessment of the health risks
was made and an estimation of the additional
cancer mortality risk was derived by the
committee. All the health-based limits for
chromium do not include workers sensitized to
chromium, who are perceived as being at extra
risk. DECOS recommend that sensitized individuals
should not be placed in employment that could put
them at risk of chromium exposure (Dutch Expert
Committee on Occupational Standards, 1992).

Key studies and critical effects
The key study used by DECOS to derive the HBR-
OEL for soluble Cr(III) compounds was a study by
Johansson et al. (1987) in which a minimal
observed adverse effect level (MOAEL) of 0.6 mg/m3

was identified in rabbits. A study by Lee et al.
(1989) was used to identify a LOAEL of 0.5 mg/m3

for the critical effect of minute fibrotic pleuritis in
rats exposed to Cr(IV) compounds during a 2-year
inhalation study. The critical effect of Cr(VI)
compounds is lung carcinogenicity, as identified in
epidemiological studies, lung cancer cases listed
by Langård (1990), and animal carcinogenicity
studies and mutagenicity tests. DECOS used the
Mancuso (1975) study to estimate an additional
cancer mortality risk of 4 x 10-3 after 40 years of
occupational exposure to 2 µg/m3 as inhalable dust.
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The UK HSE identified carcinogenicity, sensitization
and the ability to cause ulcers as the critical health
effects for chromium (VI) compounds and based the
MEL on these and the absence of no-effect levels.
Key studies were not cited in the published
summary rationale for setting the limit (HSE, 2001). 

The ACGIH adopted a TLV (8-h TWA) of 0.5 mg/m3

for chromium metal in 1931, which has remained,
based on the lack of adverse health effects in
workers from chromium industry. However,
reference was made to reviews by the IARC (1990)
and the HSE (1989), which concluded that owing to
inadequacies in studies, there is insufficient
information to assess the carcinogenicity of
metallic chromium; an A4 notation, ‘not classifiable
as a human carcinogen’, was assigned (ACGIH,
2003a). The TLV (8-h TWA) for chromium (III)
compounds is also 0.5 mg/m3, based on reports of
dermatitis in workers exposed to trivalent
chromium compounds by Freget and Horsman
(1964) and changes of low pathophysiological
significance in animal inhalation studies by
Henderson et al. (1979) and Johansson and
colleagues (Johansson, 1986a; 1986b; Johansson 
et al., 1987). The TLV (8-h TWA) for soluble
chromium (VI) compounds is 0.05 mg/m3, based on
evidence from animal studies for non-carcinogenic
effects (Laskin et al., 1969) and kidney damage
(Major, 1922; Hunter and Roberts, 1933). The TLV 
(8-h TWA) for soluble chromium (VI) compounds 
is 0.01 mg/m3 on the basis of the large body of
evidence for lung cancer in chromium workers
(Machle and Gregorius, 1948; WHO, 1988; ATSDR,
1989; HSE, 1989; IARC, 1990). ACGIH has also
adopted BEIs for chromium (VI), as total chromium
in urine, of 25 µg/l at the end of shift at the end of 
a workweek and 10 µg/l increase during a shift
(ACGIH, 2004a). More recently, the HSE has
adopted a BMGV of 10 µmol chromium/mol
creatinine in urine, with a post-shift sampling time
(HSE, 2005b).

Uncertainty factors
DECOS applied an uncertainty factor of 10 to the
HBR-OELs for soluble Cr(III) and Cr(IV) compounds.
These factors were comprised of two factors of x 3
— one to allow for extrapolation from animal data
to humans and one because a LOAEL or MOAEL
was used as a starting point rather than a NOAEL.
The use of uncertainty factors was not applicable to
the risk evaluation of Cr(VI) compounds (Dutch
Expert Committee on Occupational Standards,
1992). 

The use of uncertainty factors was not stated and
could not be inferred from the publication for the
basis of the US TLV-TWA for chromium metal and
chromium compounds (ACGIH, 2003a). 

Overview for chromium
Chromium is an interesting substance for a case
study because it has various oxidation states and
solubilities, and hence various toxicities. It is
therefore necessary to evaluate chromium metal,
trivalent and hexavalent compounds separately and
most authorities assigning OELs have addressed
this important issue of speciation. There is
agreement between the ACGIH TLV and the HSE
OES for chromium metal and chromium (III)
compounds (8-h TWA 0.5 mg/m3). There is also
agreement between the limits for chromium (VI)
compounds (8-h TWA 0.05 mg/m3) although the
USA also has a separate, lower TLV (8-h TWA) of
0.01 mg/m3 for insoluble compounds. The lack of a
DFG MAK value is based on the genotoxicity of
chromium (VI) compounds and the absence of
threshold effects associated with lung
carcinogenicity. Given that there is no threshold for
a carcinogenic substance, DECOS has taken the
approach of deriving an additional cancer mortality
risk estimate for Cr(VI) compounds. 

5.7.5 Manganese

Manganese (CAS No. 7439-96-5) is a Group VIIb
transition metal; it exists in several oxidation states
(II, III, IV, VI and VII) and forms a range of inorganic
and organometallic compounds. Most OELs
consider the inorganic forms of the metal.
Manganese occurs naturally and is mined for use
in the production of ferrous and non-ferrous metal
alloys, including those essential to steel making.
Iron and steel production account for 85–95% of the
manganese market. Manganese is an essential
element; it is involved in bone formation and amino
acid, cholesterol and carbohydrate metabolism; it
is a component of several enzymes and activates
others. For healthy adults, estimated acceptable or
adequate dietary intakes range from 1–12.2 mg
manganese/day (IEH, 2004).
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OELs
Current OELs (8-h TWA) in the USA, Germany, 
and UK are 0.2, 0.5 and 0.5 mg/m3, respectively
(HSE, 2003). A recently published criteria document
for inorganic forms of manganese, which was
produced for consideration by the SCOEL, proposed
a limit of 0.1 mg/m3 for respirable manganese, with
an additional limit of 0.5 mg/m3 for inhalable
manganese (IEH, 2004). 

Key studies and critical effects
The key studies used to make the recommendation
in the IEH (2004) criteria document for SCOEL were
by Roels et al. (1992), in which subtle neurological
effects were observed in approximately 15% of
workers exposed to 0.2 mg/m3, Gibbs et al. (1999),
in which no effect was observed at an average
respirable concentraion of 0.04 mg/m3, and Myers
et al. (2002), in which no effect was observed at 
0.2 mg/m3 (equivalent to 0.04–0.08 mg/m3

respirable concentration). The criteria document
concluded that limiting exposure to 0.1 mg/m3 for
respirable manganese would prevent most workers
from developing small, non-clinical decrements in
motor neurobehavioural function. The 0.5 mg/m3

limit for inhalable manganese was proposed as a
safeguard against significant exposures from
gastrointestinal routes, subsequent to inhalation.
However, it was noted that there was insufficient
evidence to evaluate the effects over a working
lifetime. It was also considered that measurements
of workplace concentrations in air should be
possible at the level proposed, and that neither a
short-term limit nor skin notation was necessary
(IEH, 2004).

Derivation of the German MAK value was also
based on the critical toxic effects to the CNS found
in the studies by Roels and Lauwerys (Roels et al.,
1987a; 1992) and in studies by Wennberg, Iregren
and colleagues (Iregren, 1990; Wennberg et al.,
1991; 1992) and Mergler et al. (1994). The lowest
average concentration shown to cause slight
neurotoxic syptoms was approximately 0.25 mg/m3.
However, given concerns about different sampling
and measurement techniques in different locations,
the MAK value was set at 0.5 mg/m3 for total dust
(Greim, 1999). The German OELs for the inhalable
fraction of manganese have been classified with a
pregnancy risk group rating C; that is, no reason to
fear a risk of damage to the embryo or fetus when
MAK and BAT values are observed (DFG, 2004).

The HSE replaced the 2002 OES (8-h TWA) of 
5 mg/m3 for manganese and its inorganic
compounds with an MEL of 0.5 mg/m3 (8-h TWA) in
2003 (HSE, 2003). The rationale for the OES was
withdrawn but to date no documentation has been
published to replace this.

The rationale for the 0.2 mg/m3 ACGIH TLV-TWA 
for manganese was also based on CNS effects 
and manganism, from the same studies as those
considered by IEH and Germany, and lung and
reproductive effects (Lauwerys et al., 1985; Roels
et al., 1987a; 1992). ACGIH concluded that the
lowest exposure concentration of manganese at
which early effects on the CNS could be detected
was unknown and therefore the TLV was chosen 
as the recommended level at which the potential
for pre-clinical adverse effects in the lungs and
CNS and adverse effects on the fertility of male
workers are reduced (ACGIH, 2003b).

Uncertainty factors
In the IEH (2004) criteria document, no uncertainty
factor was used to derive the proposed levels
because the recommendations were based on
human data and non-clinical endpoints only
detectable using specific test procedures. 
Similarly no uncertainty factor was used in the
German MAK evaluation (Greim, 1999), and ACGIH
(2003b) gives no information on the use of
uncertainty factors in the derivation of the TLV.

Overview for manganese
In summary, manganese has been chosen as a
case study because of its essentiality and because
it has a threshold, albeit the subject of debate, for
its neurotoxic effects. The OELs for Germany, UK,
and the USA, and in the recent criteria document
for SCOEL are comparable, with similar criteria
being used in their derivation. The IEH criteria
document for manganese gave the clearest
rationale for a limit of 0.1mg/m3 and may be used
as a basis for a forthcoming SCOEL
recommendation. 
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5.7.6 Nitrogen dioxide

Nitrogen dioxide (NO2; CAS No. 10102-44-0) is a
reddish-brown gas that is produced naturally by
bacteria, volcanic activity, lightning and oxidation of
nitric oxide (NO) in the atmosphere. Sources of NO2

from human activity include diesel exhaust,
cooking/heating with non-vented gas appliances
and tobacco smoke (Dutch Expert Committee on
Occupational Standards, 2004). NO2 is mainly used
as an intermediate in the formation of NO, but also
as a nitrating or oxidising agent, for example in
rocket fuels, and as a catalyst for sulphuric acid.
The route of exposure most relevant to the mining
industry is during the use of dynamite, but workers
from the chemical and gas welding industries are
also exposed (Dutch Expert Committee on
Occupational Standards, 2004).

OELs
The UK HSE OES for NO2 of 5.7 mg/m3 (8-h TWA)
and 9.6 mg/m3 (15-min STEL) were withdrawn in
2003 (HSE, 2002; 2003) on the grounds that they
were ‘unsafe’ owing to ‘evidence to show that
inhalation exposure at that level on a day to day
basis would cause various degrees of harm to
workers’ health’25. It is not clear if the HSE have
plans to introduce a new WEL for NO2. However,
the US ACGIH TLV-TWA (8-h) of 5.6 mg/m3 and
STEL of 9.4 mg/m3 are similar to the HSE, which
suggests that perhaps the TLVs need review.

The standards recommended by DECOS are 
0.4 mg/m3 (8-h TWA) and 1.0 mg/m3 (15-min STEL),
which are considerably lower than the ACGIH 
TLVs (Dutch Expert Committee on Occupational
Standards, 2004). The German DFG has not
established a MAK for NO2 and has classified it 
with a 3B notation. The rationale for the DFG
evaluation is based on genotoxic effects in vitro,
suspected genotoxicity in vivo, tumour promoting
activity and the analogy to the mechanism of 
action of ozone (DFG, 2005a; 2005b).

Key studies and critical effects
The database used to derive the DECOS, 8-h TWA
HBR-OEL lacked epidemiological data so the
committee used the large number of animal
studies as a basis for the recommended limit. 
The critical effect involved the respiratory tract and
includes increased airway resistance, enhanced
susceptibility to bacterial or viral airway infections
and long-term irreversible damage to the lung
tissue. The lowest-observed-effect level (LOEL)

from robust animal studies was 0.96 mg/m3,
although a LOEL of 0.65 mg/m3 was identified in
less robust studies showing morphological changes
to the lungs. The 15-min HBR-OEL for NO2 was
based on the complete set of human data from
single-exposure studies, which determined
significant toxicological effects on lung function
and increased airway resistance at concentrations
as low as 2.9 mg/m3 (Frampton et al., 1991).
However, taking the collection of studies as a
whole, the recommended STEL was based on the
NOAEL of 1 mg/m3 (Dutch Expert Committee on
Occupational Standards, 2004). 

The key studies used to derive the ACGIH TLV were
early studies in humans and animals. In particular,
Kosmider et al. (1972) reported slight changes in
pulmonary vital capacity in workers exposed to NO2

at 0.4–2.7 ppm (0.8–5.2 mg/m3). The ACGIH (2003b)
assigned the A4, ‘not classifiable as a human
carcinogen’, notation to NO2, based on a lack of
evidence for carcinogenicity in animal studies by
Wagner and colleagues and Freeman and
colleagues (Wagner et al., 1965; Freeman et al.,
1966; 1968).

Uncertainty factors
There was no stated use of uncertainty factors in
the published rationales for the ACGIH TLV. 
No overall uncertainty factor was used by DECOS 
to derive the 8-h TWA HBR-OEL because the
uncertainty from intraspecies differences is
counterbalanced by the uncertainty arising
between the continuous exposure of the
experimental animals in studies used to derive the
OEL and the shorter duration of exposure for a
worker (8h/day, 5d/week). No uncertainty factor for
interspecies differences was used because the
NOAEL derived from animal studies was within a
narrow concentration range for three different
species. No uncertainty factor for intraspecies
differences was used for the STEL HBR-OEL
because the NOAEL used to derive the limit came
from a large and consistent database of human
studies (ACGIH, 2003b; Dutch Expert Committee on
Occupational Standards, 2004). 

Overview for nitrogen dioxide
There is a lack of consistency in both the value and
the approach used to set OELs for NO2 and the
issue of what was practical for industry has guided
the establishment of historical values. The limit set
by DECOS represents the most robust rationale for
a health-based limit.
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5.7.7 Sulphur dioxide

Sulphur dioxide (SO2; CAS No. 7446-09-5) is a
water-soluble, non-flammable, colourless gas 
or liquid with a pungent, suffocating odour. 
The presence of SO2 in the atmosphere results
from anthropogenic activity and natural sources.
Anthropogenic sources include the burning of coal
and fuel oils, production, refining and use of
natural gas and petroleum, and natural sources
include sea spray, volcanic activity, decomposition
of biological matter and anaerobic microbiological
activity. SO2 is mainly used as a catalyst or as a
reducing or oxidising agent in many different
commercial uses including the pulp and paper,
petroleum and food industries. In the mineral
industry, SO2 has several applications: as flotation
depressants for sulphide ores; to pre-reduce ferric
to ferrous ions during the electro-winning of
copper from leach solutions containing iron; to
initiate precipitation of metallic selenium from
selenous acid; as a by-product of copper
metallurgy; and to reduce hexavalent chromium 
to its less toxic trivalent form in chrome waste
disposal. Workplace exposures to SO2 relevant to
the metal industry arise in the production of steel,
copper, nickel, zinc, cobalt, aluminium and other
metals, when sulphidic ores or sulphuric impurities
of the ores are sintered, roasted or melted (IARC,
1992b). 

OELs
The UK HSE 8-h TWA OES of 5.3 mg/m3 and the 
15-min STEL OES of 13 mg/m3 were withdrawn in
2003 (HSE, 2002; 2003) on the grounds that they
were ‘unsafe’ owing to ‘evidence to show that
inhalation exposure at that level on a day-to-day
basis would cause various degrees of harm to
workers’ health25. It is not clear if the HSE have
plans to introduce a new WEL for SO2. The US
ACGIH 8-h TWA-TLV of 2 ppm (5.3 mg/m3) and 
15-min STEL of 5 ppm (13 mg/m3) are identical to
the withdrawn HSE OELs, which suggests that
perhaps the TLVs need review.

DECOS recommends a 15-min STEL of 0.7 mg/m3

(no 8-h TWA HBR-OEL has been established for
SO2, owing to lack of long-term exposure animal
studies and epidemiological studies) and identifies
workers with asthma and, possibly, workers with
ischaemic heart disease as ‘at risk’ groups (Dutch
Expert Committee on Occupational Standards,
2003b).

The German DFG has set a MAK value of 1.3 mg/m3

for SO2 (DFG, 2005b; 2005c).

Key studies and critical effects
The DECOS HBR-OEL STEL (15-min TWA) of 
0.7 mg/m3 was based on the critical effect of an
increased susceptibility to airway infections and
chronic irritation. The key studies used to identify 
a NOAEL of 2.0 mg/m3 were short-term inhalation
studies in humans by Stacy et al. (1983) and
Schachter et al. (1984). In both studies, the
participants took moderate exercise sessions and
lung function tests were performed before and
after exposure for four hours and 40 minutes,
respectively (Dutch Expert Committee on
Occupational Standards, 2003b).

The German MAK value is based on human data
that show no effect on lung function in volunteer
studies after 2-hour exposures to 0.5 ppm
(Schachter et al., 1984) or in workers exposed to
long-term average concentrations of 0.67 to 
0.78 ppm (Broder et al., 1989; Kremer et al., 1994;
1995).

The critical effect used to derive the ACGIH TLV for
SO2 was a human study, reported in a publication
by the US Department of Health, Education and
Welfare, in which bronchoconstriction occurred
following inhalation at 5 ppm or more (DHEW,
1969). The ACGIH assigned an A4, ‘not classifiable
as a human carcinogen’ notation to SO2, based on
evidence for cocarcinogenic action, although 
Laskin et al. (1976) reported an absence of
squamous cell carcinomas in the respiratory tract
of rodents (ACGIH, 2003b). 

Uncertainty factors
DECOS (Dutch Expert Committee on Occupational
Standards, 2003b) used an uncertainty factor of 3 to
adjust for interindividual differences owing to the
limited number of participants in the key studies
(Stacy et al., 1983; Schachter et al., 1984) and data
showing variation in studies by Islam et al. (1992;
1994). There is no mention of the use of uncertainty
factors in the rationale for the basis of the ACGIH
TLVs for SO2 (ACGIH, 2003b).
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Overview for sulphur dioxide
The OELs for SO2 differ between authorities. 
The ACGIH TLV recommendation was based on data
from before 1977. More recent studies have shown
that this limit may be unsafe and the UK HSE has
withdrawn its comparable OES for SO2. The DECOS
has the most comprehensive rationale for the HBR-
OEL for SO2 but this is a STEL (15-min TWA) only.
The database for health effects in both humans and
animals is limited, particularly regarding long-term
exposures and long-term concentration–response
relationships. These data are required to establish
an 8-hr TWA OEL. 

5.7.8 Sulphuric acid mists

Sulphuric acid (H2SO4; CAS No. 7664-93-9) is a
dense, oily, odourless liquid that is colourless when
pure but may be dark brown. It is a strongly
corrosive, non-flammable, dehydrating reagent that
reacts exothermically with water and alcohol
(ACGIH, 2001). Sulphuric acid is used in a diverse
range of industries, such as in the manufacture of
food, glue, dyestuff, parchment and petroleum, and
it is used as a battery electrolyte and for
electroplating. Of greater relevance to the mining
and metal industry, sulphuric acid is used in
nonferrous metallurgy, copper, zinc, iron and steel
production and as a leaching agent during the
extraction of uranium and copper from ore26.

OELs
Current 8-h TWA OELs in Germany and the USA are
0.1 and 0.2 mg/m3, respectively. The UK HSE 
8-h TWA OES of 1 mg/m3 was withdrawn in 2003
(HSE, 2002; 2003). It is not clear if the HSE have
plans to introduce a new WEL for sulphuric acid.

Key studies and critical effects
The MAK value classification was based on the
critical effect of changes to mucociliary clearance,
in humans, at concentrations of 0.3 mg/m3.
Owing to the lack of data in humans on the effects
of long-term exposure, the MAK value was reduced
to 0.1 mg/m3. Based on studies in mice and rabbits
(actual studies unspecified), the NOEL for
embryotoxic effects is 5 mg/m3; therefore the MAK
value is thought to be sufficient to protect against
prenatal toxic effects. There is no experimental
evidence to suggest mutagenicity, genotoxicity,
carcinogenicity or tumour-promoting effects and no
evidence to suggest sensitizing effects from
sulphuric acid mists (Greim, 2001).

DECOS have classified sulphuric acid mists as
carcinogenic, based on evidence from the available
epidemiological studies showing an association
between workers exposed to inorganic mists
containing sulphuric acid and laryngeal cancer
(Dutch Expert Committee on Occupational
Standards, 2003a). DECOS considered supporting
evidence from animal studies was limited, since a
lifetime study in hamsters exposed to 100 mg/m3

showed no carcinogenic effects. The committee
concluded that sulphuric acid mist acts as a non-
stochastic genotoxic carcinogen and therefore
recommended that an exposure limit be derived
using a threshold model; however, a limit is yet to
be set.

The US ACGIH TLV (8-h TWA) of 0.2 mg/m3

(thoracic particulate mass; ACGIH, 2004b) is based
on altered tracheobronchial particle clearance
mechanisms among normal and asthmatic
volunteers (Leikauf et al., 1981; Lippmann et al.,
1982; Leikauf et al., 1984; Lippmann et al., 1987;
Spektor et al., 1989) and on pulmonary function
changes among asthmatic individuals at levels
above about 350 µg/m3 (Koenig et al., 1985; Utell et
al., 1989). The ACGIH have issued sulphuric acid
with a TLV carcinogenicity notation of A2,
‘suspected human carcinogen’, based on the
possibility of an association between laryngeal
cancer and exposure to sulphuric acid, and strongly
recommend that further studies be considered
(ACGIH, 2003a). 

Uncertainty factors
The German MAK value appears to have
incorporated an uncertainty factor of 3 to allow for
lack of knowledge about long-term effects (Greim,
2001). No other authority used uncertainty factors
in the process to establish OELs.

Overview for sulphuric acid mists
The German MAK value and US TLV are similar and
both are based on changes to mucociliary
clearance in humans.
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5.7.9 Silica (crystalline)

Quartz is found in almost all types of rock, sands,
clays, gravels and shales and is, therefore,
particularly relevant to the mining and quarrying
industries, such as black coal and ore mining.
Many different forms of crystalline silica exist in
the occupational setting including crystalline
cristobalite (CAS No. 14464-46-1), crystalline
quartz (CAS No. 14808-60-7), crystalline tridymite
(CAS No. 15468-32-3) and crystalline tripoli (CAS
No. 1317-95-9). Exposure to crystalline silica has
been identified as the cause of the lung disease
silicosis, a slowly progressive, irreversible 
disease that takes years to develop and which
causes fibrous nodules to develop in the lungs.
Much recent debate has centred around the
evidence as to whether silica is able to cause lung
cancer in non-silicotics as well as silicotics and in
which occupational settings such risks may occur
(IARC, 1997).

OELs
There is no German MAK value for crystalline silica
(respirable quartz, cristobalite and tridymite dust).
Quartz has been classified in carcinogenic category
1, and the DFG propose that reducing silicosis
among workers would decrease the incidence of
lung cancer (Greim, 2000). 

DECOS have set an health-based limit (HBR-OEL
8-h TWA) for crystalline silica (quartz, cristobalite
and tridymite) of 0.075 mg/m3 (Dutch Expert
Committee on Occupational Standards, 1992).

The UK HSE 8-h TWA MEL for respirable crystalline
silica dust is 0.3 mg/m3 (HSE, 2002). The rationale
for setting this limit was influenced by the level
reasonably practicable for industry. However, this
level is currently under review by ACTS because
current evidence suggests that an MEL of 
0.3 mg/m3 is not sufficient to protect workers from
lung disease. The WEL for respirable crystalline
silica remains at 0.3 mg/m3 until a proposal to
reduce the value to 0.1 mg/m3 (8-h TWA) has been
formally agreed but HSE believes that the new WEL
is reasonably practicable for industry to meet. 

In 2002, the SCOEL issued a recommendation to
the EC that, to control against silicosis, the OEL for
respirable crystalline silica should be reduced to
0.05 mg/m3 (8-h TWA; HSC, 2005b).

The ACGIH had evaluated four substances
containing crystalline silica separately and
assigned a TLV at 0.05 mg/m3 (8-h TWA) for
cristobalite (respirable particulate fraction), quartz
(respirable) and tridymite (respirable particulate
fraction) and at 0.1 mg/m3 of contained respirable
quartz particulate (8-h TWA) for tripoli. However,
the documentation and TLV for tripoli were
withdrawn in the 2005 NIC and crystalline silica
(quartz and cristobalite) is subject to an NIC.
Furthermore, the ACGIH have assigned the
carcinogenicity notation A2, ‘suspected human
carcinogen’ (ACGIH, 2003a). The NIC for quartz and
cristobalite is 0.025 mg/m3 as respirable fraction.
Australia after long debate has adopted an OEL of
0.1 mg/m3 (Klerk et al., 2002). 

Key studies and critical effects
In support of the German MAK classification, an
evaluation of nine relevant epidemiological studies
found evidence for an excess of deaths in workers
exposed to respirable dust of crystalline silica
compared to the general population. Although it
was concluded that an association between
exposure to quartz or cristobalite is associated with
increased relative lung cancer risk, the mechanism
for this was unclear. It was proposed that impaired
pulmonary clearance in workers with silicosis
could promote the development of lung cancer
because of inadequate clearance of other lung
toxins. Evidence to support the carcinogenicity of
crystalline silica was provided by studies in rats,
where exposure to quartz via inhalation has been
associated with an increase in the incidence of lung
tumours but a similar effect has not been produced
in studies using other rodents, such as hamsters
and mice (Greim, 2000).

DECOS has designated quartz silica as a non-
stochastic genotoxic carcinogen, with the
implication that quartz has a threshold of effect
(Dutch Expert Committee on Occupational
Standards, 1998). The critical health effects have
been identified as silicosis and lung cancer. The key
study that identified a NOAEL of 0.075 mg/m3 for
silicosis was a mortality study of granite workers
by Costello and Graham (1988). A significantly
increased incidence of lung cancer was associated
with long-term exposure to respirable quartz at
0.16 mg/m3 but not at 0.05 mg/m3 (Guènel et al.,
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1989). The HBR-OEL (8-h TWA) for respirable
quartz dust was set at 0.075 mg/m3 on the basis of
the NOAEL for silicosis. This limit for quartz is also
used for tridymite and cristobalite because DECOS
state that data for these substances are too limited
to derive separate limits (Dutch Expert Committee
on Occupational Standards, 1992).

The UK HSE MEL for respirable crystalline silica
dust is based on the critical human health effect of
silicosis although a NOEL has not been established.
Exposures to a level of 1 mg/m3 are associated with
health effects that may start as silicosis but then
progress to massive fibrosis (HSE, 2001; 2002; 2003).

The critical effects for the ACGIH TLV-TWA of 
0.05 mg/m3 for crystalline silica (quartz, cristobalite
and tridymite) were fibrosis and silicosis. The TLV
is set in recognition that fibrosis in workers
exposed at levels near 0.1 mg/m3 is not detectable
by X-ray analysis and concern that fibrosis from
silicosis is a risk factor for lung cancer, as
identified in key studies by Hnidzo and colleagues
(Hnizdo and Sluis-Cremer, 1993; Hnizdo et al.,
1993). The ACGIH assigned crystalline silica with
the carcinogenicity notation A2, ‘suspected human
carcinogen’, owing to the lack of epidemiological
evidence for an increased risk of lung cancer
among workers without silicosis and the lack of
strong evidence for carcinogenicity in animals. 
The only positive finding came from inhalation
studies in rats, which the ACGIH noted are a poor
model for effects in humans (ACGIH, 2003b). 
The quartz OEL, in particular, was based on the
concept that the magnitude of toxicity is
proportional to the quantity of quartz in the dust.
The ACGIH rationale also recognizes that this TLV
is subject to uncertainties regarding the quality of
the epidemiological database and advises that
exposures should be as low as possible below this
limit.

Uncertainty factors
The DECOS and ACGIH have not stated the use of
uncertainty factors in their documents for the basis
of deriving OELs for crystalline silica.

Overview for crystalline silica
The US TLV of 0.05 mg/m3 is the lowest limit for
crystalline silica, based on data from studies
published in 1993. The Dutch HBR-OEL of 
0.075 mg/m3 has a rationale published in 1992 and
therefore does not consider the data used by the
ACGIH. While current HSE OELs are based on past
feasibility of measurement, new recommendations
are in place and a new standard is under review27.
The absence of a MAK value is in keeping with the
DFG policy on carcinogenic substances.

In summary, there is some discrepancy between
the values and rationales used to set these OELs
although there is a trend amongst authorities to
reduce exposures to the lowest level reasonably
practicable. Silicosis is a key feature in the
evaluations of all standard setting organizations
reviewed above. 

5.7.10 Overall summary on case studies

The case studies review the approaches used by
five different authorities to derive OELs for
substances of particular relevance to the mining
and metal industries. The UK HSE, German DFG
and EU SCOEL set legally binding OELs, and in
setting them a review committee takes into 
account economic and technical feasibility factors
as well as health-based recommendations. 
The Netherlands DECOS and US ACGIH set 
health-based OELs, but in the Netherlands, for
example, the Ministry of Social Affairs and
Employment evaluates the DECOS HBR-OELs in
conjunction with feasibility data from the Social
Economic Council, before legally binding OELs are
set. Consequently, OELs are practical limits, a fact
that contributes further to variability between
different countries. 

No one authority has more or less conservative
OELs and the use of key studies, critical effects and
uncertainty factors is very variable. There is a lack
of transparency in some of the published
rationales. Often, the limits themselves and the
supporting documents are several years old, and
some might be reviewed in the light of more recent
data. The case studies, therefore, illustrate the
need for greater transparency and a more
consistent approach when deriving health-based
limits.
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For countries within the EU, OELs should 
comply with EU legislation, which is based on
recommendations from SCOEL. SCOEL
recommendations could be used as a foundation
for steps towards harmonization between
authorities on a global scale. Historically, both
within and outside the EU, there has been a 
degree sharing of both OELs and approaches in 
the setting of OELs. For example, the Australian
NOHSC has made use of the ACGIH TLVs and is
cognisant of the approaches used by the UK HSE
and German DFG in deriving their national limits
(NOHSC, 1999).
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6.1 Initiatives on harmonization

Harmonization does not mean standardization; 
that is, it is not to be expected that all jurisdictions
should use identical approaches and generate
identical standards, rather differences in
approaches should clearly reflect identifiable
differences in scientific policy or scientific
judgement, which should be communicated in a
transparent manner. (e.g. Haber and Maier, 2002). 

6.1.1 Harmonizing review activities

The work of the NEG (Section 5.2.4, above), in
preparing scientific criteria documents to underpin
OEL setting, already exemplifies a harmonized
approach to the evaluation of scientific data
between the five countries concerned.
Implementation of proposals, for example between
NEG, DECOS and the US NIOSH, to write joint
criteria documents would further promote
harmonization at this level (Lundberg, 1991). 
This only involves seven countries, but this
principle could be extended to encompass many
others. In practice, there is already intensive
interaction between the different European national
committees, the SCOEL and the US TLV committee.
For example, members of DECOS are also
members of the German DFG committee, members
of the DFG committee attend the TLV committee
and members of the major European national
committees are members of SCOEL. The result is
an extensive exchange of original publications and
documents so that the data from which the
different committees derive their OELs are more 
or less the same.

6.1.2 Initiatives on a minimum data set

Requirements for a minimum data set for the
development of OELs have been discussed. While it
might be thought that the absence of a minimum
data set would reduce confidence in the ability to
provide any meaningful guidance, the absence of
any OEL, even one based on limited information, is
not helpful in the occupational situation. It has
been proposed that a strategy for communicating
the strength of the evidence used in deriving an
OEL could be helpful (Haber and Maier, 2002).

6.1.3 Harmonizing approaches to developing
occupational exposure limits for sensory irritants

Most OEL setting groups in Europe and the ACGIH
appear to use similar approaches to dealing with
sensory irritants, and there have been recent
efforts to further harmonize approaches
(Paustenbach, 2001; Triebig, 2002), including a
recent workshop sponsored by the MAK28.
SCOEL has established a set of criteria to help
ensure greater consistency in approaches to
setting OELs for sensory irritants (Meldrum, 2001).
As sensory irritation will continue to be an
important aspect of OEL setting for many
substances, at least for short-term exposure 
limits, this could be one area where harmonization
would be extremely helpful.

6.2 Benefits of harmonization

The value of harmonizing approaches to setting
OELs is becoming increasingly apparent with
industrial globalization, yet OELs set in various
regions and jurisdictions are often different. In the
review by Haber and Maier (2002) the need for
harmonization, using mining and metal compounds
as case studies, was addressed. Four reasons for
harmonization were identified, as follows.

• Increased transparency of health-based OELs, 
clarifying their uses and limitations

• Enhanced confidence in the process used to 
derive OELs by communicating key scientific 
criteria 

• Pooling of resources among OEL setting bodies, 
increasing coverage of substances with no OEL, 
decreasing time to update OELs

• Increased provision for similar levels of worker 
health protection globally by increasing 
consistency in scientific criteria used as basis for 
deriving OELs

Clearly, there may be many other benefits of
harmonizing activities in the setting of OELs, but
the above are considered to represent a good
starting list.

Haber and Maier (2002) reviewed the different
approaches to, for example, uncertainty factors and
carcinogenicity used by the ACGIH, DECOS and the
DFG, for chromium and its compounds, and for
copper, lead, manganese and silica. As a result,
they made the following recommendations to
facilitate harmonization.
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• Improve transparency and completeness of OEL 
documentation and identify strengths and 
weaknesses

• Provide greater accessibility to grey literature
• Increase dissemination/publication of studies 

that evaluate several endpoints but find no effect
• Develop approaches for characterizing the overall 

confidence in OELs
• Harmonize the consideration of severity in the 

identification of the POD
• Harmonize definition of minimum data set for 

development of OEL
• Harmonize approach for interspecies 

extrapolation
• Harmonize default uncertainty factors used in 

developing OELs
• Harmonize approach for consideration of 

speciation and essentiality of metals

6.3 Good practice in identifying and handling
hazards

It is worth noting that OELs are only one tool that
can be used to control exposure to hazardous
substances in the workplace (see also 5.6.1) and,
even then, they are only part of a broader control
framework that involves compliance with the OEL,
by good practice and measurements and inspection
by regulators. The control banding approach to
controlling exposure to chemicals, currently being
developed, shifts the paradigm towards more
control by following good practice with less reliance
upon OELs and occupational hygiene measurement.
Nonetheless, it is recognized that soundly based
and well respected OELs will continue to be an
important and fundamental cornerstone of good
occupational hygiene control of occupationally-
used substances.

6.4 Recommendations for harmonization

6.4.1 Reviewing the literature

As currently practiced between some standard
setting bodies (e.g. Lundberg, 1991), although on 
a limited basis, the production of reviews of the
literature on scientific data as background
documentation for setting OELs, including data on
physicochemical properties, occupational hygiene
data, toxicological and mechanistic data and human
health data, could be a shared activity, with one
review produced for and used by all organizations
setting OELs. Such reviews could be evaluated and
adopted on behalf of all standard setting bodies by
an independent expert group.

Whether or not such an approach to produce single
review documents is appropriate, or would be
currently acceptable, reviews of scientific data
pertinent to setting OELs should all be prepared to
a set of agreed basic criteria for inclusion and
analysis of data and studies, such as the criteria
adopted in the EU (CEC, 1992). 

All such background documentation should also be
evaluated, whether by an independent expert group
acting for all or several standard setting bodies or
by individual standard setting bodies, according to
predefined and consistent criteria, and all reviews
that underpin OELs should be in the public domain.

The background documentation should clearly
identify all elements of the process of evaluating
the scientific literature and should identify key
health impacts for setting OELs and/or determining
that no health-based OEL can be set (e.g. for
substances with an effect for which no threshold
can be reliably identified) and key studies to be
used in setting OELs for threshold substances.

The process to set an OEL must be efficient. 
Ideally an OEL review, including a literature review
and preparation of a report, peer review by the
scientific community and consideration by the
social partners and regulators, should be
completed within one year.

One advantage of establishing a centralized expert
group to oversee and evaluate collation and review
of data pertinent to setting OELs would be more
timely evaluations of new OELs and re-evaluations
of existing OELs than are currently possible. 
This would be even better facilitated if a centralized
financial resource could be made available for such
activities.
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6.4.2 Risk assessment

An evaluation of the pertinent scientific data
should, therefore, result in the identification of
critical health effects and key studies for the
development of OELs.

Where uncertainty factors are then applied in
developing OELs, these should be clearly
described. As has been recommended (Risk
Assessment and Toxicology Steering Committee,
1999a), although uncertainty factors are often
presented as single numbers, scientific and non-
scientific influences on decisions about uncertainty
factors should be clearly described when chemical
risk assessments are made publicly available.
Transparency would be improved if individual
components of a composite risk factor were to be
clearly identified. 

All non health-based influences that impact on the
OEL should also be described, such as issues of
technical feasibility and socioeconomic benefit 
and risk.

All elements of the decision making process should
be documented and, as with the background
scientific review, all documentation, including the
finally adopted OELs, should be readily available in
the public domain. 

Where appropriate all documentation, including 
the initial literature review, should be published
together. 

6.5 Proposed code of practice for setting
occupational exposure limits

• Literature review of relevant scientific data 
according to standardized criteria

• Evaluation of literature review according to 
standardized criteria

• Selection of critical health endpoint(s)
• Determination of whether critical effects are 

threshold/non-threshold 
• Selection of key studies for OEL
• Selection of POD
• Selection of factors influencing uncertainty
• Application of individual uncertainty factors to 

each such influencing factor
• Determination of composite uncertainty factor
• Identification of non-scientific influences on 

development of OEL
• OEL
• Discussion on the availability and accuracy of 

sampling technology
• Documentation and publication of all key steps, 

above

Proposals put forward, separately, by ICMM
member companies can be found in Annex 2.
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A comparison of OELs and how they were set for
selected case studies of compounds that are
particularly relevant to the metals and mining
industry is presented in Tables A1–A9.

68

Annex 1 
Case Studies

Abbreviations
ACGIH 
American Conference of Governmental Industrial Hygienists 
BAT
Biological Tolerance Value
BEI 
Biological Exposure Indices
CNI
Central Nervous System
DECOS 
Dutch Expert Committee on Occupational Standards 
DFG 
Deutsche Forshungsgemeinschaft 
EU
European Union
HBR-OEL
Health Based Recommended Occupational Exposure Level 
HSE
Health and Safety Executive
LOAEL
Lowest Observed Adverse Effect Level
MAK
Maximale Arbeitsplatzkonzentrationen
MEL
Maximum Exposure Limit
MOAEL
Minimal Observed Adverse Effect Level
NOAEL
No Observed Adverse Effect Level 
OEL
Occupational Exposure Limit
OES
Occupational Exposure Standard
PNS
Peripheral Nervous System
SCOEL 
Scientific Committee on Occupational Exposure Limits
STEL 
Short Term Exposure Limit 
TLV
Threshold Limit Value
TWA
Time Weighted Average
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Table A1.1: Nickel metal

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

No recommendation

No MAK set

HBR-OEL, 
8-h TWA, 0.05 
15-min TWA, 0.1

MEL, 8-h TWA, 0.5
(HSE, 2002)

8-h TWA, 1.5 (I)
(ACGIH, 2003a)

Key study/Critical effect

Sensitization, cancer  (key
studies not provided)

Dermatitis,
pneumoconiosis 

Risk assessment process

Uncertainly factor: none
stated 

NOAEL not identified but
0.004 mg/m3 produced
minimal effects in animals

In vitro evidence for
clastogenicity

Comments

On priority list but no
recommendation to date

Has been evaluated but no
MAK value assigned
because classified as a
carcinogen

Fertility and
developmental toxicity
publication but HBR-OEL
publication in Dutch

Published basis for this
OEL lacking transparency

Insufficient data to
recommend a STEL or
‘Skin’ or ‘Sensitization’
notations; TLV-TWA
expressed as inhalable
nickel particulate rather
than ‘total’ nickel
particulate as it is a
respiratory hazard
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Table A1.2: Nickel sulphate

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

No recommendation

No MAK set

HBR-OEL, 
8-h TWA, 0.05 
15-min TWA, 0.1

MEL, 8-h TWA, 0.1
(HSE, 2002)

8-h TWA, 0.1 (I)
(ACGIH, 2003a)

Key study/Critical effect

Sensitization, cancer 
(key studies not cited in
rationale)

NTP Studies in rats and
mice identified pulmonary
damage, CNS, irritation,
dermatitis as the critical
effects (NTP, 1996a;
1996b; 1996c)

Risk assessment process

Uncertainty factor: none
stated 

NOAEL not identified but
0.004 mg/m3 produced
minimal effects in animals.

In vitro evidence for
clastogenicity

Uncertainty factor: None
stated 

Evidence for inflammatory
changes in rats and mice at
0.06 and 0.11 mg/m3; no
evidence for carcinogenicity
via inhalation of nickel
sulphate

Comments

On priority list but no
recommendation to date

Has been evaluated but 
no MAK value assigned
because classified as a
carcinogen

Fertility and
developmental toxicity
publication but HBR-OEL
publication in Dutch

Published rationale for
this OEL lacking
transparency

TLV-TWA expressed as
inhalable nickel
particulate rather than
‘total’ nickel particulate
because of the association
between nickel exposure
and sinus cancer
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Table A2: Palladium metal and salts

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

No recommendation

No MAK value

No HBR-OEL 

No OEL

No TVL

Key study/Critical effect Risk assessment process Comments
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Table A3: Lead metal

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

8-h TWA, 0.1

Biological limit value,
30 µg/dl (EC, 2002)

No value set

HBR-OEL, 
8-h TWA, 
0.06 for men and 
0.04 for women

8-h TWA, 0.15 
No STEL

Biological limits for
workers, 50 µg/dl, 
25 µg/dl for women
of reproductive age,
40 µg/dl for child 
<18 y (HSE, 2001;
2003)

8-h TWA, 0.05 
BEI, 30 µg/dl at non-
critical sampling time

Women of child-
bearing age at risk if
blood-lead 
exceeds 10 µg/dl
(ACGIH, 2003a)

Key study/Critical effect

CNS, PNS, kidney
(Kentner and Fischer,
1993; Lai et al., 1997)

N/A

Anaemia, nervous system
effects and kidney damage
(key studies not cited)

CNS, blood, kidney;
reproductive effects (key
studies not cited in the
TLV recommendation)

Risk assessment process

Uncertainty factor: none
stated

Based on the LOAEL for
neurobehavioural effects of
40 µg/dl; assumption that
avoiding CNS effects will
protect against other toxic
effects on the PNS and
kidneys (including renal
cancer); no NOAEL can be
derived using available
data

Uncertainty factor: N/A

Based on potential
carcinogenic effects

Uncertainty factor: None
stated

Based on critical health
effects observed as blood-
lead concentrations

Uncertainty factor: none
stated

Based on critical health
effects observed as blood-
lead concentrations

Comments

Other routes of exposure
contribute to blood-lead
and so lead is more
difficult to set an OEL for
than other substances

Minimize exposure of
women at childbearing
age to lead

Published rationale

HBR-OEL evaluation
(1980) in Dutch

Lead has its own Control
of Lead at Work
Regulations (1998) and
therefore is not regulated
by COSHH (2002) 

Blood lead concentration
rather than air lead
concentration is the
principal method of
monitoring lead exposure
in the workplace; all
sources of lead-exposure
are therefore covered

Lead has A3 notation,
Confirmed Animal
Carcinogen with Unknown
Relevance to Humans but
insufficient information to
recommend ‘Skin’ or
‘Sensitization’ notations
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Table A4: Chromium

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

No recommendation

Cr: No value
CrIII: No value
CrVI: (sol and insol)
No value

Cr: No value 

CrIII: 8-h TWA, 0.06 

CrIV: 8-h TWA, 0.05

CrVI (sol and insol): 
No value 

Cr and CrIII:
OES, 8-h TWA, 0.5

CrVI:
MEL, 8-h TWA, 0.05
(HSE, 2002)

Cr and CrIII:
8-h TWA, 0.5

CrVI (sol): 
8-h TWA 0.05

CrVI (insol): 
8-h TWA 0.01 (ACGIH,
2003a)

CrVI (urine): 
BEI increase,
(end shift) 10 µg/l,
(endweek) 30 µg/l
(ACGIH, 2004a)

Key study/Critical effect

Cancer

Lung toxicity (Johansson
et al., 1987)

Lung toxicity (Lee et al.,
1989)

Lung Cancer

Ulceration, sensitization,
cancer (key studies not
cited)

Irritation, dermatitis
(Fregert and Horsman,
1964; Henderson, 1979;
Johansson, 1986a; 1986b;
Johansson et al., 1987)

Liver, kidney, respiratory
(Laskin et al., 1969)

Cancer, irritation (Machle
and Gregorius, 1948;
WHO, 1988; ATSDR, 1989;
HSE, 1989; IARC, 1990)

Risk assessment process

Uncertainty factor: N/A

No HBR-OEL due to lack of
data

MOAEL and uncertainty
factor (x10)

NOAEL and uncertainty
factor (x10)

No HBR-OEL because
genotoxic carcinogen

Uncertainty factor: none
stated

No NOAEL could be
identified; basis for limit
unclear

Uncertainty factor: none
stated

Cr metal TLV based on
historical limit; LOAEL for
CrIII salts 0.5 mg/m3

(ACGIH, 2003a)

Comments

Unpublished risk
assessment approach

Based on cancer
classification and lack of
threshold effects

The Netherlands has 8-h
or 15-min TWA Maximal
Accepted Concentration
(MAC) OELs for Cr and all
Cr compounds despite the
lack of DECOS HBR-OELs
(Dutch Expert Committee
on Occupational
Standards, 1992)

No published rationale for
Cr metal and CrIII

Rationale lacking
transparency; substances
were not distinguished
between solubility on the
basis that it would be
impracticable to
distinguish them in
practice (HSE, 2001)

A1 notation, confirmed
Human Carcinogen’ for
CrVI (sol and insol)
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Table A5: Manganese

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

No recommendation

MAK, 
8-h TWA, 0.5

BAT (blood, end
shift(s)), 20 µg/l
(DFG, 2004)

No HBR-OEL set

MEL, 8-h TWA, 0.5
(HSE, 2003)

TLV, 8-h TWA, 0.2
(ACGIH, 2003a)

Key study/Critical effect

CNS effects (Roels et al.,
1987b; Iregren, 1990;
Wennberg et al., 1991;
1992; Mergler et al., 1994)

CNS effects (manganism),
lung toxicity (Lauwerys et
al., 1985; 1987a; Roels et
al., 1992), reproductive
effects (Lauwerys et al.,
1985)

Risk assessment process

No uncertainty factors used

LOAEL 0.25 mg/m3

observed from critical
studies in Sweden
equivalent to 0.5 mg/m3

using dust monitoring
equipment in Germany

Uncertainty factor: none
stated

LOAEL unknown; OEL
based on evidence for a
worsening of pre-clinical
neurological symptoms
after exposure ends

Comments

No ‘Sensitization’ notation 

Effects on reproduction —
publication but no OEL
recommendation;
currently under
evaluation

No published rationale
available since the
alteration of an OES to an
MEL 

Insufficient data to
recommend ‘Skin’,
‘Sensitization’ or
‘Carcinogenicity’ notations 
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Table A6: Nitrogen dioxide

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

No recommendation

No MAK value

8-h TWA, 0.4
15-min STEL, 1.0
(Dutch Expert
Committee on
Occupational
Standards, 2004)

OES, 8-h TWA, 5.7
(withdrawn)
OES, 15-min STEL,
9.6 (withdrawn) 
(HSE, 2003)

8-h TWA, 
(3 ppm) 5.7
15-min STEL, 
(5 ppm) 9.6 
(ACGIH, 2003a)

Key study/Critical effect

Pulmonary effects,
fibrosis (Kubota et al.,
1987; Miller et al., 1987;
Frampton et al., 1991)

Irritation, pulmonary
oedema (Wagner et al.,
1965; Freeman et al., 1966;
Kosmider et al., 1972)

Risk assessment process

No overall uncertainty
factor used although the
use of uncertainty factors
was discussed 

HBR-OEL based on animal
data due to a lack of human
data; NOAEL of 0.38 mg/m3

in animal studies was
rounded to 1 decimal place
to give the HBR-OEL

Uncertainty factor: none
stated

Comments

DFG evaluation and
category 3B carcinogen
but no MAK value set

Transparent, robust
rationale

A4 notation, not
classifiable as a Human
Carcinogen
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Table A7: Sulphur dioxide

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

No recommendation

MAK, 1.3 (DFG, 2004)

15-min STEL, 0.7
(Dutch Expert
Committee on
Occupational
Standards, 2003b)

OES, 8-h TWA, 5.3
(withdrawn)
OES, 15-min STEL, 13
(withdrawn) 
(HSE, 2003)

8-h TWA, 2 ppm 
15-min STEL, 5 ppm
(ACGIH, 2003a)

Key study/Critical effect

Lung function (Broder et
al., 1989; Kremer et al.,
1994; Kremer et al., 1995)

Respiratory irritation
(Stacy et al., 1983;
Schachter et al., 1984)

Respiratory irritation,
bronchoconstriction
(Speizer and Frank, 1966;
DHEW, 1969; Amdur, 1969)

Risk assessment process

Uncertainty factor of 3 used
to account for intraspecies
differences (Islam et al.,
1992; Islam et al., 1994)

NOAEL of 2 mg/m3 for
short-term exposure and
uncertainty factor used to
derive STEL

Uncertainty factor: none
stated

Based on
bronchoconstriction at 
5 ppm

Comments

Category 3B carcinogen

No ‘Skin’ or ‘Sensitization’
notation

DECOS recognizes need
for 8-h TWA HBR-OEL but
insufficient data for long
term exposure

A4 notation, not
Classifiable as a Human
Carcinogen (Laskin et al.,
1976)
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Table A8: Sulphuric acid mists

* mg/m3 unless otherwise stated
** Desirable but suitable measurement technique currently not available

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

8-hTWA, 0.05
15-min STEL, 0.1**
(proposed; SCOEL,
2005)

MAK, 8-h TWA, 0.1
(DFG, 2004)

No HBR-OEL set

OES, 8-h TWA, 1
(withdrawn)
(HSE, 2003)

TLV, 8-h TWA, 0.2
(ACGIH, 2004b)

Risk assessment process

Uncertainty factor of 3 used
to extrapolate effects to
long-term exposures
(Greim, 2001)

LOAEL 0.3 mg/m3;
laryngeal cancer assumed
to be caused by severe
local irritation because of
absence of genotoxic
effects (Greim, 2001)

EU category 1, carcinogenic
to humans

Uncertainty factor: none
stated

Comments

Unpublished 

Category 4 carcinogen; no
‘Sensitization’ or ‘Skin’
notation (Greim, 2001)

Classified as carcinogenic
but no HBR-OEL
evaluation available

A2 notation, suspected
Human Carcinogen 

Key study/Critical effect

Irritancy, laryngeal cancer 

Decreased mucociliary
clearance, lung function
(key studies not cited)

Cancer

Changes in mucociliary
clearance (Leikauf et al.,
1981; Lippmann et al.,
1982; Leikauf et al., 1984;
Lippmann et al., 1987;
Spektor et al., 1989) and
pulmonary function
(Koenig et al., 1985; Utell
et al., 1989)



Table A9: Silica (crystalline)

* mg/m3 unless otherwise stated

Country/Region

EU SCOEL

German DFG

The Netherlands
DECOS

UK HSE

USA ACGIH

OEL mg/m3*

No recommendation

No MAK set 
(DFG, 2004)

HBR-OEL, 
8h-TWA, 0.075
(respirable quartz,
cristobalite and
tridymite)

MEL, 8-h TWA, 0.3
(HSE, 2002)
Proposed WEL, 
8-h TWA, 0.1

TLV, 0.05 (respirable
quartz, cristobalite
and tridymite; ACGIH,
2003a)

Key study/Critical effect

Nine key cohort studies
(Cherry et al., 1988;
Costello and Graham,
1988; Guènel et al., 1989;
Merlo et al., 1991; Chen et
al., 1992; Costello et al.,
1995; Dong et al., 1995;
Checkoway et al., 1997)
critical effects were
silicosis, lung cancer

Silicosis and lung cancer
(Costello and Graham,
1988; Guènel et al., 1989)

Silicosis (key studies not
cited; HSE, 2001)

Lung fibrosis, silicosis,
cancer (Hnizdo and Sluis-
Cremer, 1993; Hnizdo et
al., 1993)

Risk assessment process

Uncertainty factor: N/A

Silica was evaluated but no
MAK value assigned
because classified in
Carcinogen category 1
(Greim, 2000)

Limit based on the NOAEL
for silicosis following
exposure to respirable
quartz

Uncertainty factor: none
used

Uncertainty factor: none
stated

No NOAEL established;
MEL based on level
reasonably practicable by
industry

Concern for role of fibrosis
as a risk factor for lung
cancer prompted ACGIH to
reduce TLV from 0.1 to 0.05
mg/m3

Comments

DFG recommend
preventing silicosis to
reduce cancer risk based
on increased incidence of
lung cancer in workers
with silicosis

A2 notation, suspected
Human Carcinogen; a
notice of intent to lower
the TLV further to 0.025
mg/m3
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As practitioners, representatives from the ICMM
member companies have proposed a point from
which a harmonized approach to the setting of
OELs can be established.

Their approach, outlined in Figure A2.1, focuses on:
• a commonly-adopted process
• evidence-based decision making
• transparent risk acceptance criteria
• robust stakeholder engagement

Annex 2 
Industry Proposal for Harmonization 
in Setting OELs
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Table A2.1: ICMM proposals for a harmonized approach to setting OELs

Gather information and data
- Assess
- Interpret
- Rank
- Supplement (if  required to

establish a valid data set)

- Harmonized exposure 
measurement guidelines

- Harmonized compliance 
assessment model

- Health effects monitoring 
guidelines

Harmonized risk assessment
methodology

Jurisdiction-set risk
acceptance criteria

Establish appropriate
standard

Agreed technical feasibility
guidelines

Initial and periodic
standard review 

Harmonized data
evaluation methodology

Impact assessment and
stakeholder engagement

Standard finalised, issued
and communicated

Monitor workplace conditions
and undertake surveillance
of health outcomes
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The approach seeks to achieve harmonization and
agreement for the science-based elements of OEL
setting, such as the collection and evaluation of
data, and provides OEL-setting organizations with
the opportunity to apply risk acceptance criteria
consistent with their respective community norms.

Specific elements of the model relate to:

Harmonized data evaluation methodology
A proposal to develop and agree a systematic
methodology by which data and evidence can be
evaluated, assessed and agreed.

Harmonized risk assessment methodology
A proposal to establish, through wide stakeholder
engagement a standardized approach to
undertaking risk assessments on exposures and
health effects.

Jurisdiction-set risk acceptance criteria
Recognition that risk acceptance criteria will vary
between national and community groups
dependent on their cultural acceptance of risks. 

Agreed technical feasibility guidelines
Recognition that current scientific methods limit
the lower levels of detectablity of agents in the
workplace.

Impact assessment and stakeholder engagement
Recognition that the impacts, costs and benefits of
changed exposure standards need to be understood
and that a wide range of stakeholders need to be
engaged.

Exposure measurement and compliance guidelines
A proposal to establish and agree guidelines to
ensure that all stakeholders understand how
exposures are to be measured and compliance is to
be assessed.

Periodic reviews of OELs
Recognition that reviews or changes to existing
OELs need to follow the same harmonized
approach and should consider the results of
worker health surveillance where available. 
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Anmälan mobilt krossverk m.m.


Ansökan ska sändas till det distrikt där arbetet ska genomföras. 
Se sista sidan för adresser till distrikten.


Anmälan om att ta i bruk eller flytta ett mobilt krossverk, mobil betongstation, mobilt asfaltverk eller 
liknande anläggning där kvartshaltigt material hanteras. 8 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter 
(AFS 1992:16) om kvarts, ändrad genom AFS 2000:17 och 2005:10.


Företaget
Namn Organisationsnummer


Krossverk Betongstation Asfaltverk Annat


Anmälare
MobilnummerTelefonnummerNamn


Flyttningen påbörjas


Krossningen/verksamhet påbörjas Avslutas


Områdets namn


Fastighets- eller vägbeteckning/ar (bifoga gärna karta med plats markerad) Kommun


Telefonnummer


Telefonnummer


Telefonnummer


Täkttyp


Berg Grus Morän


Avfall


Betong Asfalt Tegel Annat


Antal arbetstagare på plats


1 - 2 st 3 - 5 st Fler


Skyddsombud (namn)


Arbetet sker på uppdrag av (namn/företag)


Innehavare av täkttillstånd Mobilnummer


Mobilnummer


Mobilnummer
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Anmälan mobilt krossverk m.m.


Maskiner som används på arbetsplatsen


Dammbekämpning
Vattning


Ja Nej
Annat


Kvartshalt i material som krossas/används


Låg Medel Hög
Om analysvärde för kvarts finns (%)


Produktionsmängd för anmäld period
Mängd i ton


Riskbedömning är utförd för/vid


Damning Maskin Fall


El


Kemikalier


Hälsofarlig härdplast (t ex epoxi)


Odetonerat sprängmedel


Trafik


Senaste exponeringsmätning för kvartshaltigt damm
Datum
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Anmälan mobilt krossverk m.m.


Distriktet i Luleå
Arbetsmiljöverket, distriktet i Luleå 
Box 902 
971 27 LULEÅ 
Tfn. 010-730 90 00  Fax. 0920-24 22 99 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


Distriktet i Umeå
Arbetsmiljöverket, distriktet i Umeå 
Box 3012 
903 02 UMEÅ 
Tfn. 010-730 90 00  Fax 090-77 40 19 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


Distriktet i Härnösand
Arbetsmiljöverket, distriktet i Härnsösand 
Brunnhusgatan 8 
871 32 HÄRNÖSAND 
Tfn. 010-730 90 00  Fax. 0611-184 10 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


Distriktet i Falun
Arbetsmiljöverket, distriktet i Falun 
Box 153 
791 24 FALUN 
Tfn. 010-730 90 00  Fax. 023-222 69 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


Distriktet i Örebro
Arbetsmiljöverket, distriktet i Örebro 
Fabriksgatan 20 
701 16 ÖREBRO 
Tfn. 010-730 90 00  Fax. 019-26 09 39 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


Distriktet i Stockholm
Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm 
Box 12295 
102 27 STOCKHOLM 
Tfn. 010-730 90 00  Fax. 08-764 49 72 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


Distriktet i Växjö
Arbetsmiljöverket, distriktet i Växjö 
Västra Esplanaden 9 A 
352 31 VÄXJÖ 
Tfn. 010-730 90 00 Fax. 0470-482 64 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


Distriktet i Göteborg
Arbetsmiljöverket, distriktet i Göteborg 
Rosenlundsgatan 8 
403 17 GÖTEBORG 
Tfn. 010-730 90 00  Fax. 031-13 50 60 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


MALMÖ


LULEÅ


UMEÅ


HÄRNÖSAND


FALUN


ÖREBRO STOCKHOLM


LINKÖPING


GÖTEBORG


VÄXJÖ


Distriktet i Linköping
Arbetsmiljöverket, distriktet i Linköping 
Kungsgatan 39 B 
581 04 LINKÖPING 
Tfn. 010-730 90 00  Fax. 013-10 44 20 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se


Distriktet i Malmö
Arbetsmiljöverket, distriktet i Malmö 
Box 21019 
200 21 MALMÖ 
Tfn. 010-730 90 00  Fax. 040-12 64 07 
E-post: arbetsmiljoverket@av.se
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Anmälan mobilt krossverk m.m.

Ansökan ska sändas till det distrikt där arbetet ska genomföras.

Se sista sidan för adresser till distrikten.

Anmälan om att ta i bruk eller flytta ett mobilt krossverk, mobil betongstation, mobilt asfaltverk eller liknande anläggning där kvartshaltigt material hanteras. 8 § Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1992:16) om kvarts, ändrad genom AFS 2000:17 och 2005:10.

Företaget

Namn

Organisationsnummer

Krossverk

Betongstation

Asfaltverk

Annat

Anmälare

Mobilnummer

Telefonnummer

Namn

Flyttningen påbörjas

Krossningen/verksamhet påbörjas

Avslutas

Områdets namn

Fastighets- eller vägbeteckning/ar (bifoga gärna karta med plats markerad)

Kommun

Telefonnummer

Telefonnummer

Telefonnummer

Täkttyp

Berg

Grus

Morän

Avfall

Betong

Asfalt

Tegel

Annat

Antal arbetstagare på plats

1 - 2 st

3 - 5 st

Fler

Skyddsombud (namn)

Arbetet sker på uppdrag av (namn/företag)

Innehavare av täkttillstånd

Mobilnummer

Mobilnummer

Mobilnummer

171 84  Solna

Ekelundsvägen 16

www.av.se

08-730 90 00

arbetsmiljoverket@av.se

08-730 19 67

Solna

202100-2148

Maskiner som används på arbetsplatsen

Dammbekämpning

Vattning

Ja

Nej

Annat

Kvartshalt i material som krossas/används

Låg

Medel

Medel

Hög

Hög

Om analysvärde för kvarts finns (%)

Produktionsmängd för anmäld period

Mängd i ton

Riskbedömning är utförd för/vid

Damning

Maskin

Fall

El

Kemikalier

Hälsofarlig härdplast (t ex epoxi)

Odetonerat sprängmedel

Trafik

Senaste exponeringsmätning för kvartshaltigt damm

Datum
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Distriktet i Luleå

Arbetsmiljöverket, distriktet i Luleå

Box 902

971 27 LULEÅ

Tfn. 010-730 90 00  Fax. 0920-24 22 99

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Distriktet i Umeå

Arbetsmiljöverket, distriktet i Umeå

Box 3012

903 02 UMEÅ

Tfn. 010-730 90 00  Fax 090-77 40 19

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Distriktet i Härnösand

Arbetsmiljöverket, distriktet i Härnsösand

Brunnhusgatan 8

871 32 HÄRNÖSAND

Tfn. 010-730 90 00  Fax. 0611-184 10

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Distriktet i Falun

Arbetsmiljöverket, distriktet i Falun

Box 153

791 24 FALUN

Tfn. 010-730 90 00  Fax. 023-222 69

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Distriktet i Örebro

Arbetsmiljöverket, distriktet i Örebro

Fabriksgatan 20

701 16 ÖREBRO

Tfn. 010-730 90 00  Fax. 019-26 09 39

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Distriktet i Stockholm

Arbetsmiljöverket, distriktet i Stockholm

Box 12295

102 27 STOCKHOLM

Tfn. 010-730 90 00  Fax. 08-764 49 72

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Distriktet i Växjö

Arbetsmiljöverket, distriktet i Växjö

Västra Esplanaden 9 A

352 31 VÄXJÖ

Tfn. 010-730 90 00 Fax. 0470-482 64

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Distriktet i Göteborg

Arbetsmiljöverket, distriktet i Göteborg

Rosenlundsgatan 8

403 17 GÖTEBORG

Tfn. 010-730 90 00  Fax. 031-13 50 60

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

MALMÖ

LULEÅ

UMEÅ

HÄRNÖSAND

FALUN

ÖREBRO

STOCKHOLM

LINKÖPING

GÖTEBORG

VÄXJÖ

Distriktet i Linköping

Arbetsmiljöverket, distriktet i Linköping

Kungsgatan 39 B

581 04 LINKÖPING

Tfn. 010-730 90 00  Fax. 013-10 44 20

E-post: arbetsmiljoverket@av.se

Distriktet i Malmö

Arbetsmiljöverket, distriktet i Malmö

Box 21019

200 21 MALMÖ

Tfn. 010-730 90 00  Fax. 040-12 64 07

E-post: arbetsmiljoverket@av.se
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