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Syfte 
•Skapa ett underlag för en dialog med myndigheter och 
organisationer ; att  användas för programinterna 
diskussioner kring framtida behov av insatser i form av 
konkreta projektarbeten inom arbetsmiljöområdet

• Göra en sammanställning av arbetsmiljölagstiftningen, 
yrkeshygieniska gränsvärden samt pågående 
regelverksarbeten.  Fokus på Kvarts, Buller och 
Vibrationer

• Ge företagen en samlad 

aktuell dokumentation 

Resultat
Slutrapport inkl bilagor
1. Bakgrund
2. Myndigheter /organisationer 

Regelverket
3. Arbetsmiljölagstiftning
4. Yrkeshygieniska gränsvärden
5. Summerande slutsatser
Lista över Web adresser I rapporten
Bilagor



Sverige
Arbetsmiljöverket(AV)

Arbetsmiljölagen (AML) ramlag som är styrande. 
Arbetsmiljöverket utfärdar föreskrifter som är juridiskt 

bindande, sk. AFS.  

REGELVERK

Enligt lagen är det arbetsgivaren som har huvudansvaret 

för arbetsmiljön

Tillsyn 
Avd Syd, Mitt och Nord
Arbetsmiljöinspektörer

Regelarbete
Inom AV ca 50 
handläggare
NEG Nordiska 
expertgruppen, ger 
vetenskapligt 
underlag för att 
fastställa nationella 
hygieniska
gränsvärden för 
kemiska ämnen. 

Kunskapsöversikter  påverkar regelarbetet. 



EU
DG Employment and Social affairs

EU directives
Riktlinjer i dokumentet EU Health and Safety Strategy

2007-2012

Advisory 
Committee on 
Safety and Health 
at Work (ACSH) , 

Scientific 
Committee on 
Occupational 
Exposure Limits 
(SCOEL).

Senior Labour
Inspectors 
Committee 
(SLIC)

Europeiska Arbetsmiljöbyrån, European Agency for 
Health and Safety at work, (EU OSHA)
Ansvarar för övergripande information och rådgivning 
rörande arbetsmiljöfrågorna

Europeiska riskcentrumet-ERO , identifierar nya och ökade 
arbetsmiljörisker, utarbetar översikter

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=153&langId=en&intPageId=685


ARBETSMILJÖLAGSTIFTNING - SVERIGE

Arbetsmiljöverket rekommenderar alla arbetsgivare 
att ha ett Grundpaket med gällande 
arbetsmiljöföreskrifter kompletterat med ett 
Branschpaket

Grundpaket
Arbetsmiljölagen 
Arbetstidslagen
Lagen om Arbetsmiljöansvar 
Lagen om straffansvar

Branschpaket för berg- och mineralindustrin benämnt 
Stenindustripaket. 

AFS 2006:04 Användning av arbetsutrustning
AFS 2001:03 Användning av personlig 
skyddsutrustning
AFS 2010:01 Berg- och gruvarbete OBS NY!
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



Det finns ett stort antal direktiv insorterade under 
dessa 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 

Flera direktiv rör utformning av utrustning, t.ex. olika 
Maskindirektiv samt Bullernivåer för maskiner 
utomhus. 
Oftast finns inga gränsvärden listade i direktiven för 
farliga ämnen. 
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.

EU DIREKTIV ARBETSMILJÖ 

http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/workplaces-equipment-signs-personal-protective-equipment
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/
http://osha.europa.eu/en/legislation/directives/sector-specific-and-worker-related-provisions/


Svenska Föreskrifter AFS 1992:16 Kvarts 
Som kvartshaltigt material klassas enligt AFS 
föreskriften material som håller mer än 3 % kvarts. 
Vanliga svenska bergarter som granit och gnejs 
innehåller 15-35% kvarts. Vid inandning av damm som 
innehåller kristallin kiseldioxid föreligger risk för 
sjukdomen silikos(stendammslunga). Silikos uppträder 
vanligen först 10- 30 år efter exposition för kvartshaltigt 
damm. 

Mobila enheter  - Nytt år 2010 är Blanketten om 
anmälan som arbetsgivare ska använda när de avser att 
påbörja mobila där kvartshaltiga material ingår. 
Anmälan ska göras innan anläggningen tas i bruk eller 
flyttas till annat driftsställe.  

KVARTS – REGELVERK



KVARTS – PÅGÅENDE ARBETEN

Nationella 

tillsynsutredningar

Arbetsmiljöverkets 

gör 2 årig 

tillsynsinsats kring 

exponeringen av 

kvarts. ca 200 

inspektioner av 

byggarbetsplatser

Om- och 

tillbyggnad samt 

renovering (ROT) , 

dammande arbeten 

vid nybyggnation, 

anläggningsbran-

schen , sten- och. 

betongvaruind.

Kunskapsöversikt. 

Syftet är att ge 

Arbetsmiljöverket 

underlag bl.a. för 

ett beslut om kvarts 

ska cancermärkas i 

verkets 

gränsvärdeslista. 

Klar 2011 

NEPSI - European Network for 

Silica formed by the Employee 

and Employer European sectoral 

associations  har sedan 25 april

2006  ett avtal med EU-

kommissionen the Social 

Dialogue "Agreement on 

Workers' Health Protection 

Through the Good Handling 

and Use of Crystalline Silica 

and  Products Containing it".

18 branschorganisationer ingår i 

avtalet. (bl.a. bergmaterial, 

cement, industrimineral, 

natursten, gruv, betong- och 

färdigbetong. Omfattande 

rapporteringsskyldighet, 

publicerar listor på aktuella 

gränsvärden f kvarts i 

deltagarländerna, Best Practice
guide.

FN WHO- International Labour 

Organisation – ILO driver 

Global Programme for the 

Elimination of Silicosis. 



BULLER/VIBRATIONER    PÅGÅENDE ARBETEN 

Tillsynsutredning Buller och vibrationer
Sedan februari 2010 kontrollerar Arbetsmiljöverkets tre 
sydligaste distrikt arbetsgivare inom olika branscher. 
Bygg- och anläggning, gatu- och parkförvaltningar, 
transport, stenindustri, kyrkogårdsförvaltningar och 
fastighetsbolag har besökts.  Totalt 900 
inspektionsbesök genomförs.
Resultatet av Arbetsmiljöverkets inspektioner av 600 
arbetsplatser 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 krav på åtgärder 

Kunskapsöversikt – Vibrationer handhållna verktyg 
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. Publiceras i sin helhet under 2011. 
Universitetssjukhuset, Örebro.

Kunskapsöversikt – Stötar och Helkropps-vibrationer 
Syftet med översikten är att ge ett förbättrat underlag för 
Arbetsmiljöverkets tillsyn av miljöer där 
helkroppsvibrationer och stötar förekommer. Publiceras i 
sin helhet under 2010. Umeå Universitet



YRKESHYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

REGELVERK

Svenskt 
regelverk
AFS 2005:17 
Hygieniska 
gränsvärden 
och åtgärder 
mot 
luftförorening
ar
14 nya 
gränsvärden 
har införts 
och 22 gamla 
har reviderats

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. Silika finns inte med 
för närvarande.
Det finns två typer av gränsvärden, 
bindande (tvingande) och vägledande 
(indikativa). 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, 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.





The Council on Mining and Metals (ICMM) 18 gruv- och 
metallproducenter liksom 30 nationella och regionala 
branschorganisationer samarbetar inom 
arbetsmiljöområdet med bl.a. med ILO och  Univ. of 
Queensland; Minerals Industry Safety and Health Centre, 
driver frågan om global harmonisering av yrkeshygieniska 
gränsvärden. 

YRKESHYGIENISKA GRÄNSVÄRDEN

PÅGÅENDE ARBETEN

Problematik  i samband med införande av EU-direktivet 
REACH I anvisningarna till REACH sägs att 
tillverkaren/importören är skyldig att ta fram så kallade 
DNELs - ett slags gränsvärden - för sina kemiska ämnen. 
Eftersom procedurerna skiljer sig åt för att ta fram 
hygieniska gränsvärden resp. DNEL-värden kan det 
medföra att en och samma kemikalie får olika gränsvärden 
i de två systemen.  En kunskapsöversikt görs inom AV med 
syfte att underlätta förståelsen mellan arbetsmiljölag-
stiftningen och kemikalielagstiftningen REACH. 
Skulle publicerats i sin helhet under 2010

IARC (International Agency for Research on Cancer) 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. 



Regelverken  & Pågående arbeten
Många nationella och internationella organisationer 

involverade i arbetsmiljöfrågorna ; det pågår i Sverige 

tillsynsutredningar och  kunskapsutredningar som kan 

påverka regelverken och arbetsmiljöarbetet inom 

områdena kvarts, buller och vibrationer. 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. EU:s direktiv och rekommendationer 

kommer troligen att få större inflytande i det svenska 

lagstiftningsarbetet

Yrkeshygieniska gränsvärden
•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 kan ett 

enskilt land kan bestämma nivån och om värdet skall 
vara bindande eller vägledande.

SLUTSATSER



•Industrin kan med egna utvecklingsprojekt bidra till 

att komplettera de underlag som myndigheterna 

hämtar in från forskarvärlden kring  hälsoeffekterna 

och därigenom bredda beslutsunderlaget och på lång 

sikt förenkla implementeringen i industrin av 

planerade förändringar i lagstiftningen.  

Branschorganisationerna inom MinBaS bör 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. 

•Industrin/branschorganisationerna borde 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. 

•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. 

REKOMMENDATIONER


