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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter  
och allmänna råd (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö  
på örlogsfartyg; 

beslutade den 7 november 2014. 

Transportstyrelsen föreskriver1

dels att 2 kap. 45 och 52 §§ ska upphöra att gälla, 

 med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen 
(1977:1166) i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2011:91) om arbetsmiljö på örlogsfartyg  

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 45 och 52 §§ samt närmast före 
det allmänna rådet till 2 kap. 2 § ska utgå, 

dels att 2 kap. 1, 7, 16, 29, 33 och 49 §§, 5 kap. 6 och 18 §§, 7 kap. 5 § 
samt rubriken närmast före 2 kap. 29 § ska ha följande lydelse, och 

beslutar att det allmänna rådet närmast efter 2 kap. 2 § ska utgå. 

2 kap.  

1 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller 1 § första och tredje 
stycket samt 2–19 §§ Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om 
arbete i explosionsfarlig miljö. 

7 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter (AFS 2006:1) om asbest med de tillägg som framgår av 8–
15 §§.  

16 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter (AFS 2012:2) om belastningsergonomi. 

Hygieniska gränsvärden 

29 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter (AFS 2011:18) om hygieniska gränsvärden. 

 
1 Jfr 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, i den 
ursprungliga lydelsen. 
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33 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska arbetsmiljörisker. 

49 § På fartyg som omfattas av dessa föreskrifter gäller Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter (AFS 2012:1) om användning av motorkedjesågar och 
röjsågar. 

5 kap.  

6 § I dessa föreskrifter gäller nedanstående gränsvärden för buller av-
seende hörselskaderisk. Vid tillämpning av gränsvärdet ska, i de fall arbets-
tagarna bär hörselskydd, hänsyn tas till dämpningen hos dessa när buller-
exponeringen beräknas. 

 
 Gränsvärden 

h = 0–8 tim 
Gränsvärden 
h = 8–24 tim 

Daglig ljudexponeringsnivå LEX  85 dB(A)  80 dB(A) 

Maximal A-vägd ljudtrycksnivå LpAFmax*  115 dB(A)  115 dB(A) 

Impulstoppvärde LpCpeak*  135 dB(C)  135 dB(C) 

* Gränsvärdena gäller inte vid skjutning och sprängning. 

18 § Om de risker som uppstår vid bullerexponering inte kan förebyggas 
med andra medel, ska ändamålsenliga hörselskydd som passar berörda 
arbetstagare ställas till deras förfogande och användas av dem enligt 
följande: 

– om bullerexponeringen är lika med eller överstiger 80 dB(A) Leq,8 
respektive 75 dB(A), Leq,24, ska arbetstagaren få tillgång till personliga 
hörselskydd, 

– om gränsvärdet för daglig bullerexponeringsnivå i 6 § överskrids ska 
hörselskydd användas,  

– arbetsgivaren ska ge arbetstagaren möjlighet att medverka vid val av 
hörselskydd,  

– hörselskydd ska väljas så att risken för hörselskador elimineras eller 
minimeras, och 

– hörselskydden ska underhållas väl. 
Att ge arbetstagaren möjlighet att medverka vid val av hörselskydd, 

enligt tredje punkten, gäller inte för systembunden materiel med hörsel-
skyddande egenskaper eller hörselskydd för övnings- och utbildnings-
verksamhet och militära insatser. 

7 kap. 

5 § Tilluft till arbetslokaler och personalutrymmen ska vara så fri från luft-
föroreningar som är praktiskt möjligt. Tilluftens halt av luftföroreningar ska 
vara väsentligt lägre än de hygieniska gränsvärden som anges i Arbetsmiljö-
verkets föreskrifter (AFS 2011:18) om hygieniska gränsvärden. 
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Luft ska tillföras på det sätt som i varje särskilt fall är lämpligt, och så att 
problem med den termiska komforten och buller inte uppstår. Luften ska där 
så krävs vara förvärmd, renad eller behandlad på annat likvärdigt sätt. 

Allmänna råd 
Kravet att luftföroreningshalten i tilluften ska vara väsentligt lägre 
än de hygieniska gränsvärdena innebär att de bör ligga i nivå med 
detektionsgränsen för ämnena i fråga. I vissa fall är detta inte 
möjligt. Halterna av koldioxid (CO2)och kolmonoxid (CO) i tilluft 
bör dock inte överstiga 1/10 av gällande nivågränsvärde. För övriga 
ämnen med fastställt hygieniskt gränsvärde bör halten inte överstiga 
1/20 av gällande nivågränsvärde. 

För att uppnå syftet att hålla nere föroreningshalten på en 
acceptabel nivå, kan tilluftsinstallationen utföras i huvudsak enligt 
två principer: omblandande luftföring eller deplacerande luftföring. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2015. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
STAFFAN WIDLERT 
 Christina Östberg 
 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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