Stockholm 2016-04-04

LBK:s nyhetsbrev 2-2016
Seminarie om LBK:s rekommendationer 18 maj 2016
Programmet finns på www.lantbruketsbrandskydd.nu/lbk-parmen/lbk-seminarie-2016
Tyngdpunkten i programmet kommer att ligga på den kommande rekommendationen om
Skog, förebyggande av skogsbrand och de nyligen reviderade om Motorfordon, Bränsleförvaring, och Brandvarningssystem och släckningsutrustning.
Anmälan till seminariet gör på www.lantbruketsbrandskydd.nu/boka.
Antalet platser är begränsat till 90.
Bifogat finns program som gärna kan spridas vidare till andra intresserade.

Övernattning på hästanläggning
Med anledning av att Lantbrukets brandskyddskommitté, LBK har fått frågor angående
brandskydd på ridanläggningar som tillhandahåller praktikplatser för elever och eller kurser
med övernattning har LBK gjort bifogat utdrag ur LBK-pärmen för att ge en kortfattad information om gällande regler. Med lantbruk avses även hästverksamhet.

Lantbruksbränder 1:a kvartalet 2016
Under första kvartalet har det inträffat sex bränder i djurstall där djur har dött. Största branden var i Stora Skedvi där 170 grisar dog. Där utöver har det inträffat många bränder på gårdar där djur har hotats framförallt har hästgårdar varit drabbade av bränder. Bränderna har
inte alltid varit i djurstallet utan det kan ha varit i andra byggnader, men djuren har varit hotade. Jämfört med 2015 är antalet bränder betydligt fler 67 jämfört med 37 bränder. Även
kostnaden för dessa bränder bedöms högre jämfört med förra året, 50 miljoner kronor 2015
och 70 miljoner i år.
Artiklar om lantbruksbränder finns på denna länk.

Brandutredningar från lantbruksbränder
Här kommer några olycksutredningar som kan vara av intresse för er.
 Anlagd brand i ladugård utan djur Hjo kommun 2013
 Eldstadsrelaterad brand i förrådsbyggnad Herrljunga 2014
 Utvärdering av insats vid brand i grisstall Kalmar 2014
Fler olycksutredningar finns på www.msb.se/Upload/Kunskapsbank/Olycksundersokningar

LBK-pärmen flik 8 Motorfordon
Försäkringsbranschens särskilda krav på arbetsfordon och -maskiner FTR 127 har reviderats.
Den tillhörande SBF 127 som mer i detalj ställer krav på brandskyddet har även den reviderats. Från 2017 ställs det krav på brandskyddskontroll av alla nyregistrerade traktorer och
andra maskiner på lantbruket. Äldre maskiner ska brandskyddskontrolleras av ägaren.
Förslaget till den reviderade flik 8 kommer att redovisas vid seminariet den 18/5.
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LBK-pärmen flik 9.4 Skog – Förebygga skogsbrand
Revideringen av flik 9.4 är i stort klar. Det som kvarstår är att diskutera brandskyddskraven i
samband med arbeten i skogen när brandriskprognosen är hög. En brandskyddsutbildning
under skogsbranschens skötselskola ska tas fram under året. Förslaget till den nya flik 9.4
kommer att redovisas vid seminariet den 18/5.

LBK-pärmen flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning
En revidering av Flik 10 har påbörjats. Några av ändringarna är att kraven brandvarningssystem ändras och att kravet på fackmannamässig kontroll av brandsläckare inte längre krävs.
Remissen kommer att sändas ut på remiss till mottagarna av nyhetsbrevet och till de
pärminnehavare som vi har e-postadress till. Förslaget till den reviderade flik 10 kommer att
redovisas vid seminariet den 18/5.

Informationsbroschyr
Broschyren Brandskydd - Ditt ansvar 2016 januari.pdf kan
även laddas ner från www.lantbruketsbrandskydd.nu/allmant.
Den kursiva texten efter varje avsnitt är länkad till motsvarande flik LBK-pärmen. Informationsbroschyren är fri att
spridas. Broschren finns dels i A4-format, dels i A5-format
anpassad för dubbelsidig utskrift i större kopiatorer.

Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman, Sekreterare
lbk@brandskyddsforeningen tfn 08-588 475 17

Nyhetsbrevet
För att försöka hålla LBK:s intressenter informerade om vad som händer ger vi ut ett informationsblad en gång i kvartalet där vi informeras om större frågeställningar som kommit till
kansliet samt hur olika projekt löper. Synpunkter på de olika ärendena tas tacksamt emot.
För övriga intresserade finns det möjlighet att ta del av nyhetsbrevet genom att anmäla sig på
följande länk. Anmälan till nyhetsbrevet.
Tidigare nyhetsbrev kan läsas på hemsidan under Allmänt.
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