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LBK:s nyhetsbrev 1-2017  

Ny hemsida för LBK 

Den 27 mars publiceras LBK:s nya hemsida som då blir en undersida till Brandskyddsför-

eningens hemsida www.brandskyddsforeningen.se. LBK:s nuvarande webbadress 

www.lantbruketsbrandskydd.nu länkar till den nya sidan. Även länkning till de tidigare un-

dersidorna ska fungera som tidigare. Om ni har länkar till dokument på LBK:s hemsida är det 

inte säkert att de fungerar utan måste göras om. Om du är nyfiken kan du klicka på den här 

länken redan nu för att se den nästan klara hemsidan. 

Den största skillnaden är att förflyttning mellan LBK:s olika undersidor görs i kolumnen 

till höger och i brödsmulorna ovanför huvudrubrikerna 

. 

Länkarna i detta nyhetsbrev går till den nya hemsidan. 

Försäljningsförbud för led-strålkastare 

Svenska led-strålkastare läcker vatten, stör annan elektronisk utrustning och kan skapa brän-

der. I en kommande rapport ger Elsäkerhetsmyndigheten tummen ner och försäljningsförbud 

till samtliga strålkastare som man testat. 

Försäljningsförbuden finns på Elsäkerhetsverkets hemsida. Det går att söka efter produkter 

som har fått försäljningsförbud genom att ange sökord som till exempel tillverkare eller åter-

försäljare. 

Revidering Flik 2  
Allmänt om brandskydd i lantbruket 

Revideringsarbetet av Flik 2 Allmänt om brand-

skydd i lantbruket med bland annat om systema-

tiskt brandskyddsarbete pågår. En remiss version 

kommer att sändas ut under våren för att förhopp-

ningsvis kunna fastställas vid LBK:s årsmöte i maj. 

 

Synpunkter på nuvarande Flik 2 och andra förslag 

sänds till lbk@brandskyddsforeningen.se. 

 

Nuvarande Flik 2 kan laddas ner från denna länk.  

 

Flik 9.4 Skog – förebygga skogsbrand 

LBK:s ordförande och sekreterare har deltagit i två möten med Skogforsk och representanter 

för skogsbranschen. Avsikten är att ta fram en gemensam policy om arbete i skogen när det 

råder risk för brand. Policyn är mer allmänt hållen genomfört med LBK:s rekommendation 

9.4 Skog. Policyn kommer att sändas på remiss om någon vecka. Om du önskar remissen 

meddela mig på lbk@brandskyddsforeningen.se.  

Nuvarande preliminära version av 

9.4 Skog - Förebygga skogsbrand – Slutförslag 170206.pdf kan laddas ner här. 

http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/
http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbks-verksamhet/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbks-verksamhet/
https://www.brandskyddsforeningen.se/lbk/lbks-verksamhet/nyhetsbrev/
http://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/Forsaljningsforbud
mailto:lbk@brandskyddsforeningen.se
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flik2-1.pdf
mailto:lbk@brandskyddsforeningen.se
https://www.brandskyddsforeningen.se/globalassets/lbk/flik-9.4-skog---slutforslag-ver-170206.pdf


 

LBKs nyhetsbrev 2017-1 170320.docx  Sidan 2 av 2 

Skötselskolan - Skogsbrand 

På www.skotselskolan.se finns olika webb-utbildningar om olika moment i skogsarbetet 

bland annat finns det en utbildning om brand. Dessa utbildningar är obligatoriska om man ska 

jobba för några av de större skogsbolagen. Den som inte har avtal med något bolag kan själv 

anmäla sig till kursen som kostar 300 kr på följande länk www.skotselskolan.se/syn/order/ för 

att få verifieringskod.  

Brandstatistik 

Kostnaden för lantbruksbränder under 2016 beräknas till cirka 600 miljoner kronor. I kostna-

den ingår byggnader, maskiner, traktorer och avbrott, även lantbruksbostäder ingår. Beräk-

ningen är framtagen genom att jämföra olika källor och uppskattningar.  

Kostnaderna för lantbruksbränder är svåra att beräkna då det vid en brand kan beröra 

flera olika försäkringar eller till med vara oförsäkrat. Som exempel kan en brand i en maskin-

hall med en verkstad på en arrenderad gård beröra olika försäkringar, byggnaden för ägaren, 

för arrendatorn inventarier, avbrott, traktor och personbil. Beroende på försäkringsbolag klas-

sas en brand i ett bostadshus på en gård som antigen en villahem-skada eller lantbruksskada. 

Att med rimlig arbetsinsats få fram alla kostnader vid alla lantbruksbränder är därför 

omöjligt varför vi vid en lantbruksbrand gör överslag beroende på hur vi uppfattar branden 

och de skador som uppstår. Överslaget baseras på de bränder som vi kan följa upp mer nog-

grant.  

Nyttan av att följa LBK:s rekommendationer. 

Nyttan av bra brandsektionering visade sig vid en brand på en verkstad i en större lantbruks-

byggnad med stall för 12 hästar, maskinhall och stora förvaringsutrymmen. Byggnaden var 

drabbad av brand för tjugo år sedan och vid återuppbyggnaden murades brandväggar kring 

verkstaden. Vid den nya branden blev skadorna små trots att branden i verkstaden var väldigt 

kraftig. Restvärdesledaren som var på plats har gjort rapporten som bifogas.  

Informationsbroschyr – Uppdaterad i mars 2017 

Broschyren Brandskydd - Ditt ansvar har uppdaterats med information om 

kravet på egenkontroll av brandskyddet på lantbruksmaskiner. Den kursiva 

texten efter varje avsnitt är länkad till motsvarande flik LBK-pärmen. Inform-

ationsbroschyren är fri att spridas. 

Broschyren kommer även att tryckas i ett A5-format. 

 

 
Lantbrukets Brandskyddskommitté  

Björn Björkman, Sekreterare  

lbk@brandskyddsforeningen.se tfn 08-588 475 17  

Box 47244, 100 74 Stockholm 

Nyhetsbrevet  

För att försöka hålla LBK:s intressenter informerade om vad som händer ger vi ut ett inform-

ationsblad 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 / LBKs verksamhet / Nyhetsbrev 
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