Till innehavarna av LBK-pärmen

Stockholm i juli 2009

LBK 2009-626

2009 års uppdatering av LBK-pärmen
Vi noterar med glädje att du har LBK-pärmen samt ingår i LBK:s abonnemangsregister och
därmed hjälper till i det skadeförebyggande brandskyddsarbetet inom lantbruks- och hästverksamhet. Under 2008 registrerades knappt 300 bränder av lite större omfattning. Kostnaden för dessa bränder var knappt 400 miljoner kronor. Därför hoppas vi på din fortsatta hjälp
med att förmedla LBK:s olika budskap.
Nya sidor till LBK-pärmen
Bifogat finner du årets första revidering och komplettering som ska sorteras in och ersätta
befintliga sidor i LBK-pärmen under respektive flik- och sidangivelse.
Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd
Byt ut alla sidor
Hela innehållet i fliken har skrivits om. Vikten av möjligheten att rädda djur har förtydligast.
Se separat redovisning för vilka större ändringar som har gjorts.
Flik 7 Brandfarliga heta arbeten
Smärre förtydliganden har gjorts i texten.

Byt ut alla sidor

Flik 10 Brandlarm och brandsläckningsutrustning
Byt ut alla sidor
Rekommendationen om brandvarningsanläggning som tidigare har funnits i flik 3 har flyttats
till flik 10. Texten har kompletterats med mer information om olika släckare. Se separat redovisning för vilka större ändringar som har gjorts.
Ny hemsida den 24/8
På LBK:s hemsida www.lantbruketsbrandskydd.nu kan du läsa mer om LBK:s verksamhet.
Den 24/8 kl 12.00 publiceras LBK:s nya hemsida. På hemsidan finns även den senaste versionen av allt material i LBK-pärmen. Där kan du kontrollera att din pärm är rätt uppdaterad.
Årets utskick finns på nätet under augusti 2009.
Utbildning och informationsdag 14/10
Den 14 oktober arrangeras en utbildnings- och informationsdag om LBK och våra rekommendationer. Se den separata inbjudan. Anmälan senast den 13 september.
Faktura avseende årets utskick och abonnemang kommer att skickas separat.
Med vänliga hälsningar
Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman
LBK:s sekreterare

0907xx Pärmutskick 2009-1

Tfn: 08-588 475 17

e-post: bjorn.bjorkman@svbf.se

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd
Större och viktigare ändringar gentemot tidigare version
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Omstrukturering så att det viktigaste kommer först.
Anpassning till beteckningar enligt Boverkets byggregler.
Texten har förtydligats med att rekommendationerna även gäller för hästverksamhet
Texten har bearbetats för att bli lättare att förstå
Rekommendationer för byggnader över 1 000 m2
Tydligare krav på utrymningsvägar
Skärpta krav på djurstallar i låghus med flera djuravdelningar
Krav vid annan verksamhet än traditionellt lantbruk
Krav för ridhus har tillkommit.
Tillåtet med kontor i samma brandcell som djurstall
Förbindelse får inte finnas mellan garage eller gårdsverkstad och djurstall, loge eller
utrymme för förvaring av brännbart material.
Höjt krav på fönster och dörr i personalrum
Höjt krav på fönster i väggar vid risk för vinkelsmitta
Krav på fönster i brandteknisk klass i vissa väggar
Tillåtet med fönster i brandteknisk klass EI 60 i brandvägg inomhus
Specificerade brandtekniska krav på väggar och tak med cellplast
Höjt krav på frånluftskanalers brandtekniska klass
Krav på brandvarningsutrustning i vissa djurstall större än 1000 m2
Avsnittet om vinkelsmitta har sammanförts med avsnittet om skyddsavstånd mellan
byggnader.

Flik 10 Brandvarningssystem och släckutrustning
Med anledning av att rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd har skrivits om måste
flik 10 revideras.
Flik 10 har skrivits om med följande större förändringar
1.
2.

3.
4.
5.

Revidering av text som hänvisar till Lagen om skydd mot olyckor och djurskyddslagstiftningen.
Regler för brandvarningssystem har införts (flyttade från flik 3) Utvecklad skrivning om
brandvarningsanläggningar
Krav på brandvarningsanläggningar i djurstall i brandceller större än 1000 m2.
Undantag från krav på brandsläckare i mindre avskilt liggande ekonomibyggnader.
Information om andra typer av handbrandsläckare har införts.
Möjlighet att använda högtryckssysystem har införts.

