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2013 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 hästverksamheten. Under 2013 registrerades mer än 300 bränder av större omfattning. Kostnaden
för dessa bränder var över 500 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 revidering och komplettering som ska sorteras in och ersätta befintliga
sidor i LBK-pärmen under respektive flik- och sidangivelse.
Flik 4 Byggnadstekniskt brandskydd
Byt ut alla sidor
Hela innehållet i fliken har skrivits om.
Se separat redovisning för vilka större ändringar som har gjorts.
Faktura avseende årets utskick och abonnemang kommer att skickas separat.
Utbildning och informationsdag 7/5 2014
Den 7 maj arrangeras hos Lantbrukarnas riksförbund LRF en utbildnings- och informationsdag om LBK och våra rekommendationer. Se den separata inbjudan.
Anmälan senast den 6 april 2014.
Mer information och anmälan finns på www.lantbruketsbrandskydd.nu/boka
Nu påbörjar revideringsarbetet för Flik 8 Motordrivna fordon och Flik 11 Förvaring av
bränslen. Vi tar tacksamet emot synpunkter och förslag på ändringar. Meddela mig även om
du vill revideringsförsalagen på remiss.
Du kan även meddela mig synpunkter på andra flikar så att vi vet vilka rekommendationer
som behöver revideras.
Med vänliga hälsningar
Lantbrukets Brandskyddskommitté
Björn Björkman
LBK:s sekreterare

Tfn: 08-588 475 17

Följebrev Flik 4 -140203 - webb.docx

e-post: bjorn.bjorkman@brandskyddsforeningen.se

Flik 4 Uppvärmning och torkning
Större och viktigare ändringar gentemot tidigare version
Texten har genomgående redigerats och omstrukturerats.
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Avsnitt 1.1
Texten om bygglov har anpassats till dagens regler.
Avsnitt 1.3 m. fl. Krav på godkännande från försäkringsgivare, sotningsdistrikt eller
räddningstjänst har delvis strukits.
Avsnitt 2.3
Begreppet panncentral har införts
Avsnitt 2.4
Tillfälligt uppställd panna på 100 kW har införts.
Avsnitt 3.1
Texten har anpassats till kravet på CE-märkning
Avsnitt 3.5.2
Förbränningsluft tillåts ta från verkstadsutrymmet
Regler för fastbränsleeldade varmluftspannor har införts.
100 °C tillåts
Krav för ”värmekanoner”.
Avsnitt 3.5.2
Uppvärmning av verkstad
Avsnitt 3.5.3
Torkning av gris- och fjäderfärstall efter rengöring
Avsnitt 3.6.3
Pulver som skydd mot tillbakabrand har införts
Cellmatare helt i metall har införts som skydd mot tillbakabrand
Avsnitt 3.10
Nytt avsnitt om lokaleldstad
Avsnitt 3.11
Nytt avsnitt om hetvattentvättar (flyttad från flik 6 inomhusutrustning).
Avsnitt 4.2
Regler för kanaltjocklek har tagits bort.
Avsnitt 5.1.1
För rökkanalsarea hänvisas till tillverkarens anvisningar.
Tabell med schablon area har tagits bort.
Avsnitt 5.2
Utförande regler för tegelskorsten har tagits bort.
Hänvisning till HUS-AMA.
Avsnitt 5.6
Förtydligande om att rökkanalshöjden är ur brandskyddssynpunkt och
att det av miljöskäl kan krävs högre skorstenshöjd.
Avsnitt 6.2
Allmänna krav har införts i detta avsnitt.
Undantag gör i avsnitt 6.3 och 6.4
Avsnitt 6.3
Nytt avsnitt om tork placerad i obrännbar byggnad har införts.
Högsta tillåten torkluftstemperatur 120 °C.
Avsnitt 6.4
Högsta tillåtna torktemperatur 150 °C.
Avsnitt 6.5
Tydligare krav för mobila torkar.
Avsnitt 6.6
Nytt avsnitt om särskild utredning har införts.

Litteraturlistan har uppdaterats.
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