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Till 

Innehavare av LBK-pärmen 

2021-03-19 

Uppdatering av LBK-pärmen 2021 
Vi är glada att du abonnerar på LBK-pärmen och därmed hjälper till i det skadeförebyggande 
brandskyddsarbetet inom lantbruk och hästverksamhet.  

Försäkringsbolagen registrerar cirka 2 000 brandskador årligen som belastar lantbruksförsäk-
ringar till en kostnad av cirka 600 miljoner kronor. Av brandskadorna inom lantbruksförsäkring-
arna uppskattas hälften avse lantbruksbostäder. Den totala brandskadekostnaden är i högsta grad 
beroende av storskadeutfallet, där stora bränder kan kosta omkring 10–20 miljoner kronor per 
brand. 

Nya sidor till LBK-pärmen 
Här redovisas årets uppdateringar som ska sorteras in i LBK-pärmen. Nedan finns också en 
sammanställning över vilka väsentliga ändringar som har gjorts. 

Innehållsförteckning 

Pärmens innehållsförteckning är ändrad.    Byt ut innehållsförteckningen 

Flik 1 Allmänt om Lantbrukets Brandskyddskommitté och LBK-pärmen  

Flik 1 har reviderats avseende text om Lantbrukets brandskyddkommitté,  
LBK-rekommendationerna samt årtal för revideringar av övriga flikar i LBK-pärmen. 

Byt ut alla sidor  

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd  

Hela innehållet i rekommendation 3 har skrivits om.  Byt ut alla sidor  

Flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar 

Rekommendationen tas bort då innehållet inarbetats i rekommendation 3. 

        Ta ur avsnittet.  

Flik 10 Brandlarm och släckutrustning 

Nytt namn på rekommendationen.  

Hela innehållet i rekommendation 10 har skrivits om.  Byt ut alla sidor 
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Kommande revideringar  

Flik 4 Uppvärmning och torkning 
Rekommendation 4 Uppvärmning och torkning ska revideras varför vi önskar få synpunkter på 
vad som saknas, behöver ändras eller kan utgå. Hör av er med synpunkter eller om ni vill ingå i 
arbetsgruppen för arbetet med revideringen till lbk@brandskyddsforeningen.se.  

Revideringen beräknas bli klar senast under våren 2022.  

Flik 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm 
Rekommendationerna 9.1 Halm- och gräsbränning och 9.2 Självantändning i hö, halm ska revi-
deras varför vi önskar få synpunkter på vad som saknas, behöver ändras eller kan utgå. Hör av 
er med synpunkter eller om ni vill ingå i arbetsgruppen för arbetet med revideringen till 
lbk@brandskyddsforeningen.se.  

Revideringen beräknas bli klar senast under våren 2022.  

Nyhetsbrev 
Prenumerera på Brandskyddsföreningens nyhetsbrev om lantbruk och hästverksamhet, så håller 
du dig uppdaterad i det senaste gällande rekommendationer, information, utbildningar och ny-
heter inom branschen. Anmäl dig på Brandskyddsföreningens hemsida. 

brandskyddsforeningen.se/nyhetsbrev/  

Faktura 
Faktura avseende årets utskick och abonnemang kommer att skickas separat.  

Förändringar i LBK:s kansli 
I april 2021 avgår Björn Björkman som LBK:s sekreterare efter 16 år. Vi tackar Björn för hans 
insatser inom LBK och bidrag till förbättrad brandsäkerhet inom svenskt lantbruk och hästverk-
samhet. Björn kommer att fortsätta att arbeta inom LBK fram till sin pension den 1 juli i år.   

Lisa Björk tillträder som ny sekreterare för LBK. Lisa är brandingenjör och expert inom bygg-
nadstekniskt brandskydd hos Brandskyddsföreningen, med tidigare erfarenhet som brandkon-
sult. Lisa har deltagit i revideringen av LBK:s rekommendation 3 Byggnadstekniskt brandskydd 
och 10 Brandlarm och släckutrustning.  

 

Med vänliga hälsningar 
Lantbrukets Brandskyddskommitté 
 
Lisa Björk, tillträdande sekreterare i LBK 
lbk@brandskyddsoreningen.se 
www.lantbruketsbrandskydd.nu   

mailto:lbk@brandskyddsforeningen.se
mailto:lbk@brandskyddsforeningen.se
https://www.brandskyddsforeningen.se/nyhetsbrev/
mailto:lbk@brandskyddsoreningen.se
http://www.lantbruketsbrandskydd.nu/
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Väsentliga ändringar 

Flik 3 Byggnadstekniskt brandskydd 

Väsentliga ändringar 
1. Avsnitt har flyttats och omnumrering har skett 
2. Språklig bearbetning 
3. Bilaga 2 om brandförsök har förts in i förordet 
4. Uppdatering av lagstiftningen 
5. Tydligare anpassning till Boverkets byggregler (BBR) 
6. Anpassning till reviderad bygglagstiftning Kapitel 1 
7. Uppdatering av hänvisning till de olika föreskrifterna från Jordbruksverket Avsnitt 1.5 
8. Avsnitt om särskild utredning har införts Avsnitt 1.6 
9. Brandsektionering ändrad till brandavskiljande 
10. Djur ska kunna utrymmas på 30 minuter Avsnitt 2.2 
11. Brandcellsstorlek beroende på brandbelastning och övriga skydd har införts Avsnitt 3.1 
12. Skyddsavståndet 6 meter är ändrat till 8 meter Avsnitt 3.3.3 
13. Ändrade krav för brandgasventilering Avsnitt 4.1 
14. Speciallösningar för djurstall i större brandceller. Avsnitt 5.1 
15. Brandvarningsanläggning har ersatts med brandlarm Avsnitt 5.1 
16. Lagring av hö och halm har flyttats från 3.1 och 
LBK-pärmens flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar Avsnitt 5.1.6 
17. Ändrade regler för öppning för äggtransportband i brandcellsvägg Avsnitt 5.1.3 
18. Ändrade regler för kök för matlagning till försäljning Avsnitt 5.6 
19. Avsnitt med nomenklatur har införts Kapitel 6 
20. Bilaga 1 med konstruktionslösningar är nu ett eget kapitel Kapitel 8 
21. Beräkningar av brandbelastning för olika typer av byggnader Ny Bilaga 1 

Flik 9.3 Lagring av foder och strö i djurstallar 

Rekommendationen tas bort då innehållet inarbetats i rekommendation 3. 

Flik 10 Brandlarm och släckutrustning 

Väsentliga ändringar 
1. Nytt namn på rekommendationen 
2. Dispositionen för kapitel 2 har ändrats för att bli mer överskådlig. Avsnitt 2 
3. Brandvarningsanläggning ersätts av brandlarm Avsnitt 2 
4. LBK har upphört med godkännande för brandvarningsanläggningar Avsnitt 2 
5. Krav på installation enligt SBF 110 Regler för brandlarm Avsnitt 2 
6. Tekniska krav enligt SS-EN 54 tydliggjort Avsnitt 2 
7. Gränsen för brandlarm höjs till 1 250 m2. Avsnitt 2 
8. Ordet röksugsystem ersätts med aspirerande system Avsnitt 2 
9. Brandsläckare krävs i utrymme för tankning av diesel inomhus. Avsnitt 3.1 
10. Ordet högtryckssystem har ersatts med dimsprinklingssystem Avsnitt 3.5 
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