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Brandskyddsförei'iingen
föresla'ifter
Att

lämnar

om liantering

de sedan länge

steg och vi ser det

delar

som har störst

och avståndkrav.

MSB

n'ied övri(,a

remiss.

Vi koncentrerar

till

delar

avsi'iittet

omvärdera
Förslaget
1.

kornmenterar

vi givetvis

övriga

delars

näinligen
hösten

till

2017,

saknas

hade kon-unit

på

är ett

dock

de

avskiljning
stor del hör

samtidigt

på

ocl'i konsekvensutredi'iingen

kotniner
form

ren'iiss

men då de till

den del vi kan, men vill

text i nuvarande

till

handbok

om brandteknisk

föreskrifterna

ocli avstånd

remissen

påpeka

att beroende

att se ut kan vi konuna

att

i l'iandboken.

föreski'ifter:

1 kap.

2j

undanta

anger

att föreskriftei-na

installationer

vad vi kan förstå.

skos on'ilcring
fordon

Många

hästens

Risken

det existerar

i LBE.

gasolen

tennoplast

utrustning,

konstatera

strecksatsen:
eller

fasta arbetsplatser

Box 472 44

säkerhetssynpunkt

kylskåp

utförare

i fordon".

med gasol

skon

efter

fordon

på iiitemet

av

den enskilda

hur många

gan'ila

ger förutom
fall

och är inte
är

sådana

markeringar.

av LBE.
av fordon,

de som

beliövs

Vad

monterade
Förslag

för att

vi kunnat
på fordon.
till

matlagning

kan man då il'iandboken
eller

fordon
få fram,

säger sig använda

då att värmning

för sinidesarbete

fii'ins

har vi inte lyckats

n'ied gasolvännare

Som tillägg

i

i närlieten

där utrustningen

som i de flesta

för uppvännning

350 000 hästar

installationer

fordonen

Exakt

att de omfattas

exempelvis

cirka

och andra byggnader

Det medför

uteslutande

" - fasta installationer

gasoldiivna

omfattas

från

En sökning

antal

och liusbil
i sitt fordon

yrkesmässigt

i sådana

för att helt ta boit

sker den värmningen

är tnotiverat

stall

av gasol

av markeringar.

ska fösta liksom

att foi-ma

av väginarkeringar.

antal.

ett stoit

för en del typer

markeringar

till

gäma

är att

liar en fast plats

på att Sveriges

ställer

Syftet

i husvagn

att dei'ina typ av fasta

och enkelt

är installerad

i fordon.

utnistning

SOlI]

liovslagare

tai*:e

Hovslagare

målning

men det är inte ett försumbait
marknadsför

Med

en användning

gäller

och liur

2000

för brandspridniiig

Ytterligare

fordonsinstallerad

krav

per år är det önskvärt

så det ska gå snabbt

beliov.

försumbar.

cirka

ined gasol.

av ki-aven

skoningsplatsen

fasta installationer

av andra

av landets

värms

6 gånger

omfattas

inte gäller

som on'ifattas

där en ugn ("ässja")

Det

till

om det arbetet

på själva

avskiljt'iing

nu komi'nit

förslag

rinder

att föredra

synpunkterna

om brandteknisk

hur vi uppfattat
till

det varit

därför

dessa. Handboken

av liur

att dessa ska kon'ima

liade

reglema

bifogade

lianterama,

till

aerosolbeliållare.

av de tidigare

I renffssens

för de enskilda

anger

ocli påpekanden

gas och brandfarliga

förändringarna
positivt.

SOI]]

påverkan

sainman

svar med koininentarer

av brandfarlig

aviserade

stoit

följande

text

i sista

i fordon
beskriva

vägmarlceringar

av LBE.
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att

2.

läckage

text en formulering

MSBs

fall

3.

att

vid brand ".

går att avlägsna

4 kap. 66 kravet på anslutniiig till jord för tankfordon, är det verkligen en jordning som

det så att det liålIs

under]iålla

är jordad

där tankbilen

(cirka

75-100

skulle

kosta,

följd

Att

istället.

potentia1utjäinning

arbetet

av att det intemationella
Även

standard.

och jordning

potentia1förbindning

och inte jordning

vätska

brandfarlig

det gäller

samina

använder

Alternativt

skillnaden

kostnad

för befintliga
att det fii'ins

avseende

behöver

gasledning

utökar

till

motiv

brand.
slaille

varför

till

behöva
ha kvar

vilja

MSB

angivet

för att anses som skyddad

mer täckmaterial

i så fall

Skulle

vi att

föreslår

Därför

O,6m vilket

installationer.
ett tydligt

behöver

för att motstå

O,3m som tillräckligt

vätska

är det ändå önskvärt

noga

utredas

använder

att man för brandfarlig

Även

När

att man

Vi önskar

en vätskeledi'iiiig

sätt som en gasledning.

på sainma

också

man för gasledningar

avser

med O.6 m material.

eller täckt

som tillräckligt.

liar O,3 n'i angetts

mot värinepåverkan

skyddas

så att ADR

n'ied texten.

för att nå sanu'na effekt.

avstånd

av

13 en beskrivning

ska vara brandhärdig

l 'g säger att rörledning

elektrisk

enligt

vokabulär

korrekt

en

är sannolikt

begrepp

SOI]I

som får oss att tolka

potentia1förbindning

5 kap

anger

inte lieller

433 har i kapitel

handbok

SEK

jordi'iing

använder

ADR

eller

potentia1förbindning

ordet

använder

att MSB

dArför

(IOOO kr

med underhåll,

med vad en potentialutjämning

men mer i linje

000 ki- för en installation),
och föreslår

avser potentialförbindning

för installation

kostar

vad en jordi'iing

rinder

långt

för en ny anläggning)

mot vad

stridande

som anges i konsekvensutredningen

är kostnaden

Dessutom

och inte jordning.

dii-ekt

från att MSB

därför

Vi utgår

anger.

elinsta1lationsreglema

Alltså

el]er cistem.

på rörledning

kan sitta direkt

jordi'iing

för

som att anslutning

)cunna tolkas

om lossningsplats

text

i handbokens

anvisningen

då

det skulle

Trots

som jordelektrod.

gaser användas

eller

vätskor

brännbara

för

får inte metallrör

542.2.6

3 punkt

SS 436 40 00, utgåva

Elinstallationsreglei'na

potential

Enligt

potential.

har en annan

med rörledning

och cisterit

med olika

fä två spänningssystem

att riskera

man dessutom

kon'irner

tankbilen

av

en jordi'iing

Vid

som behövs.

de motståndsvärden

inom

att man l»elföver

också

ocli iruiebär

att installera

dyrare

är betydligt

Ett jordtag

betydelse.

i sanu'na

har använts

lelanannamässigt

även om ordet

potentia1förbindning

som

är inte detsanuna

Jordning

inte jordniiig.

på potentialförbindi'iing,

krav

ställde

föreskriftenna

De tidigare

en potentiaIförbindning?

inte MSB

avses? Menar

4.

får inte l'ffndra

Skyddet

omkull.

tippas

mot att oavsiktligt

ska vara skyddad

gasflaskan

att MSB

därför

Vi förslår

är önskvärd.

gasflaska

mot

"En

förslag:

följande

sig enligt

forinulerar

skydd

när det gäller

språk"

sainma

"talar

ocli MSB

så att AV

av texten

san'iordning

så

En

på hanteringen.

i la'aven

som kan ge osäkerliet

om

än annars

farligare

är mycket

som följd

att ett fall med läckage

Även

mot läckage.

för att skydda

inte kopplingen

Där fii'ins

omkull.

det kan vara naturligt
utgör

inget

OI]I

Enligt AF S 2017:3 3 kap 25 ska en trycksatt gasflaska vara skyddad

föi-väntas.

att tippas

från

mot fall

vara säla'ad

inte ska behöva

av att en gasflaska

ger intryck

3 kap. 2j

en

än en

mot brand

vätskeledniiig.

5.

förstå

att O,6m ger tillräckligt

maskiner
annan
djup

6.

Vi kan

7 kap 7%SOI]I skydd mot pågrävning anges O,6m täclaiings som tillräckligt.
är O,6m givetvis

ledningsdragniiig

djup
inget

mot

för säkeföet

skydd.

Grävning,

och aru'ian maskinell

manuell

liorisontell

bearbetnii'ig

men för

pågrävning,
l»omiing
av mark

för rör eller

kan göras

på större

än så.

5 kap 8%för att gasledningar ska ligga på säkeit djup under körytor anges olika värden
beroende

av trafiklasten.

För brandfarlig

vätska

har 1m angivits

i gällande

föreskrifter.

2 (9)

Vi ser ingen

skillnad

så används
7.

4g

6 kap

sainnqa
anger

ledningar
Därför

i praktiska

delar

svårigheter

alltid

exempelvis

ger n'iöjligliet

exempelvis

liögst

30 kPa får användas

svåra

att lätt foi'ma

och där kan då mjukare

brännaren

bräniföart

är stor.

mateiial

Då måste
lianterar

SOI]]

ai-inerade

tillåtas.

Sådana

slangar.

eller

för brännare

slangar

är hårda

slangarna

liar vi sett flera

gånger

gör att

och antänder
i samband

i'ned

att det ofta är relativt

rinderlättar

låga tryck,

som lianteras

med lågt tryck,

armerade
välter

gasslangar

på laboratorier.

brännare

för att bräi'inaren

"Vid

armerade

vid rindervisi'iingssituationer

lia de styvare

Mjukare

Textförslag:

n"iedför

Armerade

framförallt

ta med i bedön'iningen

utrustningen.

användas

Att
i-isken

incidenter

man också

av säkeföeten.

slangar

någonstans

av bunsenbräi'u'iare

med andra

stadigt,

Praktiskt

att för sådana

in så de passar

slangar

man inte kan ställa

en god öki'iing

ska motiveras

ska vara armerade.

vid användningen

att MSB

och dänned

elever

det antingen

täckningsdjup.

att slangledningar

är det önskväit

undervisi'iing.

varför

ovana

där betydligt

max

OCl] ger

30 kPa, får icke

manuellt."

Handboken:
8.

Handboken

är avsedd

privatpersoner

för yrkesmässig

som hanterar

ett beliov

som vi kan inse. Det gäller

och andra

liknande

använder

ändamål.

saininanbang.
även

Men

gas för hobbyarbeten

fordonsreparationer
Stora

delar

Det finns

i lösa beliållare,

de som har gasol

det finns

också

av den befintliga

spisar,

liusvagn,

texten

i handboken
tidigare

för dem är
liusbil,

båt

personer

SO1]]

för

och bearbetning

Som nän'uits

stor mängd

stor mängd

ai'u'iat smide,

ined tillverkning

för privatpersoner.

till

en ganska

och en liandbok

en relativt

som smyckessmide,

och i samband

i en handbok

verksamhet.

gas, framförallt

av metaller

skulle

saknar

i andra

kui'u'ia användas

vi kapitel

2 med de

vägledningar on'i avstånd och brandtekniska avski5i'iing som ska komina och vill därför
reserveras

oss för om text

där kan kon'una

att ändra

vårt stä1li'iii'igstagande

till

befintliga

delar.
9.

1.l

skulle

också

förekon'unande

kunna

vibrationer.

kompressorer

Det gäller

utrustning

omfattas)

är tåligliet

vibrationer

läggs

mot

till

1. 1. 1 visserligen

(vilken

av en slang

-40oC,

Vi slaille

installationeriområden

flesta
därför

därför

Brandförsvaren

om vilka

ny paragraf
ii'uiehåller

gärna

eller

även för

ska kon'una

Vi

föreslår

att

att även

kapitel

en stark

då ställas

ide

3 förslagsvis

med brandfarlig

med
skulle

om objekten

-30oC
kanske

slang

gas inte lika

nya föreskrifter

sådan tålig

för -40 används

fii'inas.

yrkesmässiga
Däremot

stor eftersom

på saini'na

i bostad

är

de
bör

även för bostäder
som ren'iissats

med texten "uti'yinme

kan

annan

vid

och förbudsskylt

rekornmendation,

där

regeltuindet.

att de vet vilka

Varningsskyltar

eller

belföva

att slang

ska ändå givetvis

gas ska skyltas

platser

i dessa ornråden

så låga temperaturer

som har brandfarlig
mängd.

men det finns

För en husvagn

rekomi'nenderar

gas. Skyltning

åtininstone

behöver

under

lösa beliållare

problem

användning

så bra kunskap

privatpersoner

gas. Kravet
behövs

till

Men

med slang

temperaturer.

där det förekon'uner

än tillståndspliktig

-30oC

Anläggningar

tål lägre

se att handboken

har ofta

vara ett krav,

brandfarlig

SOII]

som har brandfarlig

liar n'iindre

ett krav.

under

lär inte det vara något

slang.

kunskap

av vintei-n.

men en yrkesmässig

ifasta
1.2.6

delar

gasolanvändare

anläggningar

i anslutning

ledningsbrott.

men vi önskar

vi)»rationer

låga temperaturer

under

i

rörledningar

orsakat

mot

i texten.

det kan förkonuna

användning

fall

inte oinfattas

förekoinmande

har vi sällan

lia beliov

ska vara motståndsla'aftiga

exempelvis

i ett antal

möjligen
tilltällig

11.

att anordningarna

där vibrationerna

fordonsmonterad

10.

tillföras

varför

med
en

som

sätt som om det var

3 (9)

yrkesmässig
mellan
liter

användning."

Det är då 4 skyltar

50 och 100 ki- beroende

kostar

cirka

2500,

12.

effektivare

1.2.9

När

eftersom

det gäller

eller

Med

för en åtgärd

det är lättare

vid

beroende

skylt

kostar

och hitta

en tiyckökning

och

för både

Dessutom

kan en släckinsats

gasflaskor

anordningar

5

på storlek

som ökar säkerheten
en insats.

att identifiera

att avlasta

och vaije

på att en acetylenflaska

12-1500

och liknande

för att klara

tanke

kostar

personal

säkerhetsveixtiler

de ska dimensioneras

13.

kostnad

och räddningstjänstens

göras

brand

på inköpsställe.

ocl'i att en gasolflaska

typ är det ändå en marginell
allmäiföeten

som kan beliövas,

vid en brand.

bör det förtydligas
orsakad

om

av en omgivande

inte.

1.4. l Vi saknar
ofta används

en text om att en daglig

på olika

platser

tak1äggningsbrännare
transporteras

med slangar

mellan

olika

tillsyi'i/kontroll

som bräi'u'iare

etc. Den typen

arbetsplatser

bör göras på den utrustning

ocli slang

varför

till

som

svetsverk,

av slangar

en kontroll

är ofta

långa

arbetet

ii'inan

ocl'i

startar

borde

vara naturlig.
14.

1.4.2

att instruktioner

viktigt

för de

tidigare

på att de ska finnas

Det kan komi'na

personer

och i en situation

svenska
15. 1.4.3
fritt

och eventuella

på hen'isidan,

undrar

till

Likaså

vi att en myndighet

Men

att lielt
språk

är ibland
släppa

de

är inte bra.

som inte behärskar

språket

kan man vid tillståndsprövning

kan det språk

eller

som instruktionerna

ska finnas

tillgängliga

finns
på

språk."
från Energigas

finns

Sverige.

inte utan exempelvis

anser vara tillfredsställande

ska l'iålla

bör lägga

än svenska

andra

räddningstjänsten

rätt åtgärder.

skrifter

men andra

vad myndiglieten

användare

ocli eventuellt

ska vara att "instruktioner

andra

liänvisar

språk

OC1] inte kan svenska.

på svenska

att myndighetspersonema

anser vi att kravet

och 1.4.5

får vara på andra

från exempelvis

inte kan göra

inte förutsätta

på. Därför

med gasen

fil1I]S på ett arbetsställe

SOII]

kraven

tillsyn

för arbete

kriterier

säkerheten

EGN
skaffa

tillgängliga

på istället

Delvis
2017

de tillgängliga

måste

för den som

dei'ina norm.

för att fastställa

för att hänvisa

finns

till

Generellt

vilken

andra

nivå

skrifter.

anser

en

Men

givetvis behöver inte myndigheten länuia alla deta5er utan deta5utforinningen kan n'ian
hänvisa

till

viktiga

standarder

är att själva

dokument.

Så i1.4.5

för att enbait
16.

3.1 Från
enbait

till

gasflaskor

risken

ange kriterier

alltid

ADR

och dänned

tillåtet

för läckage"

bättre

frågan

om möjliglieter
Dock

att ett förbud

i handboken.

skrivs

själva

ocl'i borde

självtyllning.

och ser gärna
tydligare

inte lämpligt

kan avgöra

säkerhetsiisk

deIaiiia

istälJet

att välta,

Vi liar åsikten

personer

Men

tillåter

utgivna

inte

att orden "om

kan strykas.

ADR.

av om ADR

vår mening

av myndigheten

vara förhindrad

för läckage.

enligt

från tolkning

Det enligt

ifrån

för de viktigaste

en gasflaska

risken

där icke utbildade

vår uppfatti'iing

är det inte heller

av andra.

utläsas

i texten.

behöver

av gasflaskor

förstå

skrivs

2017

utgivi"ia

ska kunna

för att motverka

för att motverka

är enligt

dohunent

man hinna

EGN

säkerlietssynpunkt

3.3 Självfyllning

möjligt

andra

som beliövs

skulle

hänvisa

om det belfövs

det beliövs
17.

eller

nivån

då MSB

kan fylla

inte tillåtas.

texten

vi kan

myndigliet

att självfylla

in i föreskrifterna,

Den nuvarande

Såvitt

som förvaltande

anser vi det vara

sina

flaskor

för

avstår

vi

en stor

men om det inte är

tyder

på att det skulle

kuiuia

vara tillåtet.
18. 4.5. 1 Då vi själva
till

lossningsplatsen

sett flera
vill

platser

där tayikfordonet

vi se en text som antingen

inte är fallet

att det tydliggörs

måste backa

in för leverans

att det inte är tillåtet.
men då kan ställas

för att klara
tydliggör
Förslag

kravet

måste

att det är tillåtet
till

text: "Om

så att den kan köras

från

backa
eller

in
om så

tankbilen
platsen

utan att

4 (9)

backa

är det tillåtet".

för olika
19.

5. l Att
vore

Aiiledningen

tillämpning

är att just

av räddningstjänster

i olika

ensa så att både för gas ocli vätska

bra. Som nämnts

brandfarlig

tidigare

den frågan

liar flera

gånger

varit

föreinål

SOI]1

beliövs

kominuner.

är det san'inia

mängd

anges O,3 m som tillräckligt

material

avstånd

för rörledning

med

vätska.

20. 5.3 Enligt

vår uppfatti'iing

rörledningar

beliövs

med brandfarlig

i många

gas. Detta

fall

även piktogran'itnet

bör läggas

till

för liöga

tryck

på

i handboken.

Konsekvensutredningen
21. Berörda

av regleringen:

processindustiier

använder

raffinaderier

tillverkar

tillkoinina

Men

det finns

behållare

acceptera
mindre

m.m.

även om vi önskar
farlig

brand.

acetylen

Konsekvenserna

OCl] det lär iitte

att tro att man mest tittat
för hanteringen

som kan vara riskfyllda

hushåll:

vi något

till

på

största

i processer.

tveksanuna

skulle

vara tillåtet

eller

att tillåta

kan vi ändå

för acetylen.
av acetylen

på en vind

om det fii'ins

till

max 5 liter

för ett sönderfall

i en källare

av en brand

Men

att exempelvis

betydelse,

av gas är målet

Då det är små behållare,

på iisken

förbränniiig.

sådan hanteiiiig.

att det iitte

men med tanke

det är bra med 5 liter

till

för flera

större

ger anledning

hanteringar

ocli på vind.

gas till

liksom

ingen

att förbräi'ining

även ta hänsyn

i fönåd

använder

SOlI]

gaser i sin tillverkning,

även andra

bel'iöver

förvaringikällare

de

men anmärkningen

från den synpunkten

Regleringen
22. Lösa

även

fi-ämst

gas. Det har visserligen

fler berörda,

reglerna
delen.

Här anges

Övrig

gas är

upplever

vi inte att

i ett flerbostadslius

gasflaskor

vid en

är för stora för att det ska

vara acceptabelt.

23. Lösa behållare för saluföring: fel paragraf, vi hittade i alla fall inte 3 kap 7%då sista q i
3 kap är 66. Som handlar om storleken på behållare.
24. Jordanslutning
vid lossningsplats:
4 kap 6g. Även trots att ADR anger att
jordförbindelse

ska finnas

inte en jordning.
nödvändigt

Syftet

n'ied jord

vad gäller

kostnad

i 7.5.10

utan det räcker

OC1] underhåll

kan man för att förtydliga
"potentia1förbindeIse"
så att det blir

i ADR

elektrostatiska

en potentia1förbindning

laddningar.

Därmed

med en potentialförbindning.

varför

en korrekt

ha lcvar ordet jord
(eller

tydligt

avses med texten

är att n'iotverka

tväitom,

jord

men inom

inom

Skillnaden

nomei'iklatur

är stor

bör användas.

parentes

parentes

och

är det inte

Möjligen

sla'iva

och potentialförbiiidelse

utan)

vad som avses.

25. Stadigt fästa rörledningar 5kap 4%kostnaden om 300 - lOOOkr/löpmeter är troligen en
underskatti'iing.
man måste

Kan

möjligen

anlägga

kostnad

per meter.

kostnad

på 3000-5000

300-1000

sjukhus

ocl'i andra
behöver

Dänned

skulle

för rörledningar

med stolpar
vi att la'avet

som fästs i stag på vägg.

etc. kon'uner
är nödvändigt

för en rörbrygga

det att bli betydligt
ocli vill

är mer i linje

On'i

högre

ha det infört.

med vad vi känner

En
till

än de

som anges i konsekvensutredningen.
för förväxling

laboratorier
därför

suminan
enskild

vai'e

anser

kr/m

med risk

påverkas

och för

Dock

kr/meter

26. Anslutningar

stäinma

en rörbrygga

5kap

5g:

Här saknar

vi att märlaiingen

med gasförsöijningssystem.

utökas

i beräla'iingarna.

bli totalt

verksainhet

cirka

1000

Antalet

Vi bedömer

000 l'iögre,

en i saminanhanget

Dock

liten

beliövs

verksainheter

att minst

varför

SO1]1

IOOO tillkoinmer.

är det en befogad

sutnina

på

åtgärd

den är klart

motiverad.
27.

Fyllningsmaterial
beräkningar

för rörledning

bör kostnaden

hainna

i mark

5kap

på cirka

9g;

kostnaden

350 la'/löpmeter.

verkar
Men

låg, ei'iligt

våra

det är en motiverad

5 (9)

åtgärd

och vi anser att den ändå ska införas

konsekvensutredi'iingen

koinn'iit

fram

även om kostnaden

blir

lfögre

än vad

till.

28. Rörledningar som tas ur bi'uk 5 kap 135 : de haxitverkaresom arbetar för 400 kr/tin'u'iie
är nog inte lätta
Kostnaden

att liitta.

blir

ändå en väl motiverad
29.

Backventil

500-700

att även privatpersoner

acetylen

vill

även för privatbruk
anger

lia upplysningar

acetylensvets

liernrna

certifikat

oinkring

är ett motiverat

finns

la'av varför

i bostäder

Om det utgör
av dessa har

san'una

antal

totalt

antagligen

nämligen

20

En totalkostnad

stor del, minst

på

ändå.

Resten

hälften,

är då

det som en privatpersons

vi på en kostnad

för dem på 21 000

kostnad

också

n'iinskar

åtgärd

varför

underskattar

på kostnaderna

Kravet

för svetsning

ett antal

gasflaskor

per användare
med nffnskande

vi ändå vill

kostnaderna

som en olycka

medför

om liur vi beräknat

då

lia det
som kan

anser vi att det

kostnaden

för

sådana

är viktigt

innehåller

och korrekt.

andra

även i privatbostäder.
fordonsdrift

med ren vätgas

eller

Dock

brandfarliga
Möjligen

exempelvis,

ska man ha i rninnet

gaser än acetylen.
kan det också

i mycket

liten

Det

i samband

utsträckning

även

metan.

krav

31. Produktla'av:
över

med mera.

är det en riinlig

säkerhetshöjande

bara

som

har antagligen

tolka

l'ian'inar

vi bara upplyser

7 kap 4j:

blandgaser

troligen

Uppliävda

10 000 personer

att samtliga

då till

av la'avet

lau'ina

kostnader

med tanke

med viss hobbyverksarnhet,
finnas

omfattas

av dessa har

för sainhället.

30. Acetylen
att tlera

De utgör

som

Antag

140 000 lantbrukarna

är en viktig

Men

det cirka

5% är att

20 deltagare.

liobbyverksamhet

det alltså

ser vi åter att konsekvensutredningen

sainhället.

backventiler

så blir

till

en person

Om 10%

av veteranfordon

27 000 000. Dock

Ocli

för brandfarliga

liögst

n'ied i konsekvensbedöinningen.

70 000 är kon-ekt

ökar och san'föällets

Dock

blir

för annan

man skulle

säkerlieten

infört.

har normalt

med sitt fordon

som skulle

olycksrisk.

drabba

100 000 medleminar.

de cirka

saminanlagt

kravet

kurstillfälle

så

med

att 5% av dessa liar

är minst

reparation

där möjligen
Om siffran

certifiering

Om vi antar

Anledningen

för reparationer.

användare

alltså

idag.

får man då 10 000 personer.

6 000 000. Även

OOO till

är det

privatpersoner

man på 20 000 personer.

heta arbeten

acetylensvetsuti'ustning

utrustning.

ha det kvar

Kurseriia

för de 433 som räla'iats

yrkesmässiga

OC1] vi vill

har. Antalet

sett vid varje

de som liar acetylen

bilspoiten

"liobbylantbruk"

är väl motiverat

i bostad.

för att arbeta

för brandfarliga

OOO. Istället

av risk

har cirka

smyckestillverlaiing
soi'n

för lärling.

minsla'iingen

certifikat

hainnar

om acetylen

där. Sedan tillkon'imer

många

det lägi-e priset
till

Brandskyddsföreningens

att det i stort

l»ilsportförbundet)

hobbysmide,

liänsyn

om de inte redan

400 000 giltiga

SBF (svenska

lika

skaffa

underskattat.

liar cirka

våra instiuktörer

Med

2g: la-avet

7 kap

måste

är nog grovt

heta arbeten

är vad vi hittat,

fördubblad.

text.

för svetsaggregat

acetylen

la-/tin'une

då i det närmaste

till

Då MSB

nu avstår

Konsumentverket.

med hantering

av brandfarlig

med expeitkompetens.
allmänheten
produkter
toinnim.

använder

i stöire
används

Gasapparater

utrustningar

omfattas

säkert

därmed

på produkter

för produkter
upphöra

omfattning
inom

som tändare

yrkesmässig
av direktivet

i samband

läinnas

att ersättas

för vissa

blir

2009/142/EG

med gas i yrkesmässiga

av tiyckkärlsreglerna

men i vart

i sanföand
av personer

produkter

och påfyllare

hantering

det ansvaret

som används

utan

är det en bra utveckling

som omfattas

som används

krav

expeitansvar

gas skulle

Möjligen

som främst

av utrustningar

från att ställa

MSBs

till

som

dessa. Men
vi förstår

omfattar

inte alla typer

verksainheter.
fall

för

det såvitt

vätgasgeneratorer

ett

Många
som
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har låga tryck

omfattas

inte vi avgöra,

Men

efterson'i

sådana

n'iinska

sådana

yrkesn'iässigt

inte furu'iits

sedan reglerna

nuläget

möjligen

kan räcka

med de allmänna

den typen

lämpligt.

av installationer

kan konstateras

Det

2001:2

liar förekomsten

borde

kan

det anser vi vara
finnas

Särskilda

regler

varför

som finns.

tillämpningsområde

i konsekvensbedön'uiingen

att

av dessa installationer

på

nännit

upphävdes

aktsan'föetski-av

fi-ån lagens

till

utsträcki'iing.

SÄIFS 2001:2

i

framförallt

av produktkontroll

som vi tidigare

i en ökande

liar dock

antal

Beliovet

som har inöjligliet

i fordon

sådana

uteläinna

i ett ökande

gasflaskor.

myndighet

för installationer

används

fiiuis

antalet

men att det bör finnas

Även regler

viktigt.

inte.

där man önskar

laboratorier

för

det i

Att lielt

kan inte vara

av uppliävandet

SÄIFS

av

helt förbisetts.

32. Obeliörigt förfarande: Deta5er som exempelvis höjd på ett staket finns inte i lagen eller
andra regler från MSB. Sådana deta5er borde hinna vara möjligt att ange även för
privatpersoners

hantering,

33. Samförvaring:
hantering.

Men

verksanföet.
rörande

om inte ai'inat

Ett förtydligande

så i en handbok.

bör fit'u"ias åtminstone

vår erfarenhet

för priyatpersoners

är att det även bör ingå i handboken

Det förekomi'ner

vid de allra

vad som får finnas

i en handbok

flesta

var någonstans

kontaktei-

när det gäller

för yrkesn'iässig

vi liar med företag
san'iförvaring

frågor

av olika

typer

av

gas.

34. Arbetsrniljöverkets

föreskrifter:

på släckare

bör finnas

även

föreskriftema

eller

Vi anser att skyltning,

för privatpersoner.

åtminstone

märknitxg

Därför

en handbok

av rörledning

bör text rörande

föi- piivatpersoner.

och ki-av

detta införas

Den kan ei'ikelt

i

hänvisa

till AFS."Skyltar och märkning samt krav på släckuti'ustning enligt Arbetsn'ii5överkets
regler

ska även finnas

35. Hantering

i olika

antagligen

inte särskilt

försöker
flera

hålla

hundra,

kanske

inte

platser

vanligt.

De flesta

lager.

något

tusental

gasflaskor

bli kvar och att det därmed

finns

kvar

flaskor

än nödvändigt.

Vi skulle

bostadsbyggnader.
brandfarlig

till

gas än behovet

36. Gasklockor
gasklockor

därför

Förslag

och Bergrum:
vid just

anläggningar.

dock

"Starkgas"

gäller

exempelvis.

läinnas

såvitt

liandboken

senare.

form

Biogasanvisningar

och är säkert
gasklockor
eller

Visserligen
Någon
avstånd

Men

av vägledning

än mer då kravet
kan

Dessutom

inte har större
finns

även

la'aven
behöver

från MSB.

tar hand

tillräckligt

just
inom

kvar

flaskor
för

rörande

form

med en process
acetylen

göras

och

vid konstruktion

för hur väl skyddade

vad

då de är

boi'de

dock

avskiljningar

tillverkniiig/konstruktion

Visserligen

för att

OCl] det kan vara skillnader

av vägledning

för

för sådana

vätgas,

och brandtekniska

givetvis

om regler

industi'ier

på gas varierar

för åtminstone

ska en riskutredning

och kanske

Ett bergnim

till

får inte stöi're mängd

som används
tillgång

gasldockor

Vi anser ändå att det för att ge la-itei'ier
någon

Sveriges

av

mängden

vara så att flaskor

föreslaiftsmässigt

bostadsbyggnader

har

att några

i en bostadsbyggnad.

"I

vi kan förstå.

av myndigheten

anser vi behövs.

se att kravet

i industrisarninanhang

pappersindustiins

tillståndspliktiga

andra

då behov

Det förekominer

materialval

understrykas

kan det dock

i onödan

att de

lianteras".
Energigas

gas och utjäinna

förutsättningar.

latnna

göra att privatpersoner

fortnulering

biogasanläggningar

Det finns

mellanlagra

gärna

förekon'una

om att man bör begränsa

möjligen

är

där man i verksamheten

kan det dock

För privatpersoner

kan ett 1<rav på att inte l'ia mer än behovet

gas hanteras".
verksainhet

är idag så kostnadsmedvetna

Påpekandet

skulle

i föreslaift.

återfinns

företag

där brandfarlig
i en yrkesmässig

För stora arbetsplatser

som "onödiga".

son'i finnsihandboken

längre

äI] arbetsplatser

Att ha mer än behovet

nere onödiga

dessa är att betrakta
behovet

på andra

byggnader:

lainna
kominer

i

och kontroll
utredas

de behöver

kan det vara något

avseende

risker.

vara beliövs

som är täi'ikt

att

7 (9)

fii'inas

i l'iandbokens

bergnim
37. Förvaring

på vind:

att det fortsatt
länge

kapitel

2, men några

ord i föreslaifter

om både gasklockor

och

anser vi vara önslcväit.
Vi ser inte

är förbjudet

att förbudet

att fi5rvara

det inte är i brandtekniskt

det är risken
Förslag

till

förvaras

avskilda

för att det finns
formulering:

källare

avskilt

som blir

eller

utan skulle

och på vind.

i flerbostadshus.

svåra

på vind

ventilerat

egentligen

bår'e i källare

utrymi'nen

gasflaskor

"I

i brandtelaiiskt

bör ripphävas

gasflaskor

till

som enbait

se

fall så

Anledningen

att föra i säkerhet

flerbostadshus

utiyinine

gäriia

I vait

till

vid en brand.

får gasflaskor
är avsett

endast

för förvaring

av

gasflaskor".
38.

SÄIFS 1990:2:
med tank,
tidigt

Dessa

särskilt

1990-ta1.

där man vill
klarar

ta

utiyn'imen

inornhus
kravet

börja

fordon

byggdes
att vissa

en hel tai'ikbil
atmosför.

längre

hand

såvida

effektivt.

kvar.

Vår

arbeten

lokal

på svårupptäckta

ATEX-reglerna

platser

är givetvis

verkstadsmekaniker

ir'u'iebörd?

erfarerföet

svåra

OC1] liur många

är att kunskapen

ocli

om detta

soin

av

annat varit

inte finns.

att

inoinhus

Vi vill

att

att gasfriförklara.

som exempelvis

liknande

verkstäder

utiyini'nen

att den typen

objekten

koi'rekt,

anläggningar

som ii'ite är gasfriförklarade

där tändkällor

OC1] vid parkering

gäIler

särskilda

med la-avet har blarid
tankbilar

på fordon

bensinstationer

ocli andra

kan medföra

är ett av de mest

utan att det upptäcks

Att

Tanken

arbete

vid

garage

har byggt

på sådana

en särskild

Tankbilar

lian'ina

om för gasåterföring

bara ta bort kravet
att finnas.

inte det finns

tankbilschaufförer,
reglers

kon'imer

när det gäller

verkstäder,

med last kvaritank

Att

inte ska göra

kan spill

läcka

stor betydelse

lett till

ska fii'inas

lossning

till

när många

iii

inte

kom

De l'iar också

en exp]osiv

man i första

föreskrifter

ibalkar.

ventileras

Vid

Ventiler

kan

gasen inte bort

n'ien hur många
grupper

har regler

liar kännedom

som gäller

är begränsad

arbete

och att ett fåtal

om dessa

på tankbilar?

anläggniiigar

där

det återkonunande utförs arbeten liar kompetensen. Förslag till text är att föra in 5j 8-10
i SÄIFS

1990:2

ett antal

olyckor

konsekvenser
vara lastad
blir

där människor
inträffar.

svår eller

En tankbil

ocli antagligen

39. Verksamheter
Det fimis

att skadas

kostar

att släcka

och stora och små sjukhus

där brandfarlig

forsknings1aboratorier

som har en relativt

såväl fristående

Stora

medan

endast

andra

lantbruk

reparationer.

i LRF

med i MSBs
synpunkter

av

dänned

mycket

för de arbeten

är cirka

gasol

ocli likaiande

f-inns det iutinverksamhet

företag

vet vi inte om siffrorna

har ett. Lantbruk

avser

är dessutom

ett område

som bel'iövs

i sanföand

för torlaiing

av hö, halm

140 000. Det är alltså

företag

eller

gas på flera
som saknas.

eller

antalet

arbetsställen
Många
och

spai'unnål.

stor givpp

gas.

kategorierna.

med underhåll

en n'iycket

omfattande

med brandfarlig

antalet

med.

och

i de omnämnda

med brandfarlig

finns

Antalet

som inte tagits

arbete.
på förslaget

40. Brandskyddsförei'iingen
nu kapitel

att en brand

som har en ganska

Likaså

on'ifattande

som tillhör

kan lia verksainhet

En del har också

n'iedleminar

Övriga

företag

har gassvets

gas ingår.

som sådana

Då vi inte ser det iunderlaget
arbetsställen.

blir

Vi ser inte att sjukhuslaboratorier

både vårdcentraler

finns

Om den slarlle

riskeras

vid uppvät'mning

sådan brand

kan l»li

med stora

svårbekämpad.

som påverkas:

laboratorieverksan'föet

Det

Dessutom

av risken

gas. Varje

kraven

ocli att bränder

2 000 000 kronor

på gasen.

på grund

L»randfarlig

av att upphäva

allvarligt

idag ininst

sedan värdet

rent av onföjlig
iniqeliållande

Konsekvensei'na

riskerar

med gas tillkon"imer

tiyckbehållare
kostsam

i de nya föreskrifterna.

2 i handboken

är generellt
texten

positiva

son'i antagligen

till

förslaget
kominer

till

föreskrifter.

att vara starkt

Dock

sakatas

påverkande

på
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verksainhetema.

41.

För att göra en rättvis

"paketet"

firuis.

Vi sala'iar

några

välmotiverade

43. Vi vill

anser vi i-yms

understtayka

gas. För gasol
närvarande
besla'ivet

finns

vänlig"

vikten

av en liandbok

ta initiativ
eller

Mycket

att sprida
l*naride

slille

läggas

till.

Det mesta

enbart

av våra

son"i hanterar

men för andra
SOI]I

som ren'iissades.

genom

brandfarlig

gaser sala'ias för

vi anser behöva

verksamhet

dei'ina kunskap
till

är bra och

utan påpekar

konsekvensinässigt.

för privatpersoner

av det

Då reglenia
betydelse

underlag.

infoi'mationsblad,

för yrkesmässig

att hela

anser vi inte att föreskrifterna

felmarginalema

en sl=a'ift från MSB.

snabbt

avgörande

få bättre

om våra förslag

ett ritmärkt

i den handbok

inforniationsskrifter

Med

att framöver

inom

är det önskvärt

i konsekvensbeski-ivningen.

och til1ägg-/ändringsförs1ag

en ny remissrunda

synpunkter

MSB

en möjligliet

våra synptu'ikter

behöver

grupper

allSer vi inte att det liar någon

för att ge MSB
42. Trots

viktiga

hellietsbedöi'iu'iing

finnas

med är redan

Därför

borde

handböcker,

piivatpersoner.

"ls

kreterare

randsk7ddsföreningen
Åke

Persson

Brandsäkerhet
Telefon:
Mobil:

08-5884
070-292

7501
7501

E-post: ake.persson(Jbrandskyddsforeningen.se

9 (9)

