F'ii

t'l"'

#'
Myndigheten
65181

för Samhällsskydd

Brandskyddsfören

och Beredskap

Karlstad

Stockholm

2019-03-07

Remiss

2018-01915,

hantering

Föreskrifter

av brandfarlig

och allmänna

råd om

gas och brandfarliga

aerosoler

Gei'ierellt
Brandskyddsföreningen
brandfarliga
förändringarna
att följa.

ser positivt

aerosoler

som MSB

i materialet

Vi salaqar dock

indusföella

processer

på det förslag
skickat

förts

en del typer

i anläggi'ögar,

avgörande

en utredi'iing

är ett sätt att visa

är utforinat
Bilaga

för närvarande

l. Den

forinulering

om att "En

avskilji'iing

föreslår

text som finns

i8

krav

Men

vi önskar

vi att det läggs

strängare

till

att förstå

att MSB

som utförs

krav

på lämplig

i början

ska visa

avseende

än vad som anges i dessa allmänna

råd eller

Då detta

konstruera

är tillräckligt

helst

plats

säker.

nän'iner

att

Som förslaget
rådeni

utan vi ser gäma

att hanteiingen
avstånd

motsvarande

ofta

systemen

av de allmänna

exempelvis

och därmed

inom

(hydrering).

råd ser vi inte som tillräcldigt

av riskerna

eller

är lättare

för att kunna

att en anläggning

kap allmäi'u'ia

utredning

kan visa på att n'iildare

brist.

ändå utförs

gas och

av de av oss föreslagna

där gas används

för hydrogenering

av risker

ser vi inte det som någon

om brandfarlig

att flera

av verksan'föet

exempelvis

där utredning

om riskerna

nya föreslaifter

Vi noterar

in ocli anser att det nya förslaget

foitfarande

rör sig om ai'iläggi'iingar

till

på remiss.

är säker.

ei'i

Den

ocli brandtela'ffsk

bransclianvisningar

behövs.".
Vi liar

också

något

svåit

ska vara styrande
tryckkärl

att det varit

kraven
styra.

för hur mycket

torde

Vi vill

varför

dock påpeka

som vi föreslagit
En korrekt

samma.

Dock

vi nu nöjer

har vi givetvis

kunna

Den

största

faran

med

flera

om historiken

att iiigen

ändi'ing

ska kui'ina

OC1]

sker på dei'i

vara styrande

verksamhetens

vara en omständigliet

och antal)

av en eller

kännedom

oss med att notera

borde

(storlek

Effekten

bör vara ett sätt att låta den aktuella

vattensprinkler

volym

som behövs.

vid uppvärinning.

att den text om att en riskutredning

ovan

utförd

avskiljniiig

av tryckkärlet

vara ungeför

så i äldre regler

för att de lösa behållarnas

brandteknisk

ser vi som sprängning

flaskexplosioner

punkten.

att inse motiven

för

situation

som ger bättre

förutsättningar än enbart en brandteki'ffsk avski5ning eller enbart ett avstånd.
Kommentarer
1.

på förslaget

Ett undantag

för

till

föreskrifter

anlqggiuiigar

föreskriftenia

om tillstånd

föreskrifterna

om liantering.

särskilda

säkerhetskrav

dessa föreslaifter.
Brandfarliga
allmänna

Box 472 44

i utförande

för hantering
Sådana

varför

om köldmediets

råd ett tillägg

råd:

som enhetsaggregat
av brandfarlig

anläggningar

vi inte ser något

En ny strecksats

gaser som används

enhetsaggregat,

och allmänna

il

kap

följer
värde

2e)bör

totala

om att det under

vikt

förutsättning

med ett antal

med att de även ska omfattas
till.

i ett eller

är inindre

stil som i
bör även finnas

en IEC-standard

läggas

som köldmedium

i samma

gas och vätska

Förslag
flera

än 30 kg."

till

av

text: "

sarnrnai'ikopplade
Möjligen

av att IEC-standard

kan i
följs

är de

BrandskyddsföreningensServiceAB
556114-9617
100 74 Stockholm
Årstaängsvägen 21 C 08-588 474 00 www.brandskyddsforeningen.se

i

MSB
- Pait

som är

för utrustning

standarder

fler liknande

fiiuias

Det kan dock

- Safety

appliances

ice-cream

appliances,

for refrigerating

requirements

Particular

2-24:

and ice-makers".

vi har käiu'iedom

appliances

electi-ical

and sin'fflar

"Horiseliold

60335-2-24:

IEC

om är följande:

till

vi lämnar

varför

En standard

på dessa standarder.

de rätta benämningania

att hitta

eller numreringen

titlarna

korrekta

inte de fullständiga

har därför

ocli

alla dessa standarder

till

Vi liar inte tillgång

in för att förtydliga.

ski-ivas

undantagna

tillämpliga.

2.

I våit

svar på den tidigare

något

som vi delvis

normala

för fordonets

Till

3.

ändamål

för sådana

är det säkert

Volyminässigt

hanterii"ig

kan placeras

möjligt

praktiskt

att följa

ofta ha flera

men som reglerna

är

hur lösa
för all

inne

inomhus

Det

inte lämpligen

för vårdai'iläggningar,
som inte gör det

gaser ocli i mängder

dra långa

Att

på dei'ina punkt.

föresla'ifterna

Där

till.

i byggnad.

och där flaskoma

man liar på

för den användning

och kolmonoxid

metan

gaser.

Lal»oratorier

där gasen används.

de föreslagna

vätgas,

placeras

gaserna

och med sai'iuna

vad gasen ska användas

där gaser används

beliöver

utbiIdi'iing

för acetylen,

ledniiigar

oavsett

till

för

handboken

och kan antas bli styrande

föreskriftema

anges kan inte flaskonia

från den plats

långt

eller

forskning

att

exempelvis

bi'uk),

Den text som beskriver

användning.

ai'u'ian

1 till

användningsoinråden

ett antal

gasanvändning,

andelen

gas i Iösa beliåIlare

av brandfarlig

anges att där avstånd
finns

även

i bilaga

bör placeras

normala

på. De vanligaste

användningsområden

sådana

till

den största

givetvis

omfattas

utformade
beliållare

för

bruk

gas för förbräi'u'iing

verkar

Likaså

ocli biogas.

naturgas

riktas

verksanföet

yrkesmässig

utförd

fokuserar

som reglerna

eller liknande
är gasol,

tillgänglig

och vad gäller

av brandfarlig

vara användning

synes det främst

matlagning

värinning,

fritt

från ka'aven i dessa föreskrifter."

är de ej undantagna

I föreskrifterna

kan

av anläggningar

normala

för fordons

iii

ska vara fackmamiamässigt

med verkstad,

servicefordon
utrustningar

räknas

spis och uppvärn'u'iing

göra (kylskåp,

det finns

on'i inte

som fii'ins

text: "histallation

som liar med fordonets

än sådant

för annat

gas i fordon

yrkesutövning.

för hovslageri

just

"LBK-Pärm"
till

Förslag

webb.

på Brandskyddsföreningens
brandfarlig

Viss

de som

med en handbok

vägledning

Brandskyddskoinn'fft6s

i Lantbrukets

återfinnas

från andra.

i ski'ifter

anvisningar

lämpliga

bör ornfatta

elIer annan

vid liovslageri

vara nödvändigt

kan det också

sådan användning

ässjor

till

exempelvis

gaser i fordon

använder

säga delar

avsedda

det vill
regler

men MSBs

självklait,

är kanske

bnik

av andra regler

son'i omfattas

de delar

göra rätt. Att undanta

att

i sina fordon

installerade

har gasai'iläggningar

de som i sitt arbete

hjälpa

kunna

skulle

förtydligande

att ytterligare

ser vi foitfarande

för. Dock

fått gehör

i fordon,

gasinstallationer

rörande

vi tillägg

önskade

reinissen

laboratorier är inte alltid praktiskt möJigt. Därför bör en möjlighet att trots den

och nän'inas

i bilagan.

men texten

hårt,

som ett avstånd.
tabellerna
"-".

att "där

är det kortaste

0 meter

Både

anger

tnängder
kunna

många

Det skulle

O och - används

i tabellen

i tabell

lia sina flaskor

gaser beliövas
i närhet

till

kunna

plats
enligt

SS EN

Det är möjligt

3 och vilken

l4470-2

långa

att "O"

testutiistningen.

Likaså

var "där

texten

ersätts

itabellen

som är avsedd
för motorer

är oklar

av

för oss.

kan relativt

inte är lämpliga.
används

vi också

0 tolkar

Alteriiativt

ledningar

för

tabellen

med att avståndet

om istället

om förbräi'iningsteki'ffk

få förekomma
bör kuiu'ia

att vi tolkat

tillsaminans

vara bättre

skillnad

med korta

ha flaskor

ser vi som en komplikation.

än 0 meter...".

varför

fortsatt

iruie i en byggnad

ett avstånd..."

i detta san'imai'föang

med forskning

av högi-ena

flaskor.

anger

tabellerna
avståndet

att ai'inat avstånd

För de som arbetar

kraven

De skåp som fyller
inte särskilt

men ryn'u"iier

tillåtas

avskild

helst brandteki'fflskt

på lämplig

ledningar

utomhus

gasflaskor

att sainla

ambitionen

vällovliga

stora

De måste

då

en del gaser ocl'i

2 (8)

gasblandningar
ett krav

vid medicinska

och ett större

ai'iläggningar
samband

antal

försök

flaskor

men vi anser dock

onödiga

kostsan'ima

ombyggnader.

avskiljning

även i Sverige
laboratorier

måste

ritan begränsning

i ett antal

där är hög renbet

SS EN

l4470-2

antal

borde

gasflaskori
tvingas

ii'ine i byggnader

av skåp är vanlig

rum

till

är i sig en bra

för gasflaskor

skåp. Den typen

Dessutom

antal

utan att den sökande

användas

av antalet

andra EU-länder.

tillåtas

ei'iligt

lauuia

Även

Det är ett begränsat

för att lia ett lite större

kui'ina

Skåpen

som borde

av tester.

nödvändigt.

att öppniiigen

med sådan verksainhet

brandteknisk

OCl] utveckling

ibland

på

som uppfyller

motsvarande krav på avski5ning och ventilation hinna ansessom betiyggande. Vi
skulle

därför

exempelvis

önska

att MSB

mer än 24 stycken
obegi'änsat

antal

av aerosoler
1200

liter

50 liters

inne byggnader.

har cirka

Vi känner

Dessutom

vet vi att några

i förslaget

handboken
liter

till

begränsa

cirka

maxin'ial
eller

att kuniia

fortsatt

nytt

inte finns

att texten

Därför

1 till

lianteriiig

oavsett

vara en betryggande
4.

Att

hänvisa

eftersom
princip

det innebär

större

via webben
LBK

När

till

som är strängare
i LBK"s

det gäller

krav.

LBK"s

ser vi en viss möjlighet

antal

fall

kan uppnå

inte enbart

att LBK
måste

följa

risk)

små företag.

finns

När

lantbrukare.

Till

Sveriges

I vilka

att de kommer

även med andra

avstånden

ska gälla

märkts

är ofta

fullt

ut.

med "allmänna

att bli styrande.

metoder

ett antal

försäkringsmässigt

för att försäki-ingen
i bilaga

nämnts

viss del

också

skrifter,

som gäller

det

för de

som tidigare

men det fiiu'is

har de krav

som finns

säkerhet

pärm

anvisningar

1 och Energigas

(möjligen

tillräcklig

särskilt

att av

Det är enklare

som bör vara tillfyllest

LBK's

bra

Vi anser dock

av myndigheten.

anvisningar

olika

Det kan nämnas

råd"

anser

är givetvis

är tillräckliga.

och angivna

för alla,

de rekorninendationer

att ett allrnänt

för vad MSB

ocli rekon'imendationer

oinråde.

Sveriges

och som en lantbrukare

att

från sainina

1 som styrande

dokument

har LBK

äl] de i bilaga

text för

Då en konsekvens

ovan tas in. Vi tolkar

av myndighetsutövningen,

utan kostnad

Energigas

en öppnare

vad som anges i handböckema.

anvisningar

tillgängliga

lantbnik
iiiom

4 i bilaga

accepterade

fritt

iiiom

son'i ligger

för lantbruk
5.

att redan

för de som är berörda

tillgänglig
hänvisar

Sveriges

fii'inas

installationer

sainmanhang

krav

Energigas

bör kriterier

att förstå
gäller

till

som kan lia fler än

behöva

även om båda koinmer

tabell

att

om det är i en

stora butiker

idag.

på 2500
motiv

antar vi att det är ett förbiseende

vi föreslagit

ser vi tabell

gäller

inte något

oavsett

på det sätt den pågår

än en handbok

med

att det med

har en begränsning

vår bedöinning

ikonsekvensbeskrivningen

tyngd

på lagret

med kunder

lager

Det fåtal

enligt

om riskutredning

råd har större juridisk
myndighet.

alltså

det inte mer än 6 pallar

vår uppfatti'iing

avskilt

byggnad.

skulle

lia sin verksan'föet

förråd

och föreslår

i ett brandtekniskt

en friliggande

blir

än så i sina disföbutionslager.

utryininen

enligt

föi'varing

som även liar andra

inte har tillträde

Det finns

gäller

har idag är det maximalt

har så stora mängder

där kund

så att

rum där

vi antar att de har 500 ml volym.

O1I]

ocli därined

För butikeriias

flaskor.

Detsan'inia

som texten

som l'iar fler

butiker

råden

ventilerat

att man kan ha ett i princip

en lagerbyggnad

aerosolburkar

företag

men lager

mängd

i de allmäi'uia
avskilt,

i en byggnad.

den skrivning

2400

större

5000

vad son'i anges i tabellen

bygga

Med

inte är möjligt.

butiksbyggnad

Alteinativt

inne i exempelvis

ett antal

för butiker,

aerosoler,

förvaras.

400 aerosolförpaclauiigar

aerosoler.

in en möjligliet

SS EN 14470-2

Det är i genomsnitt

En pall

skriver

kan ha ett brandtekniskt

flaskor

skåp ei'iligt

som får förvaras

produkter.

texten

tydligare

ett sjukhuslaboratorium

skulle

Då man i ett

vi önska

att ett

föitydligande om möJigheten att genom riskutredning visa på att andra sätt kan ge lika
bra säkerhet.

Att

dessa utredningar

tillståndsmyndiglieten
"För

de anläggningar

måste

visa på likvärdig

för att vara ett underlag
SOI]]

har genoinfört

bör också

riskutredningar

säkerhet
finns

och accepteras

med itexten.

som visar

av

Förslag:

att en tillräcklig

3 (8)

ligga

riskutredningen

kui'ina

eller

inildare

av gas i olika

föi'varing

eller

container

förråd,

gräns

än 1200

och förångare"

"utgång

att det ska finnas

ifrån

ocli förångare"

"pump

mellan

lia 3 meter

Att

i

att värdena

ocli vi antar

förvinande

vara något

också

verkar

Vi utgår

ocli förångare".

"pump

ocli att det ett n'iisstag.

avståiid

och "pump

förväxlats.

tabellen

konsekvensutredningen.

Kommentar

till

Vi noterar

att flera

kvarstår

än matlagning,

gas för annat

som hanterar

att många

foitfarande

nu

konsekvensutredningen

remissens

mot den tidigare

av våra invändningar

Däremot

tillgodosetts.

ocli

lokaler"

svårutrymda

ett minsta

text enligt

mellan

son-i avstånd

3 anges "-"

in. I tabell

föras

2 behöver

i pui'ikt

förslaget

ökar n'ier än i

inte

anser vi att en förtydligande

Därför

vid en sådan förvaring.

omfattning

ringa

under

fall är det

att ha fler

att risken

kan visa

möjligliet

liter

I vissa

vara tillåtet

bör det kunna

en riskutredning

i de fall

är

som enbart
inte någon

med 50 liter.

24 flaskor

totalt

vi kan förstå

Såvitt

liter.

iru'ie i en byggnad

flaskor

liter

1200

omständiglieter.

några
lägre

blir

att med "...fristående

med mer 1200

ha ett gasflasksföi'råd

byggnad

ai'utari

ifrån

vad vi kan förstå

finns

Alltså

av gasbeliållare.

för förvaring

avsedd

att som en del av en

fall

lilaiande

eller

avses en byggnad

liknande..."

inte om förrådet

i vait

Vi utgår

ai'u'iat än gasflaskor.

med något

i en byggnad

lurr
liter

Om man har mer än 1200

i ett förråd,

att ha detta inomhus

jämfört

att se om eller

svårt

texten

genom

får göras.

av byggnader

typer

det inte vara möjligt

synes
finns

från

råden."

i de allmänna

med texten

Det är också

utfoimning

en anläggnings

vad gäller

la'av kan ställas

strängare

en

kan visa på att

fii'u"ias. Riskutredi'iingen

parametrar

av påverkande

känslig1ietsgranskning

ocli

göras,

kriteiier

av valda

en analys

måste

en riskutredning

granska

då

För att

och tilIsynsmyndiglieten.

av tillstånds-

för och accepterad

vara presenterad

måste

Riskutredningen

som vidtas.

åtgärder

för vilka

giund

till

råd fär

sätt än vad som anges i dessa allmänna

på aiuiat

kan rippnås

säkerhet

fordonsdrift, försä5ning, i lantbruksverksamhet ocli för uppvännning inte varit med i
av dessa användare

majoi'iteten

problem

identifiera.

kui'niat

hög renhet

mycket

av olika

beliov
tillräcklig

1»randfarliga

säkerliet.

i både föreslaifter
heller

det beliöver

varför

Att

gaser.

och handbok.

på flaska

konsekvensutredningen
brandfarlig
investeringen

Sådana

ledning

Då det inte finns

med vätgasgeneratorer.

gas ocli inga tiyckkärl
svår att räkna

liem

med vätgas

till

har olika

genom

i föreskrifter

eller

En notering

fini'is

utrustning,
typer

avsevärt
iutryinmet)

för n'iindre

ökar

och det fimis

av instrumentering
få en
saknar

en rislaitredning

skulle

gasflaskor

antalet
kanske

säkerheten

varit

(ingen

men ekonon'iiskt

vi

de inte

återfinns

liandbok

har man för att önska
om detta

ha

gaser som behöver

skyddsåtgärder

är tillräcklig

en sådan generator

fran'iförallt

antal

flaska

kan genom

verksan'föeter

I en del laboratoiier

eftersom

från

gas. Dessutom

de kan visa att säkerlieten

i konsekvensutredningen.

ersatt vätgas

vara koit

stor mängd

relativt

ett stöne

vi

är några

och störi-e sjukhuslaboratorier

liar man ibland

I de tillämpningarna

som förbrukar

utrusti'iingar

ocli utbildningsai'iläggningar,

forsknings-

verksan'föet

industriell

inom

försöksanläggningar

iitte utan

där reglema

ett antal verksamheter

dock

i större

Laboratorier

kan tillämpas.

de inte

eftersom

med reglerna

problem

att

Vi inser

belysta.

inte fått sina problem

att ha några

kommer

iiite

gas. Det finns

mängder

större

har några

OCl] därn'ied

och handböcker

av regler

framtagandet

en del av

lagrad

blir

laboratorier.
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Kommentarer till fljrslaget I)å Handbok för yrkesmässig verksamhet.
l. Då ytterligare hai'idböcker aviserats ser vi undemtbriken
"för yrkesmässig
verksan'föet"
som lite missvisande.
Även exempelvis liandel ser sig säkeit som en yi'kesmässig aktör.
Vi föreslår

att undernföriken

verksan'föet"
MSB

det en handbok

äi'inu inte priblicerat

skriva

2.

så finns

på liandboken

de handböcker

Rörande

till,

gaser, gasmätare

särskilt

an1äggning/utiustning

av anläggningar

eller

att gasfriförklara,
Detta

bräi'inbara

gaser ocl'i syrgas,

för linjedetektorer.
enskilt

Vår

fall tillämpliga

i

vår mening

med en korrekt

gasfi'iförklarixig

räcker

att ingen

utan kontrolln'iäti'iiiig

fii'ins

det

fö5a, SS EN 60079-29-1 för

bräiuibar

för

och SS EN 60079-29-4

måste

fylla

för att vara acceptabla.

de i varje
Under

med kvävgas

det inte med att enbart

gasmätare

att

om en

för val av gasdetektorer

som används

dessa standarder

eller

vill

om

uppgift

För gasvarnare

för fasta system

är att all utiustning

i

att

kompetens

enkel

i mätaren

sin ritfom'öng.

anges att man ska spola ur en behållare

den. Enligt

kontrollera

åsikt

som

öppi'iing

av anläggningar

det kräver

respons

SS EN 60079-29-2

SS EN 60079-29-3

la'aven

om gasfi-iförklaring
törni'na

gaser,

verksan'ilieter

delar

är inte någon

gaser med olika

är lite mer komplicerad

för bräi'inbara

yrkesmässig

det ger MSB

SOI]]

standarder som utiustniiigen bör (enligt vår åsikt :)
gasdetektorer

öwig

för de yrkesmässiga

samtidigt

ocli gasmätning.

inte om man liar flera

till "För

av efterhand.

och gasfiiförklaii'iig

att det är en svår arbetsuppgift

anläggning,
utföra,

som gäller

liandbok

som man ser beliov

gasvai-nare

vi påpeka

någon

ändras

avsnittet

för att kunna

spola ut, man måste

gas fii'uis

är inte en gasfiiförklaring

kvar.

enligt

En
vår mening.

Det

fii'ins för många exempel på där en skö5ning inte varit tillräckligt effektiv för att det ska
vara tillräckligt.
tillräcklig.

En mäti'iing

Säkrare

man spolar

är ett säkrare

sätt att kontrollera,

är att lia en kontinuerlig

med luft

eller

mätning

under

n'ien ändå inte i alla fall
hela arbetet

samtidigt

som

ineitgas.

3. Avseende luktsättning av gas är det vad vi känner till i huvudsak vissa gaser som sä5s
till

allmäiföeten

som luktsätts.

laboratorieändamål

i

och naturgas
känner

till

att texten

alltid

4.

medan

vätgas

på flaska

hört talas om. Däremot

för att luktsätta

att ordet "ofta"

gas som är avsedd

som gasol,

för industriella

eller

vi

Vi ser det

om detta till

byts mot "ibland".

för förbränh'iing

på flaska

dessutom

en grisfan'n.

kan leda de som inte liar kännedom

Vi föreslår

gasol

vid lantbiuk

gasen. Det skulle

på exempelvis

för

Alternativt

naturgas

att tro
kan

och biogas

laboratoiieändamål

man

inte

luktsätts.

I ha+idboken
namn

blandar

man nainnen

på den gasen. Möjligen

möjligen

iiite

avgörande
nainnet,

används

betydelse,
möjligen

avsnittet

Visserligen

att texten

men att MSB

"För
iiite

till

platser,

fall där fler

med ordet "ROOF"

ett, kanske

några

måste

oinfattning."

vill

att ha ett

gas för den som
ofta använt

lielst

av namn

medani
är av

det svenska

i förklaringariia.

placeras

mer än i ringa

i inindre

nitrogen

två cisterner

finns

en riskutredi'iing
läggs

till

vi bara påpeka

teckenstorlek

som besla'ivs.

där mer än två gascisterner

visa på att den möjligheten

6. För avsnittet om gasklockor och rötkammare
ska ski-ivas

sig till

fall med en eller

än två cisterner

ökar risken

är namnet

men det finns

För att tydligare

Vi föredrar

Vi anser inte att valet

engelska

är det endast

är det inte många

placeringen

bör hålla

itexten.

om att det är sainma

mer frekvent.

med en översättning

tillsaminans.

och kvävgas

om det. Industi'iellt

kvävgas

om gasolcisteriier

uppställda

nitrogen

med en förklaring

liar kännedom

laboratorieiniljö

5. I

eller

är de biogasanläggningar

en sådan lukt

att det är gas avsedd

ofta luktsätter

kolmonoxid

liar vi aldrig

med anordning

som olyckligt

förklara

metan,

Inte heller

vara svårt att urskilja

att all gas är luktsatt.
MSB

luktsatt

distributionsnät.

försedda

antagligen
därför

varit

Att

är

ser vi gärna
visa att

i liandbokstexten.
att klassen

Baoop(t2)

samt nedsänkt.
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7.

förbjuden

generellt

det gäller

nöjda

med texten

varav

en är avsedd

n'iedan

de som är testade

förstått

gjorde

MSB

i handboken

näinns

Något
8.

n'ian till

föreskrifterna

veitikal

som horisontell

Texten

är enbart

beroende

av omständigheter

i alh'nänhet

där enbart

klassningsritningar

zon. De 12

klassad

utanför

men

ofta kan räcka,

12 meter

variera.

av förbudsoinrådet

ocl'i liknande,

är

man på ett raffinaderi

medan

lia mer äl] det dubbla.

kan behöva

Ange

12

hellre

urladdning
enbart

med risk

på arbete

Statisk

atmosfären.

liellre

därför

laddas

inte fokuserar

i den farliga

Och att gå in i ett

tändkälla.

ur med en gnista

kan vara

Tändai'iledning

se att texten

utan mer på att vistas

är en ofta förbisedd

elektricitet

för

IP-systen'iet

eiiligt

av en

antänding

kan orsaka

atmosför.

bräi'u'ibar

föres1aiftsförs1aget.

Kyl-

och frys,

om vi förstått

föreskrifterna
tillståndsreglerna

inte omfattar

sådana

tror vi är en olycklig

reglerna

om de uppfyller

för hushållsändamål
Vi föreslår

liar standarder
i svaret

anledning

de standarder

säkerhetskrav

då

itexten

små aggregat

Exempelvis

att ett undantag

i

av

med största

att låta sådana

som finns.

som anger

på föreskrifterna

al]tså

iniss

enhetsaggregat

som utgör

på 30 kg. Det kan finnas

kylmediemängd

av reglerna

ska ornfattas

n'im ornfattas

AC-anl;åggningar

rätt. Detta

vi det som att

som görs tolkar

Kylnorm

som

om an'imoniak

gaser som köldmedium

med andra brandfarliga

anläggningar

tillräckliga.

Svensk

till

den hänvisning

Med

undantas.

A) har ett avsi'iitt

(Bilaga

om tillämpningsområdet

Kapitlet

utanför

Vi skulle

för gnistbildning

där man kan råka

riskoinråde

är Uassad

dainm.

eller

som avses här kan vara inspektion.

elektricitet.

av statisk

angav "Icke

det bra om MSB

utrustning

vatten

ocli inträngande

ett arbete

vore

utrustniiig
all elektrisk

Nästan

mot beröring

skydd

Arbetstillstånd,

fiys

att detta

anser MSB

Möjligen

12 meter

kan utsträckningen

elektrisk

för "oklassad"

Istället

explosionsskyddad".

12.

i såväl

som avstånd.

n'ieter

1l.

liänvisas

som visserligen

tumregel

aiu'ian processanläggning

eller

detta till

för bensinstationer

tillräckligt

Visserligen
utsträckning

markerade.

finns

anger

en traditionell

metrarna

2004:7.

men vi har sett n'iånga

förbudsområden

rinder

ifrån.

i ett

att zonernas

med i dokumentet.

finns

av zonerna

ritsträckning

liorisontell

10.

ledd

in av "k1assningsritning",

täcks

9.

men vi anser att det är viktigt

kan

en verkstad.

avråder

starkt

på ii'u'ieliåll

som i SRVFS

inte är samiria

explosionsskyddsdokument

enbart
Ai'uxars

liandbok.

på exempelvis

saininarföang

ser vi att exemplet

atmosfär

om explosiv

I kapitlet

och i andra

vi på våra utbildningar

SOI]I

även för förvaring

att de är acceptabla

man få intiycket

ventilation

se att de skåpen

i denna

från texten

ocli togs bort

för butiker

hellre

Vi skulle

applikatioi'ier.

för andra

gör dem olämpliga

2369-skåpen

och saknar

föi'packningar

av fabriksförslutna

för förvaring

är avsedda

enbart

gas. Gasflaskor,

skåp. Att

i sådana

får iiite placeras

för gasol

serien"

"blå

exempelvis

vi

annan

inte får innehålla

för brandfarlig

och engångsförpaclaiingar

än aerosoler

gasbeliållare

göras,

Såvitt

med skåp för

1069

publikation

att de skåpen

ett förtydligande

skulle

Möjligen

aerosoler.

i MSB

som redovisas

provi'iingen

kunna

aerosoler.

inte bör ini'iel'iålla

vätska

för braridfarlig

skåp

sådana

bör samförvariiig

Just i de skåpen

för aerosolbehållare.

är vi inte helt

iubrik
av äldre

Det fii'u'is två varianter

SP 2369-skåpen.

O1]I

sainina

ocli skåp under

utryminen

brandklassade

gas som drivgas.

med en brandfarlig

sådana

fall inte I]äI' det gäller

i vait

helt motiverat,
När

inte

ett totalförbud

är antagligen

sådana änuien

som ii'uieliåller

aerosolföi'packningar

För de små

att avse gasflaskor.

till

begränsas

vår uppfattning

bör enligt

Detta

gaser.

är

gaser,

farliga

ocli självantändande

giftiga

lialogener,

korrosiva,

när det gäller

med andra

gas tillsaminans

av brandfarlig

förvaiing

Samförvaring,

vilka

AC

få vara

ocli kyl

eller

borr3e vara

från föreskrifterna
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Ili

,

skulle

införas

för etföetsaggregat

att standard

Kommentarer
1.

till

SOII]

omfattas

borde det föras in en kominentar

de

om

filII]S för sådana utrustningar.

handboken

I inledningen

om brandfarlig

anges att brandfarliga

Vad vi käi'uier till l'iar aldrig
som liandboken

omfattar.

snabba förlopp
Därför

som utgör kyl, frys, AC ocli liknande

som ges ut av IEC. Även i liandboken

standarder

gas och vätska

i butiker.

varor i sig självt utgör en risk för att brand rippstår.

en brand spontant

uppstått

i brandfarlig

vara av den typ

Det vi antar avses är att brand i brandfarlig

ocli når liögre

temperaturer

än bränder

bör texten ändras till att "brandfarliga

vara ofta l'iar

i andra vanliga

varor medför

genom

n'iaterial

i butiker.

sin närvaro

en risk

för snabb brandspridning".
2.

Spolarvätska

imieliåller

inte alltid

"sorninarspo1arvätska"
3.

För att förtydliga
brandfarlig
märlda

4.

som enbart imieliåller

etiketten.

Ei'iligt

hantering

slaiva

är den överordnade

benärni'iingen

vattensprinlder.

Exempelvis

använder

Vi väljer

är maximalt

hantering.

fastställandet

2500 liter aerosoler

allmänna

mer än bara en

släcksystem

än en traditionell

vilket

konunentarer

oavsett

OI]I

är utmärkt

vid

använda "sprinkler"

är dock vad vi vill

i en butik.

Vi noterar

ha större mängder

att MSB

kriterier

här att i en

än i en annan

som MSB

använt i

mängderna

brandtela'iiskt

där den övre gränsen var den

utan att butiken

I den nya tabellen

hade visat via riskutredning

verkar

genomförs

mängderna

att

vara maximalt

eller inte. 2500 liter aerosoler

Det är säkert tillräcldigt

med lager där kundema

inte liar tillträde

för de allra flesta butiker,

ser vi inte nödvändigheten

i lager, i vart fall inte om de är skyddade

med sprinkler

blir
men

att
och

avskilda.

tester som MSB

hänvisning

avskiljning,

en riskutredning

5000 aerosolförpackningar.

för butiker

tillåtna

råden fai'ins en tabell

som kunde tillåtas

var betryggande.

mängd

hänvisar

till rörande

plastpåsar

för spolarvätska

är oldart,

7 saknas i dokumentet.
om sprinkler

visa att en sprinlder
standard

det i Boverkets

med slaimtillsats

Det är bra men vi frågar oss vilka

gällande
mängd

hanteringen

Avsnittet

Vi

av mängderna.

I de tidigare
maximala

8.

Automatiskt

får man alltså, utan brandtelaiisk

yrkesmässig

begränsa

eftersom

som on'ifattar

dock att ivåra

förbättring.

kan visa på att en viss

som benämiffng.

Et'iligt tabellen

Vilka

oftast är

ersätta piktogram

som kan vara lämpligare

fii'ins det sprii'ikler

vätska.

för att göra det lättare att jän'iföra.

7.

större förpackningar

även med andra säkeföetsåtgärder.

släcksystem

Det finns andra möjligheter

cirka

och doftäinne.

gas ocli 3 för

ser vi som en bra och lättläst

är betryggande

automatiskt

vattensprinkler.

möjlig

eftersom

en text om att en riskutredning

under vissa föi'utsättningar

brand i brandfarlig

6.

färgäinne

CLP får den etiketten

med bland ai'u'iat sprinkler

ska man liellre

byggregler

butik

tensider,

2. 1 för brandfarlig

i vissa fall.

saknar dock även i denna handbok

5.

vatten,

vätska bör finns med i handboken

Den nya tabellen

Dock

det finns under sominartid

anser vi att även ADR-etiketten

med den aktuella

GHS02

alkohol,

har en del text vi ställer oss tveksaini'na

har avsedd effekt

har ju redan genom förarbetet

visar. Vi ser inte att en ytterligare
Ett fullskaletest

är inte okomplicerat

bör vara onödig.
till standard

prövning

ställer MSB

3 krav, varav två är lättförståeliga

En spi'inkler

En utredi'iiiqg
enligt

visats lia den effekt

av en sprinklerai'iläggning

att genon'iföra

som inte finns med i konsekvensbeskrivningen.

till.

och kostar

Utöver

SS-EN 12845

gällande

den standarden
kan tillföra

dessutom

och vi lielt instän'imer

för att

något.

en del, något

och SBF 120:8
i. Däremot

ser vi
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Plll)llk

inget

ställa

lagringsliöjd

möjligheter

att använda

nivåsprinkler

elutrustniiig

fii'ins

så att ett skydd
inget

utrymrnet

hamnar

Det finns ju också

ser inte vi som någon

vätska.

Men

krav

på

ställs

heta

för nedfallande
ramlar

ner eller
att

Alteriiativet

under.

ska vara sådan att

ventilationen

Därför

korrekt

varje

förutsättningar

att det är möjligt

OI]I

är

visar

att

ställas

krav 1»eliöver

med

av viktiga

En känslighetsanalys

för att den ska kui'ina

accepteras

i fall

in. Om
Texten

lika väl som att
följs.

exempel

visa på att hanteringen

riskutredning

bör föras

om iisker".

om "Utredning

även on-i inte alla liandbokens

är betryggande.

mot ett exempel

vi att text

kan visa att strängare

genoinförd

med en riskutredning

vill

kan det göras i texten

är lämpligare

slaunsprinkler

om en riskutredning

2.1 ska tillåtas

än i tabell

är betiyggande

hanteringen

att det fiiu'is

vilket

av en vätskeyta.

antändning

är betiyggande.
plats

kan näinnas

i utrymmen

att lia sprii'ikler

vara olämpligt

att det skulle

Som exempel

bör ange att en utredning

skilhiader

etc. bör i så fall

att on'i några

som finns

produkten

bör

ska införas

krav

mm för att om en armatur

en möjligliet.

att

anledning

utrustning

så bör det röra risken

på den brandfarliga

Vi anser att stöi-re mängder

inte annan

ingen

ser vi att om sådana
mekanislc

det i texten.

att ni ändrar

ser vi egentligen

belysning

mellan

ocli ser gärna

rnunera

utryn'u'net

som zon 2 är också

för att hindra

hanteriiigen

Med

takhöjd

maximal

zon 2. Vi ser hellre

hör till,

inte rippfatti'iiiigen

brandfarlig

ihop

mellan

inte behövs.

zonklassning

borde

nära

en koppling

så just

Ventilation,

standard.

i det avskilda

ii'ine

går sönder

utmärkt

med sprinlderhuvud
snarare

parameter.

Dessutom

elutrustning.

den zon son'i kategori3

Vi delar

takl'iöjd

här borde

vara en relevant

Sverige

sari'una

liålla

all uti'ustning

klassa

delar

försä1jningsutiynunen

avskilda

Ex-skyddad

montera

delar

på vissa

parameter.
Brandskyddsföreningen

lO. I brandtelaiiskt

klara

4 meters

på maximalt
krav

och maximal

Vi lieter

12.

kravet

önskat

fri takliöjd

avgörande

11.

att ställa

MSB

Hade

taket.

9.

till

motiv

under

parametrar

I normalfallet
angivna
bör lföra

där det är stora

från handboken.

V=

ders
Geir

erare

Åke

Persson

Ei'föeten

för Brandsäkeföet

Telefon:

08-58847501

Mobil:

0702927501

E-post: ake.persson@brandskyddsforeningen.se
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