
Brandsläckningsutrustning

Tack vare lämplig släckutrustning kan många be gynnande bränder i både byggnader 
och maskiner stoppas i tid. Ju snabbare man hinner bekämpa en brand, desto mindre 
resurser behövs. Ha därför alltid släckutrustning nära till hands. De två lämp ligaste 
typerna av utrustning för lantbruket är pulversläckare och vattenslang på centrumrulle.

Välj brandsläckare med minst 6 kilo pulver
Med pulversläckare kan man släcka bränder 
i till exempel hö, halm, trä, plast, elutrust
ning, bensin och oljor. Pulversläckaren har 
dessutom mycket hög släckeffektivitet per 
kilo släckmedel, är lätt att använda och krä
ver förhållandevis lite service. Välj i första 
hand brandsläckare med lägst klass 43A 
233B C. Har du en äldre pulversläckare med 
beteckningen 34A 233B C, som är i funk
tions dugligt skick, är den också godkänd.

Välj vattenslang på rulle i frostfria djurstallar
Vattenslang på centrumrulle är lämpligast i frostfria djurstallar.  
Det gäller även foderberedningsutrymmen och logar som kan nås 
från en slangrulle som är placerad inne 
i djurstallet. Slangrullen bör placeras 
intill dörren till foderberedningsut
rymmet, logen eller djurstallet. Slang
en ska vara så lång att den når varje 
tänkbar brandhärd. I stora djurstallar 
kan det behövas flera slang rullar. 
Slangen ska ha minst 19 mm invändig 
diameter (3/4”). Slangen ska vara armerad, helst formstyv och vara 
försedd med strålmunstycke. Centrumrullen ska alltid vara ansluten 
till vattenledning så att endast en kran, helst kulventil, behöver öpp
nas för att få fram vatten till strålmunstycket. Slangförare bör finnas. 
Vattenslang på centrumrulle kan med fördel användas i det dagliga 
spolnings och rengöringsarbetet. På så sätt har man kontroll av 
funktionen.

Faktablad 11

Komplettera med en kolsyresläckare
Kolsyresläckare är ett bra komplement till pulversläckare i till exempel 
gårdsverkstaden, men de får aldrig ersätta pulversläckaren.

Antal och placering
Med brandsläckare avses här certifierad handbrandsläckare med 
lägst klass 43A 233B C (minst 6 kg pulver). Äldre släckare i klass  
34A 233B C godtas.

Det ska finnas minst två (2) brandsläckare på följande ställen:
• Vid tillfällig arbetsplats för brandfarliga heta arbeten. Alternativt 

accepteras här en brandsläckare och en vattenslang med vatten
tryck fram till strålmunstycket.

• På storbalspress (rundbals och fyrkantspress). En av släckarna får 
sitta på traktorn som  drar pressen.

Det ska finnas minst en (1) brandsläckare lägst 43A 233B C  
(minst 6 kg pulver) på följande ställen:
• I ekonomibyggnader. Undantaget är mindre byggnader eller 

 byggnader utan el och som är belägen minst 30 meter från annan 
byggnad.

• I djurstall.
• I eller omedelbart utanför pannrum.
• I gårdsverkstad där brandfarliga heta arbeten ska utföras 

 (svetsning mm).
• I foderberedningsutrymme med maskinell hantering.
• I spannmålstork.
• I anslutning till arbete med hökanon eller halmhack.
• Där Räddningstjänsten eller försäkringsgivare ställt särskilda krav 

på brandsläckare.
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Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 02119 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 045430 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023930 00 | Länsförsäkringar Gotland 049828 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 02614 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 04419 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 03163 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
03515 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 06319 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 03619 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 02066 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
047072 00 00 | LF Norrbotten 092024 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 050077 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 015548 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 01868 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 09010 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 061136 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 052127 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 01329 00 00 
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113.1.1 Självgående fordon
Traktor
• På traktorer nyregistrerade efter den 1/1 1996 ska det finnas en 

pulversläckare lägst  klass  27A 183B C med minst 4 kg pulver.

Skördetröska
• På skördetröska som nylevererats före den 1/1 1996 ska det finnas 

minst en  släckare i lägst klass 34A 233B C.
• På skördetröska som nylevererats efter 1/1 1996 ska det finnas två 

släckare i lägst klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara nåbar 
från marken.

• På skördetröska nyregistrerad efter 1/4 2017 ska det finnas auto
matiskt släckanläggning klass 2 enligt SBF 127 samt två hand
brandsläckare i lägst klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara 
nåbar från marken.

Fälthack/Slåtterkross
• På självgående fälthack eller slåtterkross nylevererad eller nyre

gistrerad från och med 1/4 2017 ska det finnas två släckare i lägst 
klass 43A 233B C. En av släckarna ska vara nåbar från marken.

Övriga fordon
• Minst en släckare lägst klass 27A 183B C med minst 4 kilo pulver. 

Fordon under 600 kilo som inte ställs upp i maskinhall eller loge 
undantas.

En god regel är att inte ha längre än 15 meter till släckutrustning inom 
en byggnad. Det betyder i praktiken att släckutrustning ska monteras 
med ett inbördes avstånd på 30 meter. Byggnader som ligger avskilt, 
längre än 30 meter från bebyggelse, får undantas från brandsläckar
kravet om byggnaden betraktas som mindre eller den saknar el.

För sådan byggnad är det i stället viktigt att du alltid har brand
släckare tillgänglig på exempelvis traktorn eller i bilen,  
så att du snabbt kan få med dig en släckare till byggnaden vid  
en eventuell brand.

Vi rekommenderar att du monterar brandsläckare även  
i traktorer som nyregistrerats före 1996 och i gårdsbilen.

Underhåll och kontroll
All släckutrustning ska alltid vara i funktionsdugligt skick. En viss till
syn av pulversläckaren kan du göra själv. Kontrollera minst två gånger 
per år:
• Trycket på manometern.
• Att slangen är hel och inte söndertorkad. 
• Att släckaren är ren och inte är rostig. Vänd på släckaren så inte 

pulvret klumpar ihop sig.

Minst vart tredje år bör släckaren ges en särskild tillsyn av en sakkun
nig eller certifierad serviceman. Utlösta släckare måste snarast bytas 
ut eller laddas om.

En vattenslang på centrumrulle ska dras ut i hela sin längd och 
testas med vattentryck minst två gånger per år. Du kan använda 
slangen i det dagliga spolnings och rengöringsarbetet, då upptäcker 
du lätt om slangen inte fungerar.

Vi rekommenderar att du upprättar ett avtal med ett serviceföre
tag som kan ge din släckutrustning regelbunden service.

Har du frågor?
Kontakta oss om du vill veta mer om brandsläckningsutrustning.  
Vi lämnar gärna råd om skadeförebyggande åtgärder som kan för
bättra säkerheten för människor, djur och egendom i din verksamhet. 
Mer information hittar du på vår webbplats.


