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Innehåll

• Information om föreskriftsarbetet

• Förändringar i regelstrukturen

• Genomgång av förändringar per kapitel

Föreskrifterna innehåller många ändringar och att belysa alla 
dessa kräver en längre utbildning.

Det finns inget GD-beslut om godkännande av föreskrifterna
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Information om föreskriftsarbetet
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Information om föreskriftsarbetet 
Arbetsmiljöverkets regelarbete

Regelarbetet är i allmänhet mycket tidskrävande, eftersom det handlar om att 
skriva texter som är praktiskt anpassade och tekniskt, vetenskapligt och 
juridiskt korrekta. 

För att få in synpunkter och på ett tidigt stadium diskutera och förankra nya 
idéer samarbetar vi nära med arbetsmarknadens parter, med 
branschorganisationer och med berörda myndigheter.
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Information om föreskriftsarbetet 
Arbetsmiljöverkets regelarbete

Förutom specialister deltar jurister, inspektörer och informatörer i arbetet. Vi 
lägger stor vikt vid att se till att språket i föreskrifterna blir så begripligt som 
möjligt. 

Texterna granskas av en språkexpert innan extern- och internremiss  .
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Information om föreskriftsarbetet 
Underlag innan arbetet startades

Mellan 2006-2010 gjordes 5 omprövningar och förstudier. 2011 gjordes en total 
översyn där information från tidigare arbete skulle gås igenom plus ny idéer 
prövas. Vid översynen även en

• översyn för vissa andra EU-länders regelverk,

• sammanställning av olyckor och tillbud med trycksatta anordningar 
2005-2010, och

• sammanställning av kommentarer från informationsmöte med branscher, 
ackrediterade organ, myndigheter och arbetstagarorganisationer.
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Information om föreskriftsarbetet 

Arbetet följer den plan som redovisades vid intressentmötet 2014.

Enligt plan ska behandling av synpunkter från externremiss vara klara till årsskiftet 
därefter påbörjas processteg ”Godkännande”. 

- Slutgranskningsmöte är bokat till slutet av februari 2017

- Beslut om föreskrifter i april/maj

- Träder ikraft oktober/november

Planera 
arbetet Klart: 

2014-T2

Skriva 
föreskriftstext

Klart: 2015-T2

Internremiss 
Klart: 2016-T1

Externremiss 
Klart: 2016-T3

Godkännande 
Klart: 2017-T2
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Förändringar i regelstrukturen
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Vilka innebär de nya föreskrifterna?

Förslaget innebär bland annat en sammanslagning av Arbetsmiljöverkets föreskrifter

• om användning av trycksatta anordningar (AFS 2002:1),

• om besiktning av trycksatta anordningar (AFS 2005:3),  

• om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar (AFS 2005:2, fast enbart 
de delar som reglerar anläggningskontroll och montering av rörledningar till trycksatta 
anordningar).
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Vilka förändringar innebär de nya föreskrifterna?

Förslaget innebär att föreskrifterna om gasflaskor (AFS 2001:4) ingår i de nya föreskrifterna 
och att andra stycket 20 a § i Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2011:19) om kemiska 
arbetsmiljörisker överförs till de nu föreslagna föreskrifterna. 

I de nya föreskrifterna kommer även 5 § i Arbetarskyddsstyrelsen föreskrifter (AFS 1997:7) 
om gaser att överföras. När de föreslagna föreskrifterna träder i kraft kommer 12-14, 16-18, 
20-21 §§ i de föreskrifterna att upphävas.  
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Kapitelindelning

Föreskrifterna har kapitelindelats vilket ger en ökad överblick följer även ” Gröna 
boken - Riktlinjer för författningsskrivning”.

Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser

Kapitel 2 – Allmänna krav vid användning

Kapitel 3 – Gasflaskor

Kapitel 4 – Trycksatta anordningar i klass A eller B

Kapitel 5 – Kontroll

Kapitel 6 – Övervakning av pannor

Kapitel 7 – Kontrollorgan 
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Kapitel 1 – Allmänna bestämmelser
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Allmänna bestämmelser – Kapitel 1
Syfte och tillämpningsområde

I föreskrifterna finns en tydlig hänvisning till AFS 2006:4

- Grundkrav som finns i AFS 2006:4 upprepas inte i de föreslagna föreskrifterna

- Hänvisning gör det tydligt att det finns krav även för sådana anordningar om inte 
omfatta av föreslagna föreskrifter.

Tillämpningsområde är uppdelat på tre bestämmelser

- Anordning som inte omfattas av föreskrifterna.

- Gasflaskor och bärbara brandsläckare.

- Anordningar som inte omfattas av krav på kontroll av kontrollorgan (Kap 5) t.ex. 
cisterner för brandfarlig vätska.
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Allmänna bestämmelser – Kapitel 1
Nya ord och ändrade definitioner

Kontroll ersätter ordet besiktning

De nya föreskrifterna kommer tillåta kontrollorgan typ B att utföra viss typ av kontroll. 
Detta innebär att all kontroll inte längre utförs i tredje part (typ A) därför används inte 
längre ordet besiktning.

Denna ändring är mer lika det språkbruk som finns MSB och SSM:s föreskifter där 
ordet kontroll används.
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Allmänna bestämmelser – Kapitel 1
Nya ord och ändrade definitioner

Trycksättning – Villkor för trycksättning

De föreslagna föreskrifterna införs en definition av trycksättning och användning. I 
flera bestämmelser är det därefter trycksättning som inte är tillåten istället för 
användning. Orsaken till att trycksättning införs är att användning är ett mycket vidare 
begrepp än trycksättning och ett användningsförbud innebär i princip att anordningen 
inte får repareras.

Jämför med AFS 2006:4 – Definition av användning

Aktivitet med arbetsutrustning, som start och stopp, nyttjande, transport, montering, 
installation, demontering, reparation, ändring, service, rengöring och underhåll.
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Allmänna bestämmelser – Kapitel 1
Nya definitioner – ett urval

Fortlöpande tillsyn – Ändrad definition

Arbetsgivarens regelbundna undersökning av en anordning med tillhörande 
säkerhetsutrustning för att ta reda på om den kan ha skadats eller på annat sätt 
försämrats.

Cistern – Ändrad definition

Omfattar behållare som innehåller både vätska och kondenserad gas där trycket inte 
överstigen 0,5 bar ovanför vätskeytan.

Inför åter en nedre gräns det vill säga ett maximalt undertyck av 0,0065 bar, gällande 
regler tillåter inte ett svagt undertryck.
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Kapitel 2 – Allmänna krav vid användning
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Allmänna krav – Kapitel 2
Riskbedömning

Arbetsgivaren ska vid sin bedömning av riskerna ta hänsyn till 

– erfarenheter från driften av anordningen,

– uppgifter om anordningens återstående livslängd,

– utförda reparationer och ändringar,

– inträffade olyckor och tillbud, samt

– eventuella avvikelserapporter och resultat från kontroll av de trycksatta 
anordningarna.
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Allmänna krav – Kapitel 2
Riskbedömning

Den riskbedömning som avgör var en trycksatt anordning ska vara placerad ska ta 
hänsyn till betydelsen av att

– underhåll, fortlöpande tillsyn och kontroll kan utföras på ett enkelt sätt,

– konsekvenserna av en olycka blir så lindriga som möjligt, och

– risken för att anordningen skadas av arbeten eller andra aktiviteter som bedrivs i 
närheten minimeras. 

– Temperatur där den trycksatta anordningen kommer att användas
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Kapitel 4 – Trycksatta anordningar klass A eller B
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Indelning av trycksatta anordningar i klass A eller B

Föreskrifterna har delat upp indelning i fler bestämmelser jämfört med AFS 2005:3

- Innehållets kemiska och fysikaliska egenskaper (2 §)

- Indelning efter ämnets kemiska egenskaper (Fluidgrupper) (3 §)

- Indelning av anordningar som kommer innehålla flera fluider (4 §)

- Anordningar med flera utrymmen (5 §)

- Tryck och temperatur som ska användas vid indelning (6 §)
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Indelning av trycksatta anordningar i klass A eller B
Tabeller istället för diagram – Exempel tabell 4 motsvarar diagram 1-4, AFS 2005:3

 

 PM-MALL 2016-09-26 

 
 
 

Tabell 4 
 

                                       50       200        1000      2000     10 000  
   Tryck gånger volym [barliter] 

Innehåll 
Volym i 
liter, V  

Tryck i 
 bar, p 

Klasser 

G
a

s 

1a V>1 p>0,5 B A 

0,1<V≤1 p>200 A 

2a V>1 p>0,5  B A 

0,1<V≤1 p>1000 A 

V
ä

ts
k

a
 

  

1a 
V>1 

p>10   B A 

0,5<p≤10  B 

0,1<V≤1 p>500 B 

2a V>10 p>500  B 
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Trycksatta anordningar i klass A eller B – Kapitel 4 

Krav på förteckning

Krav på förteckning begränsas till anordningar i klass A eller B. Inte en bilaga till 
rutinen för fortlöpande tillsyn.

Krav på samordningsansvar

Om det finns en samordningsansvarig med arbetsuppgiften att planera och 
samordna arbeten med trycksatta anordningar klass A eller B
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Trycksatta anordningar i klass A eller B – Kapitel 4 

Krav på riskbedömning av övervakning

Huvudregeln är att behållare i klass A och B ska ständigt övervakas. 

Om arbetsgivaren genom dokumentationen av riskbedömningen visar att det är 
säkert att övervaka behållaren genom att den övervakas med ett visst tidsintervall 
behöver behållare inte ständigt övervakas.

Om det finns ett säkerhetsrelaterat larm så ska det framgå av dokumentationen på 
vilket sätt operatörer uppmärksammas på sådana larm från behållaren. Även 
inställelsetiden vid säkerhetsrelaterade larm ska framgå.

Om flera behållare sammanfogats och fungerar tillsammans för ett särskilt ändamål 
kan en gemensam bedömning enligt andra stycket göras för dessa behållare.
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Trycksatta anordningar i klass A eller B – Kapitel 4 

Krav på rutiner för fortlöpande tillsyn samt journal över livslängd

Som en del i den fortlöpande tillsynen ska arbetsgivaren se till att det förs en journal 
som visar återstående livslängd för trycksatta anordningar med en begränsad 
livslängd. Om de delar som en anordning består av har olika livslängd ska journalen 
beskriva de olika delarna separat. 

Den arbetsgivare som inte har upprättat rutiner för fortlöpande tillsyn ska betala en 
sanktionsavgift, se 8 kap. 1 §.  Lägsta avgiften är 10 000 kronor och högsta avgiften 
är 100 000 kronor. För den som har 500 eller fler sysselsatta är avgiften 100 000 
kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska sanktionsavgiften beräknas 
enligt följande: Avgift = 10 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 180 kronor
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Trycksatta anordningar i klass A eller B – Kapitel 4 

Sammanfogning, reparation eller annan ändring

Den arbetsgivare som utför en väsentlig reparation eller ändring av en trycksatt 
anordning i klass A eller B, eller installerar en sådan anordning genom 
sammanfogning till annan trycksatt anordning, ska se till att det upprättas en 
dokumentation

Åtgärden ska huvudsakligen överensstämma med de väsentliga säkerhetskrav, eller 
liknande, som skulle gälla för konstruktionen och tillverkningen om anordningen satts 
på marknaden eller tagits i bruk vid den tidpunkt då åtgärden utförs. 

Kontrollorganet ska kontrollera utfört arbete (se 5 kap.)
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Kapitel 5 - Kontroll
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Kontroll – Kapitel 5

Nya föreskrifterna medger viss kontroll av kontrollorgan typ B därför används inte 
begreppet besiktning längre. 

Villkoret för användning ändras till villkor för trycksättning.

Sanktionsavgifternas belopp blir 50 % högre än idag men samma modell för att 
bestämma sanktionsavgift tillämpas d.v.s. fasta belopp för olika typer av anordningar.
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Kontroll – Kapitel 5

Installationsbesiktning ersätts med en första besiktning. Alla anordningar, utan 
undantag, omfattas av första besiktning.

Om en arbetsgivare kan visa att en trycksatt anordnings sammanfogning med annan 
trycksatt anordning utförts som ett led i tillverkningen enligt ett av den Europeiska 
unionens produktdirektiv ska  kontrollorganet endast kontrollera att anordningen är 
lämplig för sitt ändamål och inte tagit skada av transport. 
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Kontroll – Kapitel 5
Återkommande kontroll - driftprov

Intervallet mellan driftprov skiljer sig inte mellan trycksatta anordningar i klass A eller 
B i föreslagna föreskrifter. 

Förlängning av intervall mellan driftprov för vissa tryckkärl som används för att lagra 
en fluid.

Egenbesiktning moment 1-2 (funktionskontroll av säkerhetsutrustning (bänk/på plats) 
får utföras av kontrollorgan typ-B.
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Kontroll – Kapitel 5
Återkommande kontroll - driftprov

Möjlighet till flexibelt intervall om driftprov inte kräver åtgärd. Maximalt intervall är 4 
år.

Om funktionsprov av säkerhetsutrustning visar på brister kommer intervall att 
halveras. Kortaste intervallet är 6 månader.
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Kontroll – Kapitel 5
Återkommande kontroll – in- och utvändig undersökning

Flexibla intervall rörledningar och cistern

Flexibla intervall för rörledningar och cistern införs vilket innebär att in- och utvändig 
undersökning av en rörledning kan ske med 0,5 till 10 års intervall.

För att medge förlängning ska kontrollorganet bedöma om kvarvarande livslängd 
uppfyller föreskriven kvarvarande livslängd.

Egenbesiktning moment 3 (in- och utvändig undersökning av rörledning) får utföras 
av kontrollorgan typ-B.
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Kontroll – Kapitel 5
Återkommande kontroll

Ny kontrollform

En ny kontrollform kallad ”Program för återkommande kontroll av trycksatta 
anordningars skick” föreslås som medger att arbetsgivaren utformar ett program som 
innehåller andra intervall än de som idag anges för in- och utvändig undersökning av 
trycksatta anordningar. 

Brukaren tar fram program där det framgår av riskbedömning på vilket sätt 
fortlöpande tillsynen kompletteras för att motivera de intervall som finns i 
programmet. 

Kontrollorganet bedömer om programmet ger samma säkerhet som kontroll enligt det 
”vanliga” flexibla systemet för in- och utvändig undersökning.
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