Vad är Arbetsmiljöverkets uppdrag?

Arbetsmiljöverkets instruktion
• 1 a § Myndigheten ska verka för goda förhållanden i arbetsmiljön och på
arbetsmarknaden och främja samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare på
arbetsmiljöområdet. Myndigheten ska också arbeta för att regelverket inom dess
verksamhetsområde följs. Förordning (2017:1160).
-

Skriva föreskrifter
Bedriva marknadskontroll
Inspektera
Kommunicera
Sammanställa statistik

Vår vision
Alla vill och kan skapa en bra arbetsmiljö
• Verksamhetsidé:
‒ Ingen ska behöva skadas, bli sjuk eller dö av arbetet

Arbetsmiljölagen
• Kap 2, § 1:
‒ Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och den sociala och
tekniska utvecklingen i samhället.

• Kap 3, § 8:
‒ Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter en maskin, ett redskap, skyddsutrustning
eller annan teknisk anordning ska se till att anordningen erbjuder betryggande säkerhet mot
ohälsa och olycksfall, när den släpps ut på marknaden, avlämnas för att tas i bruk eller ställs ut
till försäljning.

Vad tycker Arbetsmiljöverket om cisterner?
Vi tycker om cisterner, men vill förebygga riskerna
för arbetstagare i samband med cisternarbete
Vi tycker att:
• Den statiska vätskepelaren i kombination med
innehållets egenskaper kan vara farlig för
arbetstagare som vistas i närheten av cisternen
• Det är kemiska arbetsmiljörisker vid arbete inne i
en cistern

Var hittar jag Arbetsmiljöverkets krav vid arbete vid
eller i en cistern?
AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar
AFS 2011:9 Kemiska arbetsmiljörisker (inklusive ändringsföreskrifter AFS 2014:43)

Men en cistern är ju inte ett
tryckkärl?
• En cistern räknas som trycksatt eftersom den statiska
vätskepelaren utövar ett tryck på cisternens skal (mantel och
botten)
• I en full 10 meter hög cistern är trycket på botten cirka 1 bar

• Även liggande cylindriska cisterner omfattas

Vilka cisterner bryr sig Arbetsmiljöverket om?
• Alla!
• omfattas av kraven i kapitel 2, allmänna krav för användning *

• De farligare! (kallar vi för klass A eller B)
• omfattas även av kraven i 4 kap 14-19 §§ * om de innehåller brandfarlig vätska
• cisterner för andra farliga kemikalier omfattas av hela kapitel 4 och 5

* AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Vadå klass A eller B? Vad menas?
Mycket hänger på flampunkten!
• Brandfarlig vätska klass 1 och 2 gör att den kan hamna i kontrollklass A eller B *
• Exempel på cistern klass B är en bensincistern med en volym över 5000 liter

• En dieselcistern, oavsett storlek, är aldrig klass A eller B och omfattas bara av kapitel 2 *

* AFS 2017:3 Användning och kontroll av trycksatta anordningar

Men MSB ställer ju en massa krav på cisternen,
räcker inte det?
Nej inte fullt ut
• Cisterner för brandfarlig vätska är undantagna vissa krav i AFS 2017:3
• Det är krav som är jämförbara med kraven på:
• konstruktionskontroll,
• tillverkningskontroll,
• installationskontroll,
• återkommande kontroll och
• revisionskontroll
enligt MSBFS 2018:3 Cisterner och rörledningar för brandfarlig vätska

Hur var det nu med klass A och B, vad gäller för dem?
Cisterner klass A eller B som innehåller brandfarlig vätska, har ytterligare krav enligt AFS
2017:3 4 kap 14-19§§
14§ Samordning av vissa arbeten
15§ Förteckning över objekt klass A och B

16§ Övervakning av behållare
17§ Dokumenterade rutiner för fortlöpande tillsyn
18§ Journal över återstående livslängd
19§ Avvikelserapporter

Det här verkar ju intressant och viktigt,
i vilken ände ska jag börja?
1. Ta reda på vilka cisterner i verksamheten som klassas som A eller B enligt AFS 2017:3

2. Gör undersökning och riskbedömning för alla trycksatta anordningar (det vill säga bland
annat alla cisterner)
3. Se till att fyllning eller tömning av cistern till tankbil utförs enligt AFS 2017:3 2 kap 5§,
gäller alla cisterner oavsett innehåll
4. Ta fram rutiner för fortlöpande tillsyn för cisterner klass A och B


Se till att den fortlöpande tillsynen utförs! För alla cisterner!

5. Följ 4 kap 14-19 §§

Nu har vi pratat om cisternen, men om någon tänker gå
in i cisternen? Vad gäller då?
• Undersök luften innan arbete påbörjas i en cistern
 Mät luftens innehåll av syrgas och hälsofarliga ämnen, bedöm explosionsrisken, 5 § *

• Utför riskbedömning innan arbete i cistern
 Välj andningsskydd, övervaka arbetet, hur kan person lyftas ur utrymmet, 31-32 §§ *

• Utfärda arbetstillstånd innan arbete i cistern påbörjas, 36 §*

* AFS 2011:9 Kemiska arbetsmiljörisker

Men nu kan det väl inte finnas så många fler krav?
Se till att ha koll på:
 Märkning av behållare och rörledningar
 Tillgång till säkerhetsdatablad
 Behov av personlig skyddsutrustning

Om jag ska tillverka en ny cistern, vad tycker AV att jag
ska tänka på då?
• Uppfyll kraven i BFS 2019:1 (EKS 11) om den är ett byggnadsverk
• Ska den användas till brandfarlig vätska, uppfyll MSBFS 2018:3!
 Svetsmetoder och svetsare ska vara godtagna enligt AV´s föreskrifter om tryckbärande anordningar
(AFS 2016:1)

• En cistern för annat än brandfarlig vätska, som blir klass A eller B enligt AFS 2017:3,
 Uppfyll kraven i AFS 2017:3 4 kap 20-21 §§

Alla produkter som tillhandahålls ska vara säkra enligt arbetsmiljölagen 3 kap 8 §

Vad hände med AFS 2005:2 Tillverkning av vissa
behållare, rörledningar och anläggningar?
• Upphävdes i samband med att AFS 2017:3 trädde i kraft
• Även i den var cisterner för brandfarlig vätska undantagna, men MSBFS 2014:5
hänvisade till denna vad det gällde krav på svetsmetoder och svetsarcertifiering
 Nu ska svetsmetoder och svetsare uppfylla kraven i AFS 2016:1 Tryckbärande anordningar (även
kallad PED, Pressure Equipment Directive)

• Övriga cisterner som blir klass A eller B ska nu tillverkas så de uppfyller AFS 2017:3 4
kap 20-21 §§

Regelverkens olika intressen för cisterner (och rör) –
om innehållet ska vara brandfarlig vätska
Plan- och bygglag (PBL) Tekniska egenskapskrav
för byggnadsverk:
– bärförmåga, stadga
och beständighet
Boverket
Cisternen ska hålla
för yttre och inre påfrestning
Miljöbalken (MB)
- Risken för miljöpåverkan:
Naturvårdsverket
Miljön runtomkring ska skyddas:
mark, luft och vatten

Lag om brandfarliga och explosiva
varor (LBE)
- Risken för brand och
explosion
MSB
Innehållet ska inte orsaka oönskad
brand/explosion

Arbetsmiljölagen (AML) Risken för arbetstagarna
Arbetsmiljöverket
Arbetstagarna ska ha en säker
arbetsplats och en bra
arbetsmiljö

