Råd och anvisningar
Brandfarlig vara i försäljningslokaler
Räddningstjänsten Östra Götalands råd och anvisningar beskriver vår tolkning av
tillämpliga lagar och regelverk som rör brandfarlig vara i försäljningslokaler.
Med försäljningslokal avses verksamhet som säljer varor oavsett typ. För hantering av
brandfarlig vara i försäljningslokal finns bestämmelser om bl.a. volym, avstånd och förvaring.
Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har givit ut information om förvaring av
brandfarlig vara hos färghandlare (Bex-Info 2003:1), där förvaring av brandfarliga varor i
försäljningslokal tas upp. Denna riktlinje ansluter i stort till den information som ges där
beträffande brandfarliga varor.
I utrymme där hantering av brandfarlig gas och vätska förekommer ska det finnas
brandsläckare i tillräcklig omfattning, väl synlig och lätt åtkomlig.
Avstånd och förvaring
Avstånd till lätt antändbart material ska alltid vara minst 6 meter. Kortare avstånd kan
accepteras för mindre mängd än 25 liter brandfarlig vätska klass 3 i metallförpackning samt
för små behållare med brandfarlig gas eller vätska (max 125 ml).
Viktigt att tänka på är att volym-, avstånds- och förvaringskrav även gäller vid kampanjer
samt att det vid större mängd än 100 liter brandfarlig vara även finns krav på avstånd till
utrymningsväg på minst 12 meter för att utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt.
Generellt anser räddningstjänsten att behållare med brandfarlig vara alltid ska förvaras i skåp
avsett för brandfarlig vara. Om avstånden ovan på 6 respektive 12 meter inte kan uppfyllas är
det krav på att behållare ska förvaras i skåp för brandfarlig vara eller i brandtekniskt avskilt
rum avsedd för detta. Alternativt kan en särskild utredning göras som visar att säkerheten är
tillfredställande trots att avståndskraven inte kan uppnås.
Räddningstjänsten anser att förpackningar med brandfarlig vara inte ska travas på varandra.
Risk finns vid brand att ovanliggande förpackningar faller ner om den nedersta förpackningen
rämnar vilket medför en stor pölbrand.
Samförvaring med brandfarliga gaser
Brandfarliga gaser kan samförvaras. Dock får inte följande kombinationer samförvaras:
• brandfarliga gaser med icke brandfarliga gaser,
• brandfarliga gaser med giftiga gaser,
• brandfarliga gaser med brandfarliga vätskor.
Räddningstjänsten anser även att brandfarliga gaser inte ska samförvaras med vätskor som kan
avge giftiga gaser. Behållare för gas som lämnas i retur ska förvaras i brandtekniskt avskilt
utrymme i klass EI 30 samt avskilt från fulla behållare. Samförvaringskraven ovan avser även
tomma behållare.
Syftet med råd och anvisningar är att öka förutsättningarna för likartade bedömningar inom räddningstjänsten i olika frågor. Detta sker
genom att räddningstjänsten tar ställning i vissa frågor, dokumenterar dessa så att de enkelt kan offentliggöras och att de är enkla att
tillämpa. Råd och anvisningar fråntar ingen ansvaret att göra bedömningar i varje enskilt fall. Beroende på omständigheter i det enskilda
fallet kan därför avvikelser från råd och anvisningar förekomma. Har du frågor är du välkommen att kontakta räddningstjänsten på
info@rtog.se eller 010-480 41 09.

