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Färre föreskrifter
Sedan den 1 december 2017 gäller AFS 2017:3 - användning och 
kontroll av trycksatta anordningar. I den samlas regler som 
gäller tryckkärl, till exempel gasflaskor och i kompressorer. AFS 2017:3 
ersätter följande föreskrifter som alltså inte gäller längre:

AFS 2002:1 - Användning av trycksatta anordningar
AFS 2005:3 - Besiktning av trycksatta anordningar
AFS 2005:2 - Tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar
AFS 2001:4 - Gasflaskor
 
Under 2018 riktade Arbetsmiljöverket extra kontroller för att se till att de 
nya reglerna efterlevdes.

Foto: AGA AB (CC BY), Boge Kompressoren (CC BY-SA 3.0) och Geotec (f v)

Vad har ändrats?
De viktigaste förändringarna jämfört med tidigare föreskrifter är:

1. Specifika punkter som måste ingå i den riskbedömning som 
företaget utför som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

2. Krav på att fortlöpande tillsyn av kontrollpliktiga tryckbärande 
anordningar dokumenteras.

3. Krav på en förteckning över samtliga kontrollpliktiga tryckbärande 
anordningar på företaget, samt hur lång livslängd de har kvar.

4. Utökade möjligheter för myndigheten att ta ut sanktionsavgifter.
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Vilka krav gäller idag?
Nedan följer de viktigaste kraven som Geotec uppmärksammat. 
Kontrollera om det finns ytterligare som gäller er verksamhet. 

Kontrollpliktiga tryckbärande anordningar ska kontrolleras med ett visst 
intervall. Tryckkärl i fasta och mobila kompressorer är i de flesta fall 
kontrollpliktiga. För dem gäller normalt vart 4:e år, men en besiktningsman 
besluta att det behövs kortare intervaller.

Alla företag som har tryckbärande anordningar ska upprätta följande 
dokumentation:

1. Riskbedömning som minst inkluderar punkterna i §1-4 i AFS 2017:3.
2. Förteckning över samtliga kontrollpliktiga tryckkärl, med uppgift om 

återstående livslängd.
3. Rutin för fortlöpande tillsyn av de kontrollpliktiga tryckkärlen.
4. Journal över fortlöpande tillsyn av de kontrollpliktiga tryckkärlen.

Företaget måste dessutom utse en person som ansvarar för att den 
fortlöpande tillsynen utförs och dokumenteras.

Vilka kärl är kontrollpliktiga?
För att avgöra om kärlet är kontrollpliktigt eller ej multipliceras dess 
konstruktionstryck i bar med volymen i liter. Om produkten överstiger 
1000 barliter är kärlet kontrollpliktigt. Denna uträkning gäller tryckkärl 
som fylls med luft. För andra gaser gäller strängare regler.

De flesta fasta eller mobila kompressorer innehåller kontrollpliktiga 
tryckkärl.

Övrig information
Förteckning över tryckkärlens återstående livslängd skall vara upprättad 
senast 1 december 2019. För övriga dokument ovan gäller 1 december 
2017.

AFS 2017:3 är tillgänglig för gratis nedladdning via Arbetsmiljöverkets 
hemsida.

Kontakta gärna ALTEA AB för mer information, 013-16 30 30 eller 
info@altea.se.
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