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Uppdateringar regelverk 
 

• Föreskrifterna AFS 2005:3, AFS 2005:2, AFS 2001:4 och AFS 2002:1 har upphävts och ersatts av AFS 2017:3. Alla hänvisningar till de upphävda 
föreskrifterna byts mot hänvisning till AFS 2017:3.  

• Föreskriften AFS 1999:4 har upphävts och ersatts av AFS 2016:1. Alla hänvisningar till den upphävda föreskriften byts mot hänvisning till AFS 
2016:1. 

• Begreppet ”Installationsbesiktning” byts till ”Första kontroll” i hela dokumentet.  

• Begreppet ”Återkommande besiktning” byts till ”Återkommande kontroll” i hela dokumentet. 
 

Ändringar till följd av de nya föreskrifterna AFS 2017:3 
Utöver de ändringar som beskrivs ovan ger AFS 2017:3 nedan följdverkan på dokumentets innehåll.  
 

Sida/avsnitt/stycke Nuvarande text Ändring Kommentar 

s. 52 
Avsnitt 9.1 
Andra stycket 

Bedömning och tillämpning görs enligt AFS 1999:4 
alternativt AFS 2005:2, och med ledning av 
anvisningarna i detta kapitel. 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
Bedömning och tillämpning görs 
enligt AFS 2016:1 och med ledning 
av anvisningarna i detta kapitel. 

AFS 2005:2 har ersatts av 
AFS 2017:3 men de nya 
föreskrifterna beskriver inte 
bedömning och tillämpning.  

s. 52 
Avsnitt 9.2 
Första stycket 

Bedömning och tillämpning görs enligt AFS 1999:4 
alternativt AFS 2005:2, och med ledning av 
anvisningarna i detta kapitel. 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
Bedömning och tillämpning görs 
enligt AFS 2016:1 och med ledning 
av anvisningarna i detta kapitel. 

AFS 2005:2 har ersatts av 
AFS 2017:3 men de nya 
föreskrifterna beskriver inte 
bedömning och tillämpning. 

s. 55 AFS 2005:2 Texten stryks Ej relevant. 
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Avsnitt 10.1.2 
 

I vissa fall ska tillverkningskontroll utföras av 
trycksatta anordningar andra än de som omfattas 
av AFS 1999:4. Sådan kontroll görs enligt AFS 
2005:2. 

s. 58 
Avsnitt 10.2.2 
 

Installationsbesiktning 
Installationsbesiktning avser kontroll som ska 
utföras av AKO efter installation före driftsättning. 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
Första kontroll 
En första kontroll ska genomföras 
av alla tryckbärande anordningar 
enligt AFS 2017:3 av AKO.  
 
Innan första kontroll enligt AFS 
2017:3 sker får man utföra den 
trycksättning som behövs för 
tryckkontroll, provdrift, intrimning 
eller liknande som AO bedömt är 
nödvändig för att kunna utföra en 
kontroll. 

Nytt krav i AFS 2017:3 är att 
anläggningsägaren alltid ska 
låta genomföra första kontroll 
innan anläggningen tas i drift, 
även då ett aggregat är CE-
märkt som en enhet. 

s. 61 
Avsnitt 10.3.2 

Återkommande besiktning 
Återkommande besiktning avser kontroll som ska 
utföras av AKO med viss regelbundenhet under 
anläggningens livslängd. 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
Återkommande kontroll 
Återkommande kontroll avser 
kontroll som ska utföras av AKO 
med viss regelbundenhet under 
anläggningens livslängd. Intervallen 
för återkommande kontroll av 
trycksatta anordningar bestäms av 
AKO och kan enligt AFS 2017:3 
komma att variera. 

 



  Ändringsmeddelande för Anvisningar – anläggningar 

för flytande metan (LNGA 2015) 
 

 
 3 2018-12-03 

 

s. 61 
Avsnitt 10.3.2 
Under rubriken ”Vad 
kontrolleras?” 

Tryckbärande anordningar ska kontrolleras 
regelbundet. 

Texten stryks.  Ej relevant.  

s. 61 
Avsnitt 10.3.2 
Under rubriken 
”Tryckkärl ovan mark 
(cistern och förångare)” 

Driftprov utförs varje år. In- och utvändig 
undersökning utförs vart 4:e, 6:e eller 8:e år efter 
besiktningsmans bedömning. Invändig 
undersökning av cisternen ersätts vanligen med 
okulär kontroll av frostfläckar på vakuummanteln. 
Inkoppling för att mäta vakuumnivån ska undvikas 
för att inte förlora undertrycket i vakuummanteln. 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
Driftprov utförs enligt intervall som 
bestämts av AKO.  
 
Även om cistern för flytande metan 
är undantagen krav på in- och 
utvändig kontroll enligt AFS 2017:3 
ska okulär kontroll av frostfläckar 
på cisternen enligt dessa 
anvisningar ändå genomföras. 
Inkoppling för att mäta 
vakuumnivån ska undvikas för att 
inte förlora undertrycket i 
vakuummanteln. 

 

s. 61 
Avsnitt 10.3.2 
Under rubriken 
”Rörledning ovan mark” 

För rörledningar större än DN 25 och över 0,5 bars 
tryck ska driftprov utföras vart 3:e år. In- och 
utvändig undersökning utförs vart 6:e år men gäller 
enbart rörledningar i besiktningsklass A. 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
För rörledningar större än DN 25 
och över 0,5 bars tryck ska driftprov 
utföras enligt intervall som 
bestämts av AKO. 

 

s. 80 
Tabell 13.1  
Rad ”Säkerhetsventiler, 
cistern” 

”Säkerhetsventiler, cistern” → Driftprov → Årligen 
(AKO) 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
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”Säkerhetsventiler, cistern och 
förångare” → Driftprov → Intervall 
bestäms av AKO.  

s. 80 
Tabell 13.1  
Rad ”Säkerhetsventiler, 
cistern” 

”Säkerhetsventiler, ledning” → Driftprov → Årligen 
(AKO) 

Texten stryks och ersätts av 
följande: 
 
”Säkerhetsventiler, ledning” → 
Driftprov → Intervall bestäms av 
AKO.  

 

 


