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Förord
Övergripande regler om hantering av explosiva varor, inklusive pyrotekniska 
artiklar,finns i lagen (SFS2010:1011)ombrandfarligaochexplosivavaror samt
itillhörandeförordning(SFS2010:1075).Demerdetaljeradeföreskrifternamed
delas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och återfinns i
myndighetensförfattningssamling.

Detfinnsingaföreskriftersomenbartreglerardestruktionavpyrotekniskutrust
ningförfordon(PU).DäremotinnehållerfleraavMSB:sföreskrifterbestämmelser
somärtillämpligaviddestruktionavPU,blandannatinomföljandeområden:

•Förvaring

•Tillverkningochdestruktion

•Transportavfarligtgodspåväg

Bestämmelser som reglerar destruktion av PU finns även inom andra regel
områden,t.ex.imiljöbalken,lagenomskyddmotolyckorocharbetsmiljölagen.

DennahandbokanknytertilldeavMSB:sföreskrifterochallmännarådsomärtill
lämpligaviddestruktionavPU.Denärfrämstavseddförverksamhetsutövaresom
villhaensamladpresentationavregelverketstillämpning,menkanmedfördel
även användas avmyndigheterna.Handbokenhar tagits fram i samarbetemed
branschorganisationenBILSwedenochPUtillverkarenAutolivochharuppdaterats
medavseendepådesenasteändringarnailagstiftningen.

Grunden för handboken är MSB:s föreskriftstexter med allmänna råd. Om det
skulle förekommanågonavvikelse ärdet alltid föreskrifternasoriginaltext som
gäller.Dettaärviktigt förmyndigheternaatt tänkapå till exempelnär föreläg
gandenutfärdas,såatthänvisningarnagörstillföreskrifternasparagraferochinte
tillhandbokenssidor.

DetärMSB:sförhoppningattdennahandbokkommerattunderlättaplaneringen
avdestruktionochförvaringavPUsamthandläggningavtillståndsochtillsyns
ärenden.
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Säker hantering av pyroteknisk 
 utrustning för fordon
Detta är pyroteknisk utrustning för fordon (PU):
SamlingsnamnetPUomfattarallakomponenter,iallatyperavfordon,sominne
håller någon typ av explosivämne. Exempel på sådana komponenter är: krock
kuddar, bältesförsträckare, krockgardiner, sidokrockkuddar, underglidnings
skydd,olikatyperavpyrotekniskaskyddföroskyddadetrafikanter,uppfällbara
störtbågaretc.Allaproduktersominnehållerexplosivämnenavnågotslag,oav
settmängd,ärexplosivavarorenligtbestämmelsernailagenombrandfarligaoch
explosivavaror(LBE).

EnPUbeståravengasgenerator,enuppblåsbarkudde(bag),vanligtvisavtextil
material, alternativt mekaniska delar för t ex åtsträckning av bälten samt
monteringsdetaljer och elanslutningar. Gasgeneratorn kan vara enbart pyro
teknisk eller avhybridtyp.Hybridgasgeneratorn innehållerbåde explosivämnen
ochenbehållaremedinertgasunderhögttryck.Gasbehållarenbidrartillattden
genereradegasmängdenkanblidensammamedenmindremängdexplosivämne
igasgeneratorn.

MängdenexplosivämneienPUvarierarstortberoendepåtyp,frånuppemot450g
iäldrepyrotekniskagasgeneratorertillkrockkuddar,tillmindreän1gimikrogas
generatoreribältesförsträckare.

EnpersonbilkaninnehållafrånenPUkomponenttilluppemot25ellerfler.Säker
hets,arbetsmiljöochmiljöaspektergördetnödvändigtattnoggranttahänsyntill
ochbehandlasystemförPU.

PUbörjadesuccessivtinförasiSverigeundermodellåret1987,någotsominnebär
att alltfler avdebilar som skrotas idagharPUmonterade. Samtliganyarebil
modellerinnehålleridagettflertalPUvilketävenställerökadekravpåhantering
vidserviceochreparationsverkstäder.

Denna handbok vänder sig till den som hanterar outlöst PU med information om:

• hurPUutlösesinutiellerutanförfordon

• hanteringavdelvisutlöstakrockkuddarmedflerstegsutlösning

• hurPUförvaraspåettsäkertsätt

• lagstiftning

• blankettförtillståndsansökanfördestruktion

HandbokenssyfteärattgeengrundläggandeinformationomoutlöstPUsamthur
dessaskahanterasienlighetmedsvenskabestämmelser.
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Ansvar
Verksamhetsutövaren,dvsdet företagsomarbetarmedPU,haralltiddet juri
diskaansvaretförattarbetetutförspåetturallasynpunktersäkertsättochatt
gällandebestämmelserföljs.

FörensåsäkerhanteringsommöjligtavPUibilarskaiförstahandbiltillverkarnas
manualerochanvisningarföljas.Ombiltillverkarenssärskildaverktygerfordras
skadessaanvändas.Observeraattävenombiltillverkarensanvisningarföljs,såär
detföretagetsomutförarbetetsomärytterstansvarig.Biltillverkarenfrånskriver
sigalltansvarförhurarbetetutförsavutomståendeentreprenörerochävenför
skadorpåmänniskorelleregendomisambandmedenolycka.

Följande regler gäller för varje arbetsplats som tar hand om outlösta PU:

Arbetsmiljö
Vidallaarbetsplatserskabestämmelsernaiarbetsmiljölagenochtillämpligaföre
skrifterfrånArbetsmiljöverketföljas.

Tillstånd
Vid arbetsplatser där PU demonteras och förvaras utan destruktion
Detkrävs intetillståndförattdemonteraPUfrånfordon.Omantaletdemonte
radePUärhögst10krävsintehellertillståndtillförvaring.Allaandrakravilag
ochföreskriftermåstedockföljas.Omflerän10PUförvarasmåsteverksamhets
utövarenhatillståndfrånkommunen där förvaringen äger rum. Verksamhets utövaren 
måstedessutomutseenföreståndaresomskagodkännasavtillståndsmyndigheten
(kommunen).

Mer om förvaring av PU och vilka regler som gäller för detta finns på sidorna 18-20.

Vid arbetsplatser där PU destrueras
EnligtbestämmelsernaiLBEmåsteettföretagellerenenskildpersonhatillstånd 
från MSBförattdestrueraPU.Påsammasättsomvidförvaringstillståndmåsteen
föreståndareutsessomskagodkännasavtillståndsmyndigheten(MSB).Omverk
samhetsutövarenhar föravsiktatt förvaraPU i sambandmeddestruktion söks
även tillstånd fördethosMSBochdetärdå intenödvändigtatt sökaett separat
förvaringstillståndfrånkommunen.

Därdetfinnskravpåtillståndfinnsdetocksåkravpåföreståndare.

Föreståndare
Vidalltillståndspliktighanteringavexplosivavarormåstedetfinnasenföre ståndare 
meduppgiftattverkaförattverksamhetenbedrivspåettsäkertsättienlighetmed
gällandebestämmelserocheventuellavillkoritillståndet.Föreståndarenutsesav
verksamhetsutövarenochskagodkännasavtillståndsmyndigheten,dvsavMSB
ellerkommunen,isambandmedtillståndsprövningen.

Tillståndshavaren, dvsdetföretagsombedriververksamheten,skasetillattförestånd
aren (blandannatgenomutbildning)har tillräckligakunskaperomPU,omsitt
ansvarsområdeochsinabefogenheterattkontrolleraochingripaförattändrapå
detföreståndarenfinnerbristfälligt.Tillståndshavarenharsåledesskyldighetatt
setillattföreståndarenharbefogenhetattkunnaavbrytaverksamhetenomdenne
anserattverksamheteninteärsäker.

FöreståndarenskaverkaförattallhanteringavPUskerenligtgällandelagstiftning
ocheventuellavillkoritillståndet.Begreppethanteringomfattarsåvälförvaring
somdestruktionavPUinutiellerutanförbilen.
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Utbildning
Föreståndarenskunskapskavaradokumenteradochinnehållaföljande:

• KunskapomhanteringavPUinklusivedestruktion(därsåäraktuellt)

• Kunskapomgällandereglerförhanteringavexplosivavaror/PU

• Kännedomomförvaringavbrandfarligavaror

• KännedomomADR(märkningochdokument)

Mankanskaffasigkunskapbådegenomutbildningochgenomerfarenhet.Det
finnsingaformellakravpåsärskildakurserellerliknandeilagstiftningen.Kravet
ärattföreståndarenskahatillräckligakunskaperförsittuppdragiverksamheten.
Ettintygfrånenutbildningkanvaraettlämpligtochtrovärdigtsättattvisasin
kompetensmenommanpåannatsättkanintygaattföreståndarenhartillräcklig
kunskap kan det vara lika bra. Varje verksamhet är unik och det är tillstånds
myndighetensomivarjeenskiltfallbedömeromföreståndarenskunskapskaanses
tillräcklig.

Observeraattenkursihanteringavbrandfarligvarainteräcker!

Utredning av risker
Vidalltillståndspliktigverksamhetmedhanteringavbrandfarligaochexplosiva
varor ska det enligt LBE finnas en tillfredsställande utredning om riskerna för
olyckoriverksamheten,deskadorsomkanuppkommaochdeåtgärdersomvid
tagitsförattundvikaolyckorochminimerakonsekvensernaomenolyckaändå
skulleinträffa.

Genomattföljadenarbetsmetodsomfinnsidennahandbokansesutredningen
om risker vara gjordmen det förutsätter attman verkligen följermetoden på
sidorna1317.OmmananvänderspecialverktygförfjärrutlösningavPUifordonet
skaverktygstillverkarensinstruktionförarbetetföljas(sesidan13).Densomvill
destruerapåannatsättmåstegöraenegenutredningomriskersomdessutomska
bifogastillståndsansökan.

Skyltning
Bredvidståendeförbudsochvarningsskyltarskafinnasdärexplosivavarorhanteras.
SkyltarnaskavaralättaattseochkandärförlämpligenvaraiA4format.Deska
varaplaceradepåförrådetellerpåväggenvidingångentillförrådellerannanlokal
därnågonformavhanteringskersamtvidavspärrningenavdestruktionsplats.Vid
behovskaskyltarnahaefterlysandefärgellervaraavreflekterandematerial.Det
ärviktigtattskyltarnaplacerassåattinformationenärvälsynligfördemsombe
höverupplysasomattdetfinnsexplosivavarorpåplatsen,texräddningstjänsten.
Dettaärsärskiltviktigtvidsådanförvaringsominteärtillståndspliktigochdärför
interegistreradhosmyndigheterna.Virekommenderarallaverksamhetsutövare
attsamrådameddenlokalaräddningstjänstenomskyltning.

Nedanståendeförbudsoch
varningsskyltarskafinnas
därexplosivavarorhanteras.
Skyltarnasstorlekkanlämp
ligenvaraiA4format.

StörstaantalPUsomfår
lagrasiförrådetskaäven
angespåenskyltinnei
förrådet.Ommansaknar
förvaringstillståndska
antalet10anges,vilketär
dethögstaantalPUsom
fårförvarasutantillstånd.
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Vid transport på allmänna vägar
OutlöstPUmåstealltidtransporterasienförpackningsomärgodkändförtrans
port av farligt gods.Omoriginalförpackningen, d v s den förpackning somPU
enheten/enheternaursprungligenlevereratsifinnstillgängligskadenanvändasi
förstahand.Densomskautföratransportenmåstehagiltigatillstånd/förarintyg
föratttransporterafarligtgodsiklass1.Transportörenmåsteocksåhatillstånd
frånlänsstyrelsenföratttransporterafarligtavfall.Dettagällerintetransporter
mellantexförrådochdestruktionsplatsinomenanläggningsomhartillståndtill
hanteringavPU.

Läs mer om transport av PU på sidorna 20-23.
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Exempel på placering av PU och sensorer i bilar
1. Förarkrockkudde, finns  
med flerstegsutlösning.

Anti-slide (under framkant på sittdynorna) 5. Sidokrockkuddar

Fotgängarskydd

4. Sidogardiner

2. Knäkudde 

3. Passagerarkrockkudde, 
finns med flerstegsutlösning. 

Bi
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AB
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ABKrocksensorer (markerade med gul färg)
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Exempel på symboler och märkningar som visar att bilen har PU
Dessa dekaler är ofta monterade på vind eller sidorutor, instrumentbrädans
sidaellerpånågonavkarossensstolpardärdesynsnärbildörrenäröppen.Ratt,
instrumentbrädaochannat som innehållerPUkanävenvaramärktmed”SRS”
eller”Airbag”ingjutetiplasten.Det förekommer att PU, särskilt bältesförsträck
are, inte är markerade. Bältesförsträckare kan dock lokaliseras genom att följa 
elkablarna till den gasgenerator som sitter monterad i anslutning till bältes
försträckaren.

Krockkuddar –  
funktion och konstruktion

Krockkudde med ett steg

Krockkudde med flera steg

Närenkollisioninträffar,bestämmersensorernaomkrockkuddarnaskalösaut.
En elektrisk ström skickas genomgasgeneratorns tändenhet ochutlöser krock
kudden.Helaförloppetfråndetattsensornskickarsignalattutlösakrockkudden
tillsdenärheltuppblåsttarmellan2550ms.Denuppblåstakrockkuddentöms
sedansnabbtgenomöppningarnaellergenomkuddenstyg. I fordonsomärut
rustademedkrockkuddarmedflerastegkanivissafallendastettsteghautlösts,
beroendepåkollisionskraftensstorlek.Krockkuddarmedflerastegbörjadeintro
duceras i fordon frånmodellår 2000 eller senare. Förutom gasgeneratorermed
flerstegsutlösningkankrockkuddarävenvarautrustademedandrapyrotekniska
anordningarsomtexkanstyrahurfortdenuppblåstakrockkuddenskatömmas.

1

2

3

4
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Utmärkandeförkrockkuddarmedflerastegärattdeharfleratändenheteroch
därmedflerakabelanslutningar.

Om en krockkudde med flera steg har lösts ut är det inte möjligt att se om alla stegen har aktiv-
erats. Förutsätt därför alltid att en utlöst krockkudde med flera steg fortfarande har outlösta 
aktiva steg.

Aktivering 
Krockkuddesystemenkanaktiverasavlikström,växelströmellerstötar.Deflesta
fordon har krockkuddesystem som aktiveras av likström, vanligtvis från bil
batteriet.Vissabilmodellerharseparatabatterier förutlösningavkrockkuddar.
Systemetbeståravetthuvudbatterimonteratintillgasgeneratorniratten(saknar
elkablartillgasgeneratorn),enlysdiodförvarningförlågbatterispänningihuvud
batteriet, samtettkontrollbatteri för lysdioden. Lysdiodenkanvaramonterad i
rattensskyddsstoppningelleriinstrumentbrädan.Denblinkarnärspänningenär
förlågihuvudbatterietochindikerardåatthuvudbatterietskabytasut.

Vissakrockkuddesystemaktiverasavväxelström.Deserdocklikadanautsomde
somaktiverasavlikström.Detärdärförnödvändigtattvetavilkabilmärkenoch
modellårsomharkrockkuddarsomaktiverasavväxelström.

Varning!
Krockkuddarmedflerasteg
ser likadana ut oavsett om 
ettellerallastegharutlösts.

Ratt med separata batterier
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Krockkudde som aktiveras av stötar
Vissafordonharkrockkuddesystemsomaktiverasavstötar–mekaniskaktivering.
DessakrockkuddarkanvarautmärktamedtillexempelSRS,mensaknarelkablar
tillgasgeneratorn.Iställetförelkablarkandehatvåtunnaslangartillgasgene
ratorn(gällerblandannatsidokrockkuddariframsätena).

Bältesförsträckare
Bältesförsträckare finns framförallt för framsätena i fordon. Bältesförsträckare
förbaksätenabörjadeintroducerasundersenaredelenav1990talet.Dessasystem
användertändenheterochgasgeneratorerförattspännaåtbältenavidenkolli
sion.Detfinnsävenmekaniskabältesförsträckaresomdrasåtmedfjäder,mende
beskrivsinteidennahandbok.

Bältesförsträckare

Gasgeneratorer

Detfinnsytterligareentypavbältesförsträckaremedmikrogasgeneratorersom
verkarpåbältetsupprullningsmekanism.

Sensor som aktiveras av stötar

Varning!
Fordonstillverkarens
anvisningaralternativtIDIS
manual måsteföljasvid
demonteringavkrockkuddar
medmekaniskaktivering.
Utlösningsmekanismen
måstesäkrasinnannågon
deldemonteras,annarsfinns
riskattkrockkuddenlöserut
underdemonteringsarbetet.
Säkringsmetodernaskiljer
sigåtmellanolikafabrikat
avkrockkuddarmed
mekaniskaktivering.
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Säker destruktion av PU
Krockkuddarutlösesmedstorkraftochkandödaellerallvarligtskadadensom
befinnersiginärheten.HanteringavoutlöstPUkräverdärförsärskildförsiktighet
ochkunskapomhur arbetet skautföras.Endast personal med särskild kompetens får 
utföra detta arbete.

Var försiktig med statisk elektricitet! 
Vidarbetemedeller transportavoutlöstaPUmåstedualltid se tillatt intevara
uppladdadavstatiskelektricitetgenomatt”jorda”digexempelvisgenomattta i
ettvärmeelement innanarbetetmedPU.Undvikattanvändaklädersomgerstatisk
elektricitet eller skor som är isolerande, till exempel gummisulor. Ta aldrig
i oisoleradekablar till PUellerpetamedfingrar eller ledandeverktyg ikontakt
styckenaförPU.

NedanbeskrivstillvägagångssättetförattlösautPUinutiellerutanförettfordon.
Omfordonstillverkarensverkstadshandbokeller IDISmanual (se sidan24)finns
tillgängligskadenföljasiförstahand!

Att lösa ut PU säkert utan demontering inne i fordon 
Saknas fordonstillverkarens verkstadshandbok/IDISmanual rekommenderas
följandetillvägagångssättförattlösautPUsäkertinneifordonet.Observeraatt
hörsel,andningsochögonskyddmåsteanvändasunderarbetetsgång.

Om specialverktyg för fjärrutlösning av PU i fordonet används ska verktygstill
verkarens användarmanual följas. Kontrollera först i biltillverkarensmanual om
verktygetkananvändasidenaktuellabilmodellen.

1. Koppla bort elkablarna från fordonets batteri(-er).

2. Vänta minst 30 minuter så att energireservkondensatorn laddas ur.

3. Tillverka en kabelhärva som består av två lösa elkablar som är minst 9 meter långa för att 
fjärrutlösa krockkudden. Ta bort cirka 2 cm av isoleringen i varje ände av kablarna.

4. Sammanfoga kabelhärvans två elkablar i ena änden för att minska risken för oönskad avfyring.

5. Bär ögonskydd, andningsskydd och handskar om fordonet redan har en eller flera utlösta 
krockkuddar.

6. Lokalisera varje PU med hjälp av symbolerna (se bild 1 till 4 på sidan 10) eller följ elkablar från 
gula eller orange kontaktstycken (elkablar kan också vara gula eller orange).

7. Koppla alltid bort elkablarna från styrenheten innan de kapas. Om elkablar saknas, kontrol-
lera om det finns ett batteri i AA-storlek i rattnavet eller under instrumentbrädan. Fordonet 
har då krockkuddar med separata batterier.

8. Gäller endast krockkuddar med separata batterier: Demontera AA-batteriet. Krockkuddar 
med separata batterier får inte lösas ut i fordonet. De ska demonteras enligt fordonstill-
verkarens instruktioner.

9. Kapa de elkablar som leder till varje PU; en elkabel i taget. Lämna minst 10 cm för skarvning.

10. Anslut de lösa kabeländarna på kabelhärvan till ändarna på elkablar från gula eller orange 
kontaktstycken (kablarna kan också vara gula eller orange) till PU:n. Krokodilklämmor kan 
användas. Isolera skarvningarna med t ex el-tejp. OBS! Om en krockkudde har flera steg 
måste alla stegen anslutas. Har en krockkudde flera kabelanslutningar har den flera tänd-
anordningar som ska anslutas (kan vara svårt att se när krockkudden är monterad i bilen). 

11. Samtliga outlösta PU kan med fördel kopplas in samtidigt, med var sin kabelhärva, före första 
avfyring. Om en krockudde har flera steg måste alla stegen kopplas in (se ovan).

12. Ta bort alla lösa föremål från det utrymme där PU kommer att lösas ut.

13. Se till att ingen finns i lokalen (inomhus) eller närmare än 9 meter (utomhus) när PU ska lösas ut.

14. Bär ögonskydd, andningsskydd och hörselskydd.

Varning!
Krockkuddarmedflerasteg
måstealltidlösasutfull
ständigt,dvsallastegen
måsteavfyrasviddestruk
tionen.Ombaraettsteg
lösesutfinnsriskattövriga
steglöserutavvärmenfrån
detförstasteget.Dettakan
skemedfördröjningvilket
medförfaraattnärmasig
krockkuddenefterutlösning
avbaraettsteg.
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15. Koppla isär ändarna av elkablarna på kabelhärvan (från punkt 4) och anslut dessa till plus- res-
pektive minuspolen på ett 12-Volts bilbatteri. Då kommer PU:n att lösas ut. Upprepa detta 
tills all PU är avfyrad. Om en PU har flera steg avfyras dessa efter varandra. Skulle någon PU 
inte lösa ut ska i första hand följande åtgärder vidtas. Kontrollera batteriets spänning, det ska 
vara fulladdat. Om inte, ladda eller byt batteriet. Om PU ändå inte löser ut, koppla batteri-
laddare till batteriet som är kopplat till PU som ska destrueras och slå på Boost-funktion 
(starthjälp) på batteriladdaren. Om PU ändå inte löser ut, kontakta importör för märket eller 
kontakta destruktionsanläggning.

16. Låt PU:n svalna och dammet lägga sig. PU är heta efter avfyring. Behåll ögonskydd, 
andnings skydd och handskar på när du närmar dig fordonet. Skydda PU:n från vatten och 
andra vätskor. Om pulver från krockkudden kommer i kontakt med huden skölj rikligt med 

tempererat vatten (cirka 20 °C).

Omfordonetärutrustatmedsidokrockkuddarmedmekaniskaktiveringkandessa
intelösasutmedelektriskströmenligtbeskrivningenovan.Demåsteiställetaktiv
erasmedslagtändningpåföljandesätt:

1. Säkra och frigör slagutlösaren enligt fordonstillverkarens instruktion. Det är mycket viktigt att 
utlösaren säkras på korrekt sätt för att hindra en okontrollerad avfyring av krockkudden. 

2. Placera utlösaren på golvet bakom framsätet.

3. Ta bort säkringsanordningen och avfyra krockkudden genom att slå på utlösaren med en 
hammare (se bild).

Omfordonstillverkarensanvisningarskiljersigfråndettaarbetssättskadeföljas
iförstahand.

Att demontera outlösta PU
Demontering av outlösta PU bör endast utföras enligt fordonstillverkarens
instruktioner, alternativt IDISmanual.Detta är särskilt viktigt för krockkuddar
medmekaniskaktiveringvilkamåstesäkrasföredemontering,annarsfinnsrisk
attkrockkuddenlöserutunderdemonteringsarbetet(seävensidan12).
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Råd för säker hantering av demonterad PU

1. Hantera krockkuddar med flera steg som om alla steg vore outlösta.

2. Bär inte en PU i elkablarna eller anslutningarna.

3. Bär aldrig en outlöst krockkudde så att den vilar mot mage/höft och du riskerar att skadas 
om den skulle utlösas. Bär den riktad från kroppen med kudden/skyddsstoppningen uppåt.

4. Bältesförsträckare bärs med gasgeneratorn riktad från kroppen.

Gasgeneratorer

5. Placera aldrig något ovanpå en krockkudde.

6. Lägg aldrig en krockkudde med kudden/skyddsstoppningen nedåt.

7. Håll PU:n ifrån öppen låga, elutrustning eller värmekällor med temperaturer över 135 °C.

8. Skydda PU:n från vatten och andra vätskor.  

9. Peta aldrig med någonting i kontaktstyckena.

10. Försök inte ta isär en demonterad PU ytterligare. 

11. Använd aldrig skärverktyg eller borrmaskin vid arbete med PU.

12. Var försiktig med statisk elektricitet! Vid arbete med eller transport av outlösta PU måste du 
alltid se till att inte vara uppladdad av statisk elektricitet genom att ”jorda” dig exempelvis 
genom att ta i ett värmeelement innan arbetet med PU påbörjas. Undvik att använda kläder 
som ger statisk elektricitet eller skor som är isolerande, till exempel gummisulor. Ta aldrig i 
oisolerade kablar till PU eller peta med fingrar eller ledande verktyg i kontaktstyckena för PU.
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Att lösa ut demonterad PU säkert utanför fordonet
Observeraatthörsel,andningsochögonskyddmåsteanvändasunderarbetetsgång.

1. Tillverka en kabelhärva som består av två lösa elkablar som är minst 9 meter långa för att 
fjärrutlösa PU. Ta bort cirka 2 cm av isoleringen i varje ände av kablarna.

2. Sammanfoga kabelhärvans två elkablar i ena änden för att minska risken för oönskad avfyring.

3. Anslut de lösa kabeländarna på kabelhärvan till ändarna på elkablarna till PU. Krokodil-
klämmor kan användas. Undvik att sätta fingrarna på PU:s kontaktstycken. OBS! Om en krock-
kudde har flera steg måste alla stegen anslutas. Har en krockkudde flera kabel anslutningar 
har den flera tändanordningar och flera steg. 

4. Isolera skarvningarna med el-tejp. 

5. Placera ett däck med fälg på marken (se bild nedan).

6. Stapla fyra eller fler däck av samma dimension, men utan fälgar ovanpå det första däcket.

7. Fäst ihop alla däck med minst två spännband.

8. Ställ stapeln upprätt. Däcket med fälg ska vara längst ned (se bild nedan).

9. Placera krockkudden i däckstapeln med gasgeneratorn nedåt mot fälgen och skyddsstopp-
ningen uppåt. Varning! Utlös aldrig en krockkudde med skyddsstoppningen nedåt!

10. Montera bältesförsträckare i ett skruvstycke på sådant sätt att dess rörelse inte hindras.

11. Se till att ingen finns i lokalen (inomhus) eller närmare än 9 m (utomhus) när PU ska lösas ut.

12. Bär ögonskydd, andningsskydd och hörselskydd.

13. Koppla isär elkablarna på den lösa kabelhärvan (punkt 2) och anslut dessa till plus- respektive  
minuspolen på ett 12-Volts bilbatteri. Då kommer PU:n att lösas ut. Om PU:n har flera steg, 
upprepa detta tills alla steg har avfyrats. Skulle något steg inte lösa ut bör i första hand  följande 
åtgärder vidtas: Kontrollera batteriets spänning, det ska vara  ful laddat. Om inte, ladda eller 
byt batteriet. Om PU ändå inte löser ut, koppla batteriladdare till  batteriet som är kopplat 
till PU som ska destrueras och slå på Boost-funktion (starthjälp) på batteri  laddaren. Om 
PU ändå inte löser ut, kontakta importör för märket eller kontakta destruktions anläggning.

14. Låt PU:n svalna och dammet lägga sig. PU är heta efter avfyringen.

15. Behåll ögonskydd, andningsskydd och handskar på när du närmar dig PU:n. Skydda PU:n 
från vatten och andra vätskor. Om pulver från krockkudden kommer i kontakt med huden 
skölj rikligt med tempererat vatten (cirka 20 °C).

Däckstapel

Varning!
Krockkuddarmedflerasteg
måstealltidlösasutfull
ständigt,dvsallastegen
måsteavfyrasviddestruk
tionen.Ombaraettsteg
lösesutfinnsriskattövriga
steglöserutavvärmenfrån
detförstasteget.Dettakan
skemedfördröjningvilket
medförfaraattnärmasig
krockkuddenefterutlösning
avbaraettsteg.

Krockkuddarmedflerasteg
kännsigengenomattdehar
fleratändanordningaroch
därmedflerakabelanslut
ningar.
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Somalternativtilldäckstapelkanmananvändaennätburavstål.Ennätburmed
tråddiametersomärminst2mmochhålareahögst650mm2ärtillräckligtkraftig
ochfinmaskigföratthindraattnågotkanflygautvidavfyringavPU.

Exempel på nätbur.
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Säker förvaring av PU
Krockkuddarutlösesmedstorkraftochkandödaellerallvarligtskadadensom
befinner sig i närheten.Därförmåste särskild försiktighet iakttas även vid för
varingavoutlöstaPU.PUkanexempelvisutlösasvidenbrand.Förattminimera
olycksriskenvidexempelvisbrand,skalösaPUinteliggautspridda.

Ansvar
Verksamhetsutövaren,dvsdetföretagsombedriververksamheten,äralltidansvarig
förattförvaringenbedrivsenligtgällanderegler,oavsettomdetkrävstillstånd
ellerinte.

Omfler än 10 PU ska förvarasmåste företaget skaffa tillstånd till förvaring av
explosivavarorfrånkommunendärförvaringenskaägarum.Företagetmåstedå
ävenutseenföreståndare(sesidan5).

Om högst 10 PU förvaras måste alla krav följas utom kraven på tillstånd och
föreståndare.

Krav på förråd
PU får förvaras i plåtskåp med trepunktslås, alternativt i nätbur (en nätbur
medtråddiameterminst2mmochhålareahögst650mm2är tillräcklig) eller
i utrymme med motsvarande tillträdesskydd. Med utrymme menas rum eller
delavrummedexempelvisheltäckandenätväggmed låsbardörrutrustadmed
trepunktslåsellerlåsmedminstmotsvarandetillgreppsskydd.

Bredvidståendeförbudsochvarningsskyltarskafinnasdärexplosivavarorförvaras
(seävensidan6angåendeskyltning).

Brandskydd
Förattskyddaförrådetmotbrandutifrånskabrandfarligavarorhållaspåavstånd
utanförförrådet.Avståndetbörvaraminst5m.

Vidförvaringavupptill1000PUställsingetkravilagstiftningenpåbrandteknisk
avskiljning av förrådet. Om fler än 1000 PU ska förvaras ska förrådet, om det
riskerarattutsättasförbrandutifrån,varautförtilägstEI30.

Brandfarligavarorellerannatmaterialsomkanökariskenförbrandochexplosion
fårintefinnasinneiettförråddärPUförvaras.

Släckutrustninglämpligförbekämpningavmindrebränderinärhetenavförrådet
måstefinnas tillgängligvidall tillståndspliktig förvaringavPU (ochävenandra
explosivavaror).Detrekommenderasatthaenbrandsläckaretillgängligävenvid
förvaringsomintekrävertillstånd.

Elektriska installationer
Elinstallationerskavaraavettsådantutförandeochvaraplaceradepåettsådant
avståndattde intekanorsakaantändningavde explosiva varorna i ett förråd.
Det ärdärförolämpligt attplacera elinstallationer inne i förrådet vid förvaring
avPUiplåtskåpellernätbur.Skåpet/burenfårinteplacerasförnäraelcentraler,
belysningsarmaturerodyl.förattundvikaatttexenkortslutningielapparaterna
påverkardenexplosivavaran.IstörreförrådfårPUinteplacerasförnärabelys
ningsarmaturer,strömställareodyl.Avståndstörreän10cmansesiregelvaratill
räckligt.Strömmenskavarafrånslageniförrådetnärinteverksamhetpågårdär.

Påinsidanavförrådetska
nedanståendeskyltfinnas
med angivelse av det hög
staantaletPUsomenligt
tillståndetfårförvaras
där.VidförvaringavPU
somintekrävertillstånd,
dvsavhögst10enheter,
skaantalet10angespå
skylten.
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Krav på föreståndare och kompetens
Kravpåföreståndaregällervidtillståndspliktigförvaring,dvsnärflerän10PU
skaförvaras.Arbetsplatsenmåstedockföljaallaövrigareglerävenomendasten 
PUförvaras.ObserveraattintebaraVDellerfirmatecknarekanvaralämpligasom
föreståndare.Densombedriververksamhetenmåsteintesjälvhafullkompetens,
detgårbraattanställaenpersonmedlämpligkompetensellerattutbildaenan
ställd.Seävensidan5omföreståndare.

Säker förvaring av PU i en arbetslokal
OutlöstaPUska förvaras iplåtskåpmed trepunktlås,alternativt inätbureller i
utrymmemedmotsvarandetillträdesskydd.Pågrundavplåtskåpetskonstruktion
ärdetviktigtattdetärplaceratellerförankratienväggellergolvpåettsådant
sättattskåpetintekanvältaomPUutlösesinneidet.Skåpetsdörröppningarbör
intevarariktademotutrymmedärpersoneruppehållersigunderlängretid,som
texpersonalutrymmeellerkundmottagning.Avståndettillettsådantutrymme
börvaraminst5m.

Viktigt vid förvaring av PU
• Brandfarligavarorellerannatmaterial somkanöka risken förbrandoch

explosionfårintefinnasiettförråddärPUförvaras.

• Ordningochredaärviktigtförensäkerförvaring.Därförböringetannatän
PUförvarasinneiförrådet.

• FörvaraPUisinaförpackningardärsåärmöjligt.

• Läggkrockkuddarmed”stoppningen”uppåt.

• Avståndmellanförrådochbrandfarligavarorbörvaraminst5m.

• Förattundvikaattbrandfarligavätskorellertungagaserrinnermotförrådet,
placeraförrådetsåattgolvetintesluttarmotdet.

• Urbrandskyddssynpunktärdetviktigtatthållagodordningiutrymmetrunt
skåpet/burenochplockaundanalltbrännbartmaterial såsompapper, städ
utrustning,kläder,sopkorgarodyl.

• PU får inte placeras för nära elektriska installationer i eller intill förrådet.
Avståndetskavaratillräckligtföratthindraantändningavexplosivavarorvid
eventuellafelielapparaterna(seovan).

• FörrådetskahållaslåstochendastöppnasvidinellerurlastningavPU.

Exempel på nätbur Exempel på plåtskåp
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Tillfällig förvaring av PU i samband med arbete
LösaPUkomponenterfår,förutsattattdetskerpåettsäkertsättochattartiklarna
hållsunderuppsikt,underenarbetsdag förvaras i anslutning till fordonet som
repareras.OmreparationensträckersigövermeränenarbetsdagmåstePUlåsas
iniförrådelleråtermonterasibilenviddagensslut.

VidskadeverkstäderskafordonskomponenterinnehållandePUsåsomrattar,stolar,
instrumentpanelerm.m.förvarassepareradefrånövrigadelarsomdemonterats
frånfordonetundertidensomreparationenpågår.

PlaceraalltidlösaPUkomponenterpåettsättsåattriskenförskadorminimeras
vid oavsiktlig avfyring. Lägg exempelvis alltid krockkuddenmed ”stoppningen”
uppåt,låtenstolståpåsinaskenoromdenärutrustadmedsidokrockkudde.

FörvaraalltidPUioriginaltransportförpackningsålångtdetärmöjligt.

OBS!
VidarbetemedellertransportavPU,sealltidtillattintevaraladdadavstatisk
elektricitet(sesidan13).

Krockkuddar läggs alltid med 
kudden/stoppningen uppåt

Transport av PU för destruktion på annan plats
FörtransportavPUutanfördinegenarbetsplatsgällerMSB:sföreskrifteromtrans
portavfarligtgodspåvägochiterräng(ADRS).SomavsändareavPUärduiförsta
handansvarigföratt:

• klassificeraPU

• godkändaförpackningaranvänds

• märkaochetiketteraförpackningarnapårättsätt

• taframenföreskriventransportdokumentation
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FöljandechecklistakananvändasnärPUskaförberedasförtransport:

1. Kontrollera attmottagaren har tillstånd frånMSB för destruktion och för
varingavexplosivavaror.

2. Kontrollera attmottagaren har tillstånd från länsstyrelsen ellermark och
miljödomstolenatthanterafarligtavfallenligt förordningenommiljöfarlig
verksamhetochhälsoskydd.

3. Kontrolleraattdentransportörduvillanlitahartillståndfrånlänsstyrelsen
atttransporterafarligtavfall.

4. Informeratransportörenomattdetrörsigomentransportavexplosivavaror 
närdubeställertransporten.Omnettomängdenexplosivämne(riskgrupp1.4BG)
ärhögst333kgkantransportörenanvändasigavlättnadernaenligtreglerna
försåkalladvärdeberäknadmängdiADRS.

5. LäggdinaPUienlådasomärgodkändförtransportavPUsomfarligtgods.
Nedanföljerettexempelpågodkännandemärkningpåpapplådorsomärgod
kändaförtransportavPU.

1 5

2 6

3 7

4

FN:s förpackningssymbol Tillverkningsår

Förpackningsslag. 4G = Låda av papp Land där typprovningen utförts

Anger vilken förpackningsgrupp för-
packningen provats för (Y = II och III) 
samt högsta tillåtna bruttovikt i kg

ID-nummer hos det företag 
som typprovat förpackningen

Godkänd för fasta ämnen

1 52 63 74

6. Märklådanmedtexten:

UN 0503 Krockkuddemoduler och/eller bältesförsträckare 

Omlådanenbartinnehållerkrockkuddemoduleralternativtbältesförsträckare
angebaradet.
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7. Märkävenlådanmedenetikettsomserutsåhär.

UN0503kanvarabådegasgeneratorerförkrockkuddar,krockkuddemoduler
ellerbältesförsträckare.Setillatträtttextstårpålådanberoendepåvadden
innehåller.

8. Skrivutetttransportdokument.Omduharenegenblankettfårduanvända
den.Saknarduegenblankettkandukopieraexempletpånästasida.Exempel
blankettenfinnsävenförnedladdningpåMSB:swebbplats:

https://www.msb.se/Upload/Blanketter/Brandfarligt_explosivt/TRANSPORT
DOKUMENT%20för%20FARLIGT%20GODS%20PU.pdf

9. Lämnalådornaochtransportdokumentettilltransportören.

https://www.msb.se/Upload/Blanketter/Brandfarligt_explosivt/TRANSPORTDOKUMENT%20f%F6r%20FARLIGT%20GODS%20PU.pdf
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PU-transportdokument för farligt gods

  25 
 

TRANSPORTDOKUMENT för FARLIGT AVFALL och FARLIGT GODS (PU) 

Avsändare Transportör Mottagare 
Företag 

 
Företag 
 

Företag 
 

Organisationsnummer 
 

Organisationsnummer 
 

Organisationsnummer 
 

Adress 
 

Adress 
 

Adress 
 

Kontaktperson 
 

Kontaktperson 
 

Kontaktperson 
 

Kommunkod1 
 

Kommunkod1 

 
Kommunkod1 
 

 Tillstånd att transportera farligt avfall från 
länsstyrelsen 
☐Ja ☐Nej 

Tillstånd att hantera farligt avfall från 
länsstyrelsen eller mark och 
miljödomstolen 
☐Ja ☐Nej 

  Tillstånd från kommun/MSB att 
förvara/destruera explosiv vara 
☐Ja ☐Nej 

Farligt avfall 
Avfallskod 

Godsdeklaration farligt gods/farligt 
avfall 

Antal och typ av 
förpackning 

Total nettovikt 
explosivämne2 

Total bruttovikt 

160110     
 

Fyll i total nettovikt explosivämne, multiplicera med 3, fyll i poängsumman 

Transportkategori 2 = totalt              kg x 3 =  poäng 
Hämtningsdatum 

 
Underskrift avsändare Underskrift mottagare 

 
 
 

Namnförtydligande 

 
Namnförtydligande 

 
 

Om poängsumman understiger 1000 kan transporten ske enligt reglerna för värdeberäknad mängd. 
 
 
 
 

 
 
 
 
                                                             
1	  Se http://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommunkoder	  	  
2	  Om	  nettovikten	  är	  okänd,	  välj	  80	  g/PU	  

Ompoängsummanunderstiger1000kantransportenskeenligtreglernaförvärde
beräknad mängd, under förutsättning att transportören inte har lastat annat
farligtgodspåtransportenhetensompåverkarpoängsumman.

1.Sehttp://www.skl.se/kommuner_och_landsting/om_kommuner/kommunkoder

2.Omnettoviktenärokänd,välj80g/PU
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Lagstiftning
Följande lagstiftning och handböcker innehåller bestämmelser om och beskriv
ningaravhurPUskahanteras.

På MSB:s webbplats, www.msb.se

• Lagen(2010:1011)ombrandfarligaochexplosivavaror.

• Förordningen(2010:1075)ombrandfarligaochexplosivavaror.

• Myndighetenförsamhällsskyddochberedskapsföreskrifterochallmännaråd
omförvaringavexplosivavaror(MSBFS2010:5).

• Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS1998:4)omtillverkningav
explosivavaror,sominnehållerreglerombl.a.

  tillstånd

  föreståndare

  organisationochpersonal

  riskutredning

  förvaring

  destruktion

• HandbokFörvaringavexplosivavaror.Publ.nr:MSB017810revideradjuni2012.
Kanladdasneripdfversionpå:https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26079.pdf

• Lagen(2006:263)omtransportavfarligtgods.

• Förordningen(2006:311)omtransportavfarligtgods

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om transport
avfarligtgodspåvägochiterräng(ADRS).(SenasteutgåvaMSBFS2011:1,
uppdaterasvartannatår)

• BroschyrTransportavfarligtgods:vägochjärnväg.Kanladdasneripdf 
versionpå:https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/26071.pdf

På Naturvårdsverket webbplats, www.naturvardsverket.se

• Miljöbalken(1998:808Kap1,Kap2,Kap9ochKap15)med

• förordningen(1998:899)ommiljöfarligverksamhetochhälsoskydd,

• förordningen(2007:185)omproducentansvarförbilar

• bilskrotningsförordningen(2007:186)och

• avfallsförordningen(2011:927).

På Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se

• Arbetsmiljölagen(1977:1160)

• Arbetsmiljöförordnigen(1977:1166)

• Arbetsmiljöverketsföreskrifter.

Övrig litteratur

• IDISmanual,www.idis2.com

• Verkstadshandbok.
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Tillståndsansökan för destruktion 
och förvaring av PU
Tillståndsansökan för enbart förvaring av fler än 10 st PU skickas till 
kommunen där förvaringen ska äga rum.

• Kontaktarespektivekommunförmerinformationochansökningsblanketter.

Tillståndsansökan för destruktion och förvaring skickas till MSB. 

• Merinformationochansökningsblankett(Wordochpdfformatförnedladdning)
finnspå:https://www.msb.se/sv/Forebyggande/Brandfarligtexplosivt/Explosiva
varor/PUpyroteknisksakerhetsutrustning/Destruktionforvaring/

• Blankettenfinnsävenpånästasidaförkopiering.



Pyroteknisk utrustning  
för fordon (PU)
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Sökande 
Företagets eller personens namn  

     

 
Organisations- eller personnr (10 siffror) 

     

 
Postadress 

     

 
E-postadress 

     

 
Telefon  

     

 
Mobiltelefon 

     

 

Föreståndare 1 
Namn 

     

 
Personnr (10 siffror) 

     

 
Postadress 

     

 
E-postadress 

     

 
Telefon 

     

 
Mobiltelefon 

     

 
Föreståndare 2 (Behöver inte fyllas i om det bara finns en föreståndare. Om fler än två föreståndare 
finns kan uppgifter om dessa bifogas separat) 
Namn 

     

 
Personnr (10 siffror) 

     

 
Postadress 

     

 
E-postadress 

     

 
Telefon 

     

 
Mobiltelefon 

     

 
 
Uppgifter om hanteringen 
Plats där destruktionen ska äga rum (fastighetsbeteckning och gatuadress) 

     

 

Typ av skydd som används vid utlösning av demonterade PU: däcktrave, stålbur eller annat. Om verktyg för fjärrutlösning 
av PU i fordonet används ange fabrikat och modell.  

     

 
Största antal demonterade PU som ska förvaras på 
platsen 

     

 
Typ av förråd som ska användas till förvaring av PU 

     

 

Elektrisk utrustning finns i förråd för PU 
 Nej    Ja, ange vilken 

     

 

Avstånd mellan förråd för PU och  
elektrisk utrustning utanför förrådet 

     

 m 
Avstånd mellan förråd för PU och  
hantering av brandfarliga varor 

     

 m 

 
 
Underskrift 
Sökandes underskrift Namnförtydligande 

 

     

 
 
Bifoga följande dokument med ansökan (se nästa sida) 

 Ansökan om tillstånd till destruktion av 
pyroteknisk utrustning för fordon (PU) 
Datum 

     

 
Blanketten skickas till 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Enheten för farliga ämnen 
651 81 Karlstad 
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• Kopia av karta över omgivningen (markera grannar och deras verksamhet, till exempel 
bensinstation, bostadshus och förskola). 

 
• Planritning över anläggningen. Markera på ritningen var PU ska destrueras respektive förvaras 

och var brandfarliga varor förvaras (beskriv även vilken typ av varor som finns på respektive 
plats). Bifoga gärna foton som visar hur det ser ut på platsen. Beskriv även enkelt vad man 
gör i varje byggnad på er fastighet. 

 
• Beskrivning av destruktionsplatsen, den utrustning som ska användas och förrådet för 

demonterade PU, gärna i form av foton. Om enbart destruktion i fordon utan demontering av 
PU förekommer eller om PU destrueras omedelbart efter demontering och förvaring av 
demonterade PU inte förekommer behövs ingen beskrivning av förråd. 
 

• Dokument som visar föreståndarens kompetens och lämplighet som föreståndare, 
föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt att personen accepterat 
föreståndaruppdraget. Enmansföretagare behöver inte visa att man accepterar 
föreståndaruppdraget. 
 

• Kopia av den arbetsinstruktion som används för destruktionen. Används den instruktion som 
beskrivs på sidorna 13-17 i MSB:s handbok ”Pyroteknisk utrustning för fordon (PU): 
Destruktion, förvaring och hur du söker tillstånd för sådan verksamhet” (MSB470 - november 2012)
bifoga en kopia av denna. Om du använder en annan typ av skydd än däcktraven som beskrivs i 
handboken, t ex en stålbur, bifoga även en beskrivning (helst med bild) av denna.   
 
Om du även tänker använda specialverktyg för fjärrutlösning av PU bifoga kopia av lämpliga
delar av användarmanualen. 
 
Om någon annan arbetsmetod används bifoga instruktionerna för denna. Instruktionerna ska 
innehålla en utredning av riskerna med verksamheten, alternativt bifogas en separat 
riskutredning.  
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