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Särskilt villkor
för skogs- och anläggningsmaskiner
Försäkringsförbundets tekniska rekommendation FTR 127

Godkännande

För de maskintyper som inte finns upptagna
under fordonstyper och skyddsklasser avgörs
säkerhetskraven av berört försäkringsbolag.

Fast monterad släckanläggning och övriga brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner ska uppfylla SBF 127 och SBF 127B
samt FTR 127:1.

Sprinkler
Maskiner som arbetar i brandfarlig miljö ska
utrustas med fast monterad släckanläggning, s.k.
sprinklersystem.

Skyddskrav
Grundskydd

Upplysning: Med ”brandfarlig miljö” avses brandfarlig
omgivning och/eller brandfarligt material. Som exempel på
brandfarlig omgivning kan nämnas skog, sågverk, brädgårdar, färglager, soptipp, petroleum- och kemiska industrier. Som exempel på brandfarligt material kan nämnas
flis, torv, trä, papper samt petroleumprodukter.

Alla krav enligt SBF 127 ska vara uppfyllda och
tillämpas på alla maskintyper enligt SBF 127B.
Där anges vilka säkerhetskrav (skyddsklass 1-8)
som gäller för respektive maskintyp för olika
användningsområden.
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FTR 127:1
Utgående handbrandsläckare

Prövning och typintygande av
släckanläggning

Handbrandsläckare av typ ABE II enligt SS
1192-6 och ABE III enligt SS 1192-5 är en utgående standard och får inte längre marknadsföras. Handbrandsläckare av denna typ som
fortfarande är i bruk får tills vidare användas.

Överensstämmelse med kraven i SBF 127 och
SBF 127B ska styrkas med ett av prövningsorganet utfärdat typintyg. Ett typintyg ska utfärdas
för varje kombination av fordon och släckutrustning.

Anläggarintyg för typintygad
släckanläggning

Ett typintyg gäller i tre år från den dag det har
ufärdats.

Efter slutfört montage ska en typintygad släckanläggning kontrolleras av en anläggarfirma
eller av denna utsedd sakkunnig kontrollant.
Kontrollen ska dokumenteras i ett anläggarintyg
på Försäkringsförbundets formulär FTR 127:345.
Intyget sänds tillsammans med ansökan om typintygad släckanläggning till Svenska Brandförsvarsföreningen, 115 87 Stockholm.

Ansökan om typintygande ska göras hos Svenska
Brandförsvarsföreningen, 115 87 Stockholm, på
blankett SBF 127:1 ”Ansökan om typintygande
av släckanläggning”.

Brand- och säkerhetskontroll
Brand- och säkerhetskontroll på maskiner ska
utföras senast ett år efter leverans eller registrering. Kontroll av överensstämmelse med SBF 127
och SBF 127B ska därefter utföras årligen.

Det ska kontrolleras att
u anläggningen är utförd i överensstämmelse
med dessa regler
u detekterings-, larm- och släckutlösningssystem samt stopp- och avstängningsanordningar
är funktionsdugliga
u varnings- och instruktionsskyltar finns uppsatta på väl synlig plats i förarhytt och utanpå
maskinen.

Kontrollbehörighet och intyg
Kontrollerna ska utföras av verkstadspersonal
som genomgått utbildning avseende SBF 127 och
SBF 127B.

Av anläggarintyget ska framgå
u släckmedlets sammansättning och/eller typbeteckning
u uppgift om installationsföretag och för installationen ansvarig person.

Kontrollerna ska dokumenteras med ett besiktningsprotokoll på Trafikförsäkringsföreningens
formulär YTG 2001:1. Detta ska bevaras av den
försäkrade för att kunna uppvisas för berört
försäkringsbolag.

Undantag från årlig brand- och
säkerhetskontroll

Ändringar i utförande med typintygad släckanläggning

Maskiner som inte behöver genomgå årlig brandoch säkerhetskontroll är
u lantbruksmaskiner
u mobilkranar
u eltruckar med lastkapacitet understigande 1500
kg
u maskiner med vikt understigande 600 kg tjänstevikt eller värde understigande två basbelopp.

Modifiering av typintygad släckanläggning eller
maskin ska anmälas till anläggarfirma och till
Svenska Brandförsvarsföreningen. Prövningsorganet avgör därefter om ny typbesiktning erfordras.

Maskiner enligt ovan ska dock uppfylla utrustningskraven enligt fordonstyper och skyddsklasser.
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Material- och komponentkrav

tor, detektoranslutningar och ledningsskarvar,
sprinklermunstycke ska vara provat enligt normerna i SBF 127. Intyg från provningsanstalt ska
kunna uppvisas. För övrigt ingående material
ska materialspecifikation upprättas.

Ingående material och komponenter som är
av väsentlig betydelse för anläggningens säkra
och riktiga funktion såsom centralapparat, detek-
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