
Brandskyddskrav för 
skogsmaskiner och lastbilar*
Gäller från 2017-04-01
Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina skogsmaskiner varje år för att 
undvika brandskador. Brand i dina skogsmaskiner medför även en stor risk för 
skogsbrand. Brandförloppet kan gå snabbt med förödande skador som följd.

För skogsmaskiner med ett marknadsvärde understigande 15 prisbas
belopp gäller speciella regler rådgör med försäkringsbolaget.

För att du ska få full ersättning från försäkringen vid en brand ska 
du följa Svenska Brandskyddsföreningens (SBF) regler för brandskydd 
på arbetsfordon och maskiner, SBF 127. 

Brandsskyddsregler för skogsmaskiner
• Fordonet ska genomgå en årlig brandskyddskontroll av en  

behörig firma.
• En behörig firma ska varje år revisionsbesiktiga sprinkler

anläggningen.
• Du ska ta reda på vilka regler som gäller för den arbetsplats eller 

det företag du kommer till för att utföra ett arbete.
• Rengör och kontrollera eventuella läckage på dina skogs maskiner 

regelbundet, helst efter varje arbetspass.
• Elsystem  huvudbrytare skall alltid brytas vid parkering,  

till exempel vid kortare rast.

Regler och skyddsklasser för  
skogs maskiner, utdrag ur SBF 127.

Exempel på maskiner:
För skördare och skotare gäller Skyddsklass 2 alternativt 
Skyddsklass 4.

För markberedare med separat bearbetningsmotor gäller 
Skyddsklass 1 på bearbetningsmotorn och Skyddsklass 2 på 
framdrivningsmotorn.

Dessutom rekommenderas lättvatten/skumbrandsläckare 
för släckning av eventuella markbränder. I övrigt skall lokala 
brandskyddsföreskrifter iakttas. Skyddsklass 1 med släck
medelsmängd 6 l/m³ på bearbetningsmotorn. Skyddsklass 2 på 
framdrivningsmotorn.

Ovan gäller även om dragfordonets motor används som  
drivkälla för flismaskinen.

Reglerna skall tillämpas oavsett om maskinen kan förflyttas 
med egen motor eller måste transporteras.

Skyddsklass 1: Fast monterat släcksystem klass 1
•  2 stycken handbrandsläckare (om ej annat anges under fordons

typer) av klass 43A 233BC minimum 6 kg enligt SSEN 3
• Avstängningsanordning enligt SBF 127 för
 – elsystem
 – bränslesystem
 – bearbetningsmotor.

Skyddsklass 2: Fast monterat släcksystem klass 2
•  2 stycken handbrandsläckare (om ej annat anges under fordons

typer) av klass 43A 233BC minimum 6 kg enligt SSEN 3
• Avstängningsanordning enligt SBF 127 för 
 – elsystem
 – bränslesystem

Brandfarlig miljö

Exempel på brandfarlig miljö och brandfarligt material

Miljö skogsbruk, sågverk, brädgårdar, återvinnings
anläggningar, färglager, petroleum, kemiska  
industrier, pappers, board och massabruk 
samt torvtäkt

Material flis,spån, torv, trä, avfall/sopor, papper,  
petroleum, kemiska produkter



Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 02119 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 045430 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023930 00 | Länsförsäkringar Gotland 049828 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 02614 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 04419 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 03163 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
03515 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 06319 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 03619 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 02066 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
047072 00 00 | LF Norrbotten 092024 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 050077 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 015548 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 01868 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 09010 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 061136 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 052127 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 01329 00 00 

lansforsakringar.se
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Handbrandsläckare

Handbrandsläckare med klasser 13A 89B, 27A 144B och  
34A 183B får användas på maskiner levererade före  
20040901 enligt skyddsklasserna.

Handbrandsläckare med klassen 34A 233BC får användas på 
maskiner levererade före 20140601 enligt skyddsklasserna.

Regler och skyddsklasser för skogs maskiner, 
utdrag ur SBF 127. Forts.

*  Regler och skyddsklasser för lastbil,  
utdrag ur SBF127

Skyddsklass 4: Skogsmaskiner som saknar fast monterat 
släcksystemmed ett nypris eller marknadsvärde under  
15 prisbasbelopp
• 2 handbrandsläckare (om inte annat anges under fordons

typer) av klass 43A 233B C minimum 6 kg enligt SSEN 3.
• Avstängningsanordningar enligt SBF127 för Avstängnings

anordningar enligt SBF127 för: 
–  Elsystem

Lastbil för transport eller hantering av  
lättantändligt fibröst material
• Fordon som transporterar till exempel rundvirke samt  

spån, flis och torv i bulkform: Fordonet utrustas enligt 
Skyddsklass 11.

• Fordon med flisaggregat: Fordonet utrustas enligt Skydds
klass 1 på bearbetningsmotorn och Skyddsklass 11 på 
framdrivningsmotorn. Detta gäller även om dragfordonets 
motor används som drivkälla för flismaskinen.

Skyddsklass 11 Fast monterat släcksystem klass 2
• 2 frostskyddade vätskehandbrandsläckare av lägst klass 

13A 144BC, 6 kg enligt SSEN 3.
• Avstängningsanordningar:
  Elsystem
  Bränslesystem

Vem får göra brand- och säkerhetskontroll?
Verkstadspersonal som är utbildade inom SBF 127 får utföra den årliga 
brandskyddskontrollen. En behörig firma ska revisionsbesiktiga skogs
maskiner alternativt lastbilar med fast monterad släckanläggning. 
Brandskyddskontroll av både maskiner  och lastbilar samt släck
anläggning ska ske varje år. Vid en brandskada ska du kunna visa upp 
ett brandskyddsprotokoll som inte är äldre än 16 månader.

Beställ brandskyddskontroll och installation av sprinklersystem 
hos din serviceverkstad. På www.tff.se/sv/skadeforebyggande/brand
skydd/godkandabesiktningsforetag/ finns en lista på auktoriserade 
verkstäder. 

Maskiner med vikt understigande 600 kg tjänstevikt och/eller 
 nypris understigande två prisbasbelopp behöver inte genomgå årlig 
brandskyddskontroll.

Maskinen ska dock uppfylla de regler om brandskydd som gäller 
enligt Brandskyddsföreningens bestämmelser, SBF 127.


