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Särskilt villkor för brandskydd på 
arbetsfordon inklusive skogs- och     
anläggningsmaskiner 

Denna rekommendation är endast av vägledande karaktär. Inga hinder föreligger 

för försäkringsgivare och försäkringstagare att avtala om andra         villkor. 

FTR 127:4 träder i kraft 2022-03-31. 

 

För vem gäller villkoret? 
En FTR kan ligga till grund för enskilda försäkringsbolags villkor. Sådana villkor 

gäller för den försäkrade enligt ett försäkringsavtal i vilket de har införts.  

Dessa rekommendationer gäller för parterna där krav kan finnas i försäkringsvillkor 

eller liknande. Det är därför väsentligt att kontakt tas med aktuellt försäkringsbolag 

om vilka krav som ska gälla.  

 

Omfattning för FTR 127  
FTR 127 gäller för fordon med förbränningsmotor. Helt eldrivna fordon utan 

förbränningsmotor regleras inte i denna rekommendation. 

Grundkrav 
Alla krav enligt SBF 127 ska vara uppfyllda och tillämpas på alla arbetsfordon och 

maskintyper enligt SBF 127. Där anges vilka säkerhetskrav (skyddsklass 1-11) som 

gäller för respektive maskintyp för olika användningsområden.  

För de maskintyper som inte finns upptagna under fordonstyper och skyddsklasser 

avgörs säkerhetskraven av berört försäkringsbolag.  

Brandskyddskontroll 
Kontrollpunkter ska utföras och överensstämma med SBF 127. Checklistor och 

protokoll finns på www.tff.se 

Årlig brandskyddskontroll 

Brandskyddet ska årligen kontrolleras, av behörig personal, med en maximal 

fördröjning med fyra månader efter föregående kontroll. Behörig personal ska ha 

genomgått utbildning avseende SBF 127. 

 

Traktor och arbetsmaskin i jordbruk, nylevererad eller registrerad efter den 

1 april 2017 som inte är brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras 

innan leverans. Därefter ska brandskyddskontroll utföras minst vart femte 



 

 

 

 

 

 

 

2 (2) 
 

år av behörig personal. Undantaget gäller inte för skördetröska levererad 

efter 1 april 2017. 

Undantag från den årliga brandskyddskontrollen gäller för: 

• lantbrukstraktor levererad före 1 april 2017. 

• arbetsmaskin i jordbruk inklusive skördetröska levererad före 1 april 

2017. 

• lastbilar, dock ska fast släcksystem servas enligt tillverkarens 

anvisningar. 

• mobilkranar. 

• maskiner med vikt understigande 600 kg tjänstevikt eller nypris 

understigande två prisbasbelopp. 

Protokoll 

Årlig brandskyddskontroll ska dokumenteras med ett protokoll. Lämpligen används 

Trafikförsäkringsföreningens brandskyddsprotokoll eller likvärdigt protokoll 

innehållande motsvarande kontrollpunkter. Protokollet ska sparas av den 

försäkrade för att kunna uppvisas för berört försäkringsbolag. 

 

Frivillig brandskyddsintypning av maskin  

Tillverkare av eller generalagent för maskiner kan låta utföra en 

brandskyddsintypning vilken bekräftar att maskinen vid leverans uppfyller 

försäkringsbolagens krav. Ansökan om intypning görs på 

Trafikförsäkringsföreningens hemsida www.tff.se.  

 

Släcksystem 
Maskiner som arbetar i brandfarlig miljö eller med brandfarligt material ska utrustas 

med fast monterat släcksystem. 

Fast monterat släcksystem och övriga brandskyddsanordningar ska för att bli 

godkända uppfylla SBF 127. 

Övergångsregler 

Släcksystem 

Installationsintyg får utfärdas för släcksystem som har testats och godkänts enligt 

föregående utgåva av SBF 127 till och med 2023-12-31.  

Släcksystem monterade enligt tidigare utgåvor av regelverk behöver normalt inte 

byggas om enligt nya utgåvor. Det förutsätts att släcksystemen repareras och 

servas enligt senaste utgåvan av SBF 127. 

 
Arbetsfordon med typintygat släcksystem 

Fordon med typintygade släcksystem av Brandskyddsföreningen, godtas till och 

med typintygets utgång därefter ska fasta installationer godkännas enligt senaste 

utgåvan av SBF 127. 


