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SBF 127:14 Giltighetstid 

Normgruppen har beslutat om en övergångstid för SBF 127:14. Den får tillämpas till och med 

2016-12-31. 

 

SBF 127:15 Ändringsblad  

Det har framförts synpunkter på de ändrade skyddsklasserna för vissa maskintyper enligt 

SBF 127 B:15. Normgruppen har den 5 mars bland annat beslutat att ändra skyddsklasserna 

och tillämpa samma skyddsklasser som i SBF 127 B:14. 

Vi har även förtydligat texten i 127:15 avsnitt 3.5.1, 3.5.4 och 3.3.6. 

Bifogat finns ”Ändringsblad 1 till SBF 127:15” daterat 2015-03-05 

 

SBF 127 Revidering 

Vi kommer att göra en mer genomgående revidering av SBF 127 och SBF 127 B och är 

tacksamma för synpunkter på nuvarande versioner. Ange vad som bör ändras och gärna ett 

förslag till ny skrivning samt i vilket avsnitt som ändringen bör göras. 

Synpunkterna sänds till bjorn.bjorkman@svbf.se  

Den reviderade versionen SBF 127:16 beräknas vara klar till årsskiftet. 

 

Sprid gärna denna information till andra som kan vara intresserade. 

 

Brandskyddsföreningen 

Normgruppen för SBF 127 

Björn Björkman 

bjorn.bjorkman@svbf.se  

Tfn 08-588 475 17 
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2015-03-05 

Ändringsblad 1 till SBF 127:14 och 127:15  

Vid normgruppens möte 2015-03-05 beslutades att göra följande ändringar i  

SBF 127:14 och SBF 127:15. 

Följande ändringar görs i SBF 127:14 

SBF 127:14 får tillämpas till och med 2016-12-31. 

 

Följande ändringar görs i SBF 127:15 

Sid 26 avsnitt 3.5.1  Stycke 5  

Släckanläggningens elektriska system, elledningar och 

kopplingsboxar, ska i minsta möjliga mån integreras med 

maskinens övriga elsystem. 

Sid 27 avsnitt 3.5.4 Stycke 1  

Centralapparat med tillhörande detektorer, utlösnings-

anordningar, larmdon, tryckvakt bör strömförsörjas av 

maskinens eget batteri. Uttaget ska göras före huvud-

strömbrytaren med separat avsäkring.  

Sid 15 avsnitt 3.3.6 Sista stycket 

Vid brand ska centralapparaten omedelbart aktivera optiska 

och akustiska larmdon samt utlösa släckmedlet automatiskt 

när huvudströmen är frånslagen.  

Följande ändringar görs i SBF 127 B:15 

Skyddsklassen har för följande maskiner ändrats till Skyddsklass 2. 

Sid 5 Torvmaskin ska utrustas enligt Skyddsklass 2.  

Sid 7 Traktorgrävare/grävlastare som i huvudsak arbetar i 

brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.  

Sid 7 Grävmaskin/materialhanterare som i huvudsak arbetar i 

brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2.  

Sid 8 Lastare som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas 

enligt Skyddsklass 2.  

Sid 9 Dumper som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska utrustas 

enligt Skyddsklass 2.  
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Sid 10 Schaktmaskin som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska 

utrustas enligt Skyddsklass 2. 

Sid 10 Kompaktor som i huvudsak arbetar med kompaktering av sopor 

ska utrustas enligt Skyddsklass 2.  

Sid 11 Förbränningsmotordriven truck som i huvudsak arbetar i 

brandfarlig miljö ska utrustas enligt Skyddsklass 2. 

Sid 13 Industritraktor som i huvudsak arbetar i brandfarlig miljö ska 

utrustas enligt Skyddsklass 2.  

Sid 17 Skyddsklass 5 

Brandsläckare ändras till klass 43A 233B C från klass 34A 233B C.  

Sid 19 Handbrandsläckare ändras till följande: 

Handbrandsläckare med klasser 13A 89B, 27A 144B och 34A 183B får 

användas på maskiner levererade före 2004-09-01 enligt skyddsklasserna. 

Handbrandsläckare med klassen 34A 233B C får användas på maskiner 

levererade före 2014-06-01 enligt skyddsklasserna. 

 

Brandskyddsföreningen 

Normgruppen för SBF 127 

Björn Björkman 

bjorn.bjorkman@svbf.se  

Tfn 08-588 475 17 
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