
  

  

  

 

 

Uppfyller dina maskiner 

försäkringsbranschens 

brandskyddskrav 

? 
Brandskyddsföreningens regelverk SBF 127 föreskriver att arbetsfordon och 
-maskiner inklusive skogs- och anläggningsmaskiner ska vara konstruerade 
och utrustade på sådant sätt att uppkomst av brand förebyggs.  De flesta av 
dessa maskiner ska även genomgå en årlig brandskyddskontroll för att upp-
fylla försäkringsbranschens krav. 
 

Säkerhetsbestämmelserna i försäkringsbolagens villkor kräver att arbetsfordon och -maskiner 
inklusive skogs- och anläggningsmaskiner uppfyller kraven i Brandskyddsföreningens regelverk 
SBF 127 och att en årlig brandskyddskontroll utförs. Underlåtelse att följa dessa regler kan leda 
till reducerad eller utebliven ersättning vid eventuell skada. 
 
Traktor och övrig maskin i lantbruk, nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017, ska 
brandskyddskontrolleras minst vart femte år av behörig personal. Däremellan ska brandskyddet 
årligen kontrolleras av ägaren eller gårdens personal enligt checklista. Dokumentation från 
brandskyddskontroll ska sparas i fem år. 
 

För att säkerställa en god brandsäkerhet på de maskiner som levereras och  
brukas i Sverige erbjuder försäkringsbranschen intypning och utbildning. 



    Kostnadsfri intypning 

För att säkerställa att nylevererade maskiner uppfyller försäkringskraven erbjuder  

försäkringsbolagen gratis intypning av nya maskinmodeller. Denna tjänst riktar sig direkt  

till  generalagenter och tillverkare och utförs av maskinexperter från försäkringsbolagen.  

Vid intypningen utfärdas ett intyg som bekräftar att modellen uppfyller försäkrings- 

branschens brandskyddskrav. Tjänsten är kostnadsfri. Vid flera importörer av ett märke  

kan intyg inte utfärdas; i  dessa fall  rekommenderas  årlig brandskyddskontroll  

av aktuell maskin före leverans. 

 

    Utbildning brandskyddskontroll 

Utbildningen vänder sig till verksamma inom verkstad och service i maskinbranschen  

och ger behörighet att utföra årlig brandskyddskontroll i enlighet med SBF 127.   

Personligt utbildningsbevis utfärdas. Kursen tar en dag och hålls på olika platser i   

landet ett flertal gånger per år. För ytterligare information, besök tff.se/Skadeförebyggande 
(kursarrangör är Svensk Försäkring Administration AB, ett helägt dotterbolag till TFF). 

 

     Information och bokning på www.tff.se/Skadeförebyggande 

Verksamheten inom intypning och utbildning sker i samarbete med Trafikförsäkrings-

föreningen TFF. På TFF:s hemsida finns ytterligare information och anmälningssida.  

Här finns även brandskyddsprotokoll, checklista och broschyrer att ladda ned samt en  

förteckning över företag med  behörig personal för årlig brandskyddskontroll. 

Huvudreglerna i SBF 127 

 Batterikablar och ej avsäkrade kablar ska vara förlagda i för ändamålet  
avsett skyddshölje som motverkar nötningsskador. 

 Batteriet ska vara försett med polskydd och/eller skyddsmatta. 

 Maskinen ska vara utrustad med lättåtkomlig batterifrånskiljare. 

 Maskinen ska vara utrustad med rätt typ av handbrandsläckare. 

 Maskinen ska vara försedd med skyltar som markerar huvudströmbrytare 
och handbrandsläckare. 
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