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Innehållsförteckning 

 
• Risker 

 

• Brandsäkerhetsutrustning 

 

• Kontroll innan körning (brandutrustning) 

 

• Vid Brand 

 

• Vid fel på släckanläggning 



Risker 
Vanliga brandorsaker 

• Vätskeläckage 

 

• Kabelbrand 

 

• Avgasläckage 

 

• Smuts 

 



Risker 
Heta områden 

• Avgassystem 

 

• Turbo 

 

• Katalysator 

 

• Bromsar 

 

 



Risker 
Brandfarliga vätskor 

• Diesel (flampunkt 62 °C) 

 

• Smörjolja (flampunkt 120 °C) 

 

• Glykol (flampunkt 117 °C) 

 

• Hydraulolja (flampunkt 200°C) 

 

• Spolarvätska blandad (flampunkt 31 °C) 



Brandsäkerhetsutrustning 
Automatisk släckanläggning 

• Hur fungerar den. Det är en behållare med släckmedel som trycker 

ut släckmedel under hårt tryck över motorn då detektorslingan blir 

för varm, skadas eller man utlöser manuellt. 

• Det ska finnas tre utlösningspunkter en inne i hytten och Två 

utanför på vardera sida om maskinen 

• Display finns inne i hytten den ska alltid lysa grönt och ingen annan 

färg. Finns en grön testknapp den kan man kolla att 

släckanläggningen är ok trycker man på den ska alla lampor tändas 

och sen ska bara den gröna lampan lysa då man släppt testknappen. 

 



Brandsäkerhetsutrustning 
Brandsläckare 

• Kontrollera att det inte finns några yttre skador 

• Kontrollera trycket 

• Kontrollera att fordonsfästet är helt 

• Kontrollera att det sitter rätt remmar och att dom är hela 

• Ta lös släckaren och vänd några gånger per vecka 

• Det ska sitta två 6kg släckare på vardera sida på maskiner över 3,5 

ton 

 

 



Brandsäkerhetsutrustning 
Flykthuva 

• Kontrollera att det finns en flykthuva för varje registrerad sittplats 

 

• Kontrollera att det inte är några skador på förpackningen 

 

• Ha flykthuvan tillgänglig om det skulle uppstå brand 

 

 

 

 



Kontroll innan körning 
• Allmänt skick (för smutsig eller kablar som nöter mot metall - kör ej) 

• Vätskeläckage (vid läckage – kör ej) 

• Brandsläckare (saknad eller skadad släckare – ersätts innan körning) 

• Utlösningspunkter släckanläggning (vid skada – åtgärdas så fort som möjligt) 

• Funktionskontroll släckanläggning (vid fel – kör ej. Meddela arbetsledaren) 

• Flykthuvor (saknad eller skadad flykthuva ersätts direkt) 

• Lyssna efter avgasläckage (vid läckage – kör ej) 

• Avgasbroms (ej i funktion – kör till report för åtgärd) 

• Brandbesiktning (ej brand besiktat fordon = körförbud Meddela arbetsledaren) 

• Avgasbesiktning (ej avgas besiktat fordon – avgasbesikta fordonet innan körning) 

 

 

 

 

 



Vid brand 
Rädda – larma – släck 

• Stanna fordon (om möjligt på lämplig plats). 

• Starta under inga omständigheter fordonet igen, risk för åter antändning. 

• Medtag flykthuvor från fordon. 

• Bryt huvudström slå inte på huvudströmmen under några omständigheter, risk för åter 
antändning. 

• Lös ut släckningsutrustning ifall den inte startat. 

• Undvik utsätta dig för rök. 

• Larma, ring 112. 

• Släck. 
o Förstärk släckningsinsats med handbrandsläckare om möjligt. 

Brand som upptäcks i ett tidigt skede kan lätt släckas. En släckningsinsats ska endast påbörjas om det är säkert att lyckas och får aldrig 

äventyra utrymningen eller personers hälsa. 
 

• Utrym området. 

• Varna andra så de inte kör in i området. 



Fel på släckanläggningen 
Utlöst anläggning 

• Stäng av motor samt huvudströmmen och låt vara avstängt till man 

konstaterat vad orsaken till att den utlöst (kan vara en liten brand) 

 

• Kontakta behörig personal som kontrollerar vad som är orsaken till 

att den utlöst 

 

• Maskinen transporteras under säkra förhållanden till närmaste ställ 

där det går utföra reparation av sprinkler 

 



Fel på släckanläggningen 
Vid felmeddelande 

• Om någon annan lampa en den gröna börjar lysa i displayen  

ska maskinen tas ur bruk man får tippa av lasset om man har ett 

på och transporteras till report (tänk på att om det skulle uppstå 

brand att det är säkras att man slår utlösningspunkter på 

fordonets utsida dom funkar även med felmeddelande 

• Meddela arbetsledaren så han får kontakta auktoriserad 

sprinklerreparatör 

 


