Regler för brandskydd och säkerhetstekniska
anordningar på arbetsmaskiner/fordon inom
gruvindustrin
Inkl. entreprenörernas maskiner och fordon
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Regler för brandskydd och säkerhetstekniska anordningar
på arbetsmaskiner/fordon inom gruvindustrin

1

Förord

GRAMKO (Gruv- och mineralindustrins Arbetsmiljökommitté) föreskriver att samtliga
självgående motordrivna maskiner och transportfordon skall vara säkerhetsutrustade.
Reglerna gäller släckanläggningar och släckutrustning, brand- och säkerhetstekniska
föreskrifter samt övriga brandsäkerhetsanordningar och årliga brandskyddskontroller/besiktningar.
Reglerna utgör minimikrav för släckanläggningar och övriga brandskydds- och
säkerhetsanordningar.
Reglerna gäller för samtliga självgående motordrivna maskiner och transportfordon som
arbetar under jord. Reglerna gäller även för inhyrda och leasade arbetsmaskiner/fordon som
vistas under jord kortare eller längre tid.
Reglerna gäller också för ovanjordsmaskiner/fordon enligt kap. 10.
Samtliga maskiner/fordon skall genomgå en årlig brand- och säkerhetskontroll enligt av
GRAMKO upprättad checklista med handledning/arbetsbeskrivning.
Andra föreskrifter:
Utöver dessa regler skall även gällande föreskrifter från myndigheter iakttagas.

2

Elektriskt system

2.1

Allmänt

Med elektriskt system avses klenspänning normalt upp till 50 V. Maskinens elektriska system
skall vara utfört så att skada som kan orsaka brand och driftstörningar undviks.

2.2

Ledningsförläggning

Elektriska ledningar skall skyddas mot mekanisk åverkan, höga temperaturer, driv- och
smörjmedel, vatten och smuts samt i övrigt förläggas så att överledning, kortslutning och
övriga typer av skador förhindras.
Speciell uppmärksamhet skall ägnas åt kabelgenomföringar, rörlig förläggning och
övergångar som skall vara utförda så att skada genom mekanisk åverkan eller nötning inte kan
uppstå.
Elledning som är avsäkrad med 10 A eller mer skall dimensioneras med hänsyn till den
belastning som kan uppstå samt förläggas i skyddsslang som minst uppfyller kraven enligt
kap. 2.3.
Generatorns poler skall skyddas med polskydd och/eller skyddsmatta.
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Kopplingsskåp/box skall vara av spolsäkert utförande, minst motsvarande norm klass IEC
529, IP65.
Elledningar får inte förläggas eller klamras direkt mot maskinens bränsle- eller
hydraulslangar/rör.
Undantag kan göras för rätt avsäkrade lågeffektkablar som är förlagda i skyddsslang, att
klamras mot hydraulslang/rör, dock inte bränsleslang/rör.
Ledningar och ledningshärvor skall vara väl avlastade och får inte klamras på sådant sätt att
isoleringen kan skadas.
Klammer skall vara av isolerande typ.

2.3

Skyddsslang

Skyddsslangar skall vara av material som tål alla i maskinen/fordonet förekommande
oljor/vätskor och gaser samt tåla temperaturer -30° till +105°, kortvarigt upp till 125° C.
Skyddsslang skall minst uppfylla kraven avseende miljöpåverkan och mekanisk åverkan i
standard SAE J517 (SAE 100 R 6).
På underjordmaskiner/fordon som inte arbetar ovan jord kan kravet på köldhärdighet minskas.

2.4

Batterikabel/pluskabel

Pluskabeln skall var väl klamrad med isolerande klammer och skyddas i hela sin längd mellan
batteri, batterifrånskiljare och startmotor genom förläggning i skyddsslang som uppfyller
kraven enligt kap. 2.3. Skyddslang.
Batterifrånskiljaren och startmotorns anslutningar skall vara skyddade mot kortslutning
(polskydd).
Batterikabel skall minst uppfylla kraven i standard IEC 811.
Fast monterade hjälpstartskablar skall skyddas enligt ovanstående krav.

2.5

Batteri

Batteriet skall vara placerat så nära startmotorn som möjligt samt ordentligt fastsatt i utrymme
med tillfredställande ventilation och skyddat mot mekanisk åverkan och kortslutning.
Batteriet skall vara försett med polskydd och/eller skyddsmatta.

2.6

Batterifrånskiljare

All strömtillförsel i maskinen skall kunna brytas med elektromekaniskt (automatisk)
batterifrånskiljare som är dimensionerad med hänsyn till den belastning, inkl. extrautrustning,
som kan uppstå.
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Batterifrånskiljaren skall vara placerad så nära batteriet som möjligt och ansluten till detta
med kortast möjliga batterikabel.
För maskiner som utrustas med datautrustning och/eller andra komponenter som är
inkopplade före batterifrånskiljare rekommenderas att batterifrånskiljaren monteras med
plusbrytning alt. plus- och minusbrytning.
Se även kap. 2.7. Avsäkring.

2.7

Avsäkring

Datautrustning, nöd- och/eller varningsutrustning samt utrustning som måste vara inkopplad
för driften av obemannade maskiner skall fungera. Utrustning som inkopplas före maskinens
batterifrånskiljare skall avsäkras var för sig med minsta möjliga amperetal samt förläggas i
skyddsslang som minst uppfyller kraven enligt kap. 2.3. Skyddslang.

3

Avstängning/utlösningsanordningar

3.1

Allmänt

Manuell avstängnings-/utlösningsanordning skall vara lätt åtkomliga för snabb och enkel
avstängning och utlösning. Manuella avstängningsanordningar skall brytas när maskinen
lämnas obemannad. Utlösningsdonen till fast monterad släckanläggning skall samordnas
med nödstopps placering.
Avstängnings-/utlösningsanordningars handtag och reglage och ingående delar samt
komponenter skall vara av brandhärdig typ och utformat så att åtkomligheten är god även när
arbetshandskar används. Avstängnings-/utlösningsanordningar skall vara väl skyddade mot
skada genom brand och mekanisk åverkan.
Handtag, reglage och ingående delar för manuell avstängning skall vara monterade utanför
brandriskzon.
Elektrisk avstängning/utlösningsanordning placerad utanför hytt skall vara skyddad och
uppfylla krav som motsvarar norm klass IEC 529, IP56 (spolsäkert utförande).
Fjärrstyrd maskin. Avstängning av samtliga strömförsörjare, stopp av motor och
bearbetningsaggregat samt utlösning av fast monterad släckanläggning skall kunna ske
fjärrstyrt/automatiskt och manuellt.

3.2

Utlösningsdons placering

Allmänt
Vid automatisk och halvautomatisk släckanläggning skall utlösning av släckmedel kunna
utföras på underjordsmaskiner/fordon.
På underjordsmaskiner/fordon:
 automatisk utlösning
 ett invändigt utlösningsdon i hytt
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två utlösningsdon utvändigt, dels på bakre delen av maskinen/fordonet samt ett
utlösningsdon i närheten av maskinens/fordonets normala in/utgångsdörr
maskiner/fordon utrustade med liftkorg/saxbord skall ha ett utlösningsdon monterat i
liftkorg/saxbord
utlösningsdonen samordnas med nödstoppens placering

På fjärrstyrda maskiner skall ovanstående punkter uppfyllas samt en utlösningsfunktion finnas
vid fjärroperatörens manöverplats.
På ovanjordsmaskiner/fordon:
Utlösningsanordning manuell och mekanisk släckanläggning.
 ett utlösningsdon i hytt
 två utlösningsdon utvändigt på vardera sidan av maskinen/fordonet
 utlösningsdonen samordnas med ev. nödstopps placering
Automatisk utlösningsanordning
Om automatisk utlösningsanordning finns erfordras därutöver endast ett manuellt
utlösningsdon i förarhytten. En indikeringslampa skall finnas i hytten som visar
automatsläckningssystemets status.

3.3

Nödstopp

Allmänt
Underjordsmaskiner/fordon skall vara försedda med nödstopp som bryter samtliga
strömförsörjare samt stoppar motor och bearbetningsaggregat. Undantag är nödbelysningar.
Nödstoppens placering:
 ett stoppdon i hytt
 två stoppdon utvändigt: dels på bakre delen av maskinen samt ett stoppdon i närheten av
maskinhyttens normala in/utgångsdörr
 maskiner utrustade med liftkorg/saxbord skall ha ett stoppdon monterat vid
liftkorgs/saxbords manöverdel
 nödstoppsdonen skall samordnas med utlösningsdonens placering för fast monterad
släckanläggning
På fjärrstyrda maskiner skall ovanstående punkter uppfyllas samt en nödstoppsfunktion finnas
vid fjärroperatörens manöverplats.

3.4

Motorstopp

Allmänt
Maskiner/fordon skall vara försedda med utvändigt motorstopp. Detta gäller inte när elmagnet
(nyckelstopp) för motorstopp som bryter via strömbrytare är installerad.
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4

Bränsle- och luftledningar
(omfattar även pivårör/kontrollglas och liknande)

4.1

Brandhärdighet

Bränsleledningar och liknade till tankar med brännbara oljor/vätskor skall vara utförda av
material som minst uppfyller kraven avseende brandhärdighet enligt testnorm ISO 7840
annex.
Kontinuerligt trycksatta luftledningar i brandzon skall vara utförda av material som minst
uppfyller kraven avseende brandhärdighet enligt testnorm ISO 7840 annex.

4.2

Bränsleavstängning

Underjordsmaskiner skall vara försedda med elektromekanisk verkande avstängningsanordning eller backventiler för bränslesystem.
Om avstängningsanordningen inte kan placeras direkt vid bränsletankens utlopp skall
bränsleledningen mellan tank och avstängningsanordning vara kortast möjlig och av stål eller
annat minst lika hållbart och brandhärdigt material. Bränsleledning skall minst uppfylla
kraven avseende brandhärdighet enligt testnorm ISO 7840 annex.
Elektromekaniskt verkande bränsleavstängningsordning skall strömförsörjas via maskinens
tändningsnyckel och vara självstängande vid spänningsbortfall.
Returledning skall vara försedd med backventil.

5

Uppvärmningsanordningar

5.1

Gasol och oljevärmare

Gasol-, oljeeldade motor- och/eller kupévärmare får inte monteras så att eventuellt utläckande
bränsle kan antända maskinen.
Bränsleledning mellan bränsletank och värmarens pump skall vara utfört av material som
minst uppfyller kraven enligt testnorm ISO 7840 annex. I övrigt skall värmaren uppfylla
kraven i Sveriges provnings- och forskningsinstitut (SP) RTE-meddelande 7.
Ledning till gasoleldad värmare skall vara försedd med slangbrottsventil samt uppfylla
Svenska Gasföreningens föreskrifter.
Värmare monterad i brandzon skall monteras med avrinningsplåt så att ev. utläckande
bränsle/gas hamnar utanför maskinen.
Avgasröret från värmaren skall vara isolerad och mynna ut i det fria, eller så att avgaserna inte
kan förorsaka brand.
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6

Maskinens/fordonets utformning m m

6.1

Allmänt

Maskinens/fordonets utformning skall, så långt det är möjligt, vara sådan att ansamling av
brännbart material, olja, drivmedel etc. förhindras.
Om brännbart material etc. kan ansamlas i utrymme skall detta vara lätt tillgängligt för
inspektion och rengörning.

6.2

Svåråtkomliga utrymmen

Plåtar och balkar kring svåråtkomliga utrymmen skall vara försedda med väl markerade
genomföringar med en diameter av 50 mm som medger släckning med handbrandsläckare.

6.3

Isolering

I maskinen/fordonet ingående ljudisolerings- och inredningsmaterial skall vara av
svårantändligt utförande och minst uppfylla ISO 3795.

6.4

Plasttankar

Tankar av plast skall ur brandsäkerhetssynpunkt minst uppfylla kraven ECE R 34 annex 5.

7

Övrigt brandskydd

7.1

Handbrandsläckare

Maskinen/fordonet skall vara försett med lätt åtkomliga handbrandsläckare samt instruktion
för deras hantering och tillsyn. För pulversläckare skall tillsynsanvisningar i plåt/dekal vara
monterade i hytt och innehålla uppgifter om uppluckring av pulver.
Dold handbrandsläckare (monterad i skåp, hytt eller liknande) skall vara märkt med
markeringsskylt på utsidan.






Handbrandsläckare av pulver- och släckvätsketyp skall vara trycksatt och försedd med
tryckgivare (manometer).
Minimikrav på handbrandsläckare av pulvertyp är klass 43A 233BC, minst 6 kg enligt
standard EN 3.
För maskiner med starkströmsanläggning kan en handbrandsläckare av typ koldioxid
väljas, minimikrav är klass 89B enligt standard EN 3.
Som komplement kan en släckare med släckvätska väljas, minimikrav är klass 34A 233B
enligt standard EN 3.
Antalet handbrandsläckare kan variera beroende på maskin/fordonstyp och
användningsområde.

Se olika brandskyddsalternativ beroende på maskintyp och användningsområde i kap.
10.
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8

Anvisnings- och markeringsskyltar

8.1

Skyltar

Maskinen skall vara försedd med utvändiga anvisnings- och markeringsskyltar anbringade vid
bl. a utlösnings-, stopp- och avstängningsanordningar som i klartext anger åtgärder i samband
med brand och säkerhet och/eller när maskinen lämnas obemannad.
Anvisnings- och markeringsskyltar, samt uppmärkta utlösnings-, avstängningsanordningar
och reglage får inte vara försedda med textförkortningar eller symboler som kan missförstås
eller förväxlas.
Vid förarplats skall finnas väl synlig släckinstruktion som på ett enkelt sätt anger åtgärder vid
brand och handhavande av släckanläggningen samt tillsynsanvisning för handbrandsläckare
innehållande uppgifter om uppluckring av pulver.
Handbrandsläckarens behållare skall vara varaktigt märkt med uppgifter om släckmedelstyp
och mängd samt med skötsel- och underhållsanvisningar.
Skyltar skall vara graverade eller i etsad metall eller utförda på annat minst lika hållbart sätt.
Erforderliga anvisnings- och markeringsskyltar skall finnas enligt följande:
 markeringsskylt för batterifrånskiljare, gäller inte när batterifrånskiljaren är automatisk
 markeringsskylt för dold handbrandsläckare
 markeringsskylt för nödstopp alt. motorstopp
 markeringsskyltar, utlösnings- och avstängningsanordningar
 vid förarplats skall finnas väl synlig släckinstruktion, samt instruktionsskylt för
uppluckring av pulver i handbrandsläckare
 ev. genomföringar i maskinens plåtar och/eller balkar för släckning med
handbrandsläckare skall vara väl markerade.
Låg/hög spänningsinstallation över 50V
Gällande starkströmsföreskrifter skall följas.

9

Brandskyddskontroll

Samtliga maskiner/fordon skall genomgå en årlig brandskyddskontroll enligt av GRAMKO
upprättad checklistor och handledningar. Kontrollerna skall utföras av utbildad personal.

10

Maskins/fordons olika brandskydd och
säkerhetsalternativ

Alt. 1. Gäller maskin/fordon som arbetar obemannad under jord:



Fast monterad helautomatisk släckningsanläggning enligt SBF 127
Minst 2 st. handbrandsläckare av minimum klass 43A 233BC enligt standard EN 3.

Avstängningsanordning enligt GRAMKO:s bestämmelser för brand- och säkerhetsskydd:
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Elsystem
Bränslesystem
Nödstopp

Alt. 2. Maskin/fordon MED fast installerad släckningsanläggning:
Normalt installeras fast släckningsanläggning enligt SBF 127 på tyngre fordon i produktion
eller där behov anses föreligga ur brandskyddssynpunkt samt:
 Minst 2 st. handbrandsläckare av minimum klass 43A 233BC enligt standard EN 3
 Eller se alternativ i avsnitt 7.1
Avstängningsanordning enligt GRAMKO:s bestämmelser för brand- och säkerhetsskydd:
 Elsystem
 Bränslesystem
 Nödstopp
Alt. 3. Maskin/fordon UTAN fast installerad släckutrustning:
Normalt mindre transport- och servicefordon:
 Minst 1 st. Handbrandsläckare av pulvertyp minimum klass 43A 233BC, 6 kg.
 Avstängningsanordning elsystem
Personal- och guidebussar, lastbilar och övriga större transportfordon:
 Minst 2 st handbrandsläckare. av pulvertyp minimum klass 43A 233BC, 6 kg enligt
standard EN 3.
 Avstängningsanordning elsystem
Alt. 4. Gäller maskiner/fordon som arbetar ovan jord:



Minst 2 st handbrandsläckare av pulvertyp minimum klass 43A 233BC, 6 kg enligt
standard EN 3
Avstängningsanordning elsystem

Maskinen/fordonet skall i övrigt till alla delar uppfylla de krav som finns angivna i
GRAMKO:s bestämmelser för brand- och säkerhetsskydd.
Alt. 5. Övriga fordon som arbetar ovan jord (t.ex. service- och transportfordon och
fordon för personbefordran):



Minst 1 st. handbrandsläckare av pulver minimum klass 43A 233BC, 6 kg enligt standard
EN 3
Avstängningsanordning elsystem.
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Referenslista

•

Brandskydd i gruv- och berganläggningar, SveMin 2009

•

SBF 127 - Regler för fast monterad släckanläggning och övriga
brandskyddsanordningar på skogs- och anläggningsmaskiner, Svenska
brandskyddsföreningen

•

EN 60529, IP65 Kapslingsklasser för elektriskt (IP-beteckning), SIS Förlag AB

•

SAE J517 (SAE 100 R 6) – Hydraulic Hose (Thermoplastic Hydraulic Hose)

•

EN 60811-4-2 Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och
mantlar. Del 4. Speciella metoder för polyetylen och polypropylen, SIS Förlag AB.

•

EN 60811-5-1 Kablar – Allmänna provningsmetoder för material i isolering och
mantlar. Del 5. Mätemetoder för fyllmedel, SIS Förlag AB.

•

ISO 7840 Båtar – Brandbeständiga bränsleslangar (ISO 7840:1994), SIS Förlag AB

•

Svenska Gasföreningens föreskrifter

•

ISO 3795 – Vägfordon – Bestämning av brännbarhet hos invändiga material i bilar,
traktorer samt skogs- och jordbruksmaskiner, SIS Förlag AB.

•

EN 3-1 Brand och Räddning – Handbrandsläckare. Del 1. Beskrivning av
tömningstid, provning mot klass A- och B-bål. SIS Förlag AB.

•

EN 3-2 Brand och Räddning – Handbrandsläckare. Del 2. Bibehållande av tryck,
dielektrisk provning, kompakteringsprovning, särskilda bestämmelser. SIS Förlag
AB.

•

EN 3-4 Brand och Räddning – Handbrandsläckare. Del 4. Släckförmåga,
minimikrav för provbål. SIS Förlag AB.

•

EN 3-5 Brand och Räddning – Handbrandsläckare. Del 5. Kompletterande krav och
provningar. SIS Förlag AB.

•

Starkströmsföreskrifter, ELSÄK-FS 2008: 1
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