Bilaga 1
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FORDON – BRANDSKYDDSKONTROLL
(BESIKTNING)
1

GRAMKO:s regler för brand- och säkerhetskrav

1.1

Elektriskt system

1.1.1

Allmänt

Med elektriskt system avses klenspänning, normalt upp till 50 V.
Fordonets elektriska system skall vara utfört så att skada som kan orsaka brand och driftstörningar ej kan förekomma.
Det skall eftersträvas att alla fordon redan från leverantör är ”rätt” utrustade gällande både
elektriska system och övriga komponenter som kan orsaka brand eller driftstörningar. Denna
skrift skall med fördel användas som ett underlag redan vid upphandlingar av fordon.
En del av kraven i denna skrift är av sådan säkerhetsklassning för fordonets totala funktion
att det är högst olämpligt att göra några eftermonteringar utan att ha ett godkännande av leverantören.
Alla typer av eftermonteringar till befintligt elsystem utgör en förhöjd risk och skall kontrolleras noga vid den första brandskyddskontrollen. Originalsystemet är avsäkrat med brand- och
kortslutningsrisker i åtanke och därför är det aldrig tillåtet att ”säkra upp” en ledning vid problem med att säkringen löser ut, utan istället måste felkällan hittas och åtgärdas.
1.1.2

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. Kontaktdon/elektriska anslutningar i utsatta områden skall vara tätade
för att förhindra fuktinträngning. Kabel skall inte vara förlagd för nära heta områden (turbo,
katalysatorer m.m.).
Kablage som används i ett fordon för industriellt bruk måste ha ledande material av koppar
och måste vara mångtrådig för att klara vibrationer. Denna typ av kablage kallas normalt för
”RK-kabel”. Kablage där ledare består av aluminium skall därför ej användas, speciellt inte i de
fordon som används industriellt i starkt påfrestande miljöer som t.ex. vid gruvdrift. Aluminiuim
oxiderar lätt och klarar inte vibrationer på samma sätt som koppar. Aluminium kan dessutom
kallflyta i skruvförband.
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Det är av största vikt att kablage som är osäkrat dels är kortslutningssäkert förlagt, utrustat
med extra isolering, och att det är anbringat på ett sådant sätt att vibrationer inte leder till
skavning. Detta för att undvika mekanisk utmattning eller kallflytning av elektrisk ledare och
anslutningar. Detta gäller även dess isolationsmaterial.
Ett kablage skall normalt inte böjas i en mindre radie än tio gånger dess diameter, för att
undvika kallflytning av isolationen. Att anbringa ett icke avsäkrat grundisolerat kablage (kabel
som endast har s.k. driftisolering) med t.ex. en s.k. P-klämma av gummi, se bild 1 nedan, kan
för ögat se ut som ett stabilt förband, men i praktiken fungerar det dåligt eftersom den anbringas med ett skruvförband direkt mot fordonets chassi-minus. Därmed kommer även en
direkt kortslutning att uppstå den dagen skavning, kallflytning och i värsta fall en brand kortsluter oisolerat kablage. Kortslutningen kommer då att underhålla branden och kan motverka
eventuell släckning ifrån ett släcksystem.
Ett elsystem som kortsluts på detta sätt kan addera värme till en redan utvecklad brand med
flera tiotals kW under lång tid.
Används istället ett s.k. rör-svep för hydraulikrör skyddar detta osäkrat kablage mot koppling till fordonets minusjord som vid nötning kan få en överström eller felström, se bild 2
nedan.

Bild 1.

2

Exempel på P-klämma. Vid en eventuell nötning av isolering i
P-klämman uppstår höga felströmmar direkt till minus eftersom P-klämman är förankrad med ett skruvförband direkt
till chassi.
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Bild 2.

Exempel på förankring av ett osäkrat kablage med ett s.k. rörsvep för hydraulrör. Denna metod är att föredra för osäkrat
kablage då kontakt med chassi undviks vid mekanisk nötning.

Speciell uppmärksamhet skall ägnas åt kabelgenomföringar, rörlig förläggning och övergångar.
Dessa skall vara utförda så att skada genom mekanisk åverkan/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 (undantaget om den ingår i en kabelstam i ett originalutförande) som minst uppfyller kraven enligt avsnitt 1.1.3.
Generatorns poler skall skyddas med polskydd och/eller skyddsmatta. Detta gäller även för
andra plus-anslutningar t.ex. vid startmotor eller extra utrustning som inkopplas i systemet.
Exempelvis kan krympslang användas och vid förskruvningar kan gummihätta användas som
skydd.
Kopplingsskåp/box skall vara av spolsäkert utförande i IP69 enligt SS EN 60529.
Elledningar får inte förläggas eller klamras direkt mot maskinens bränsle-, hydraul-eller
tryckluftsrör eller -slangar. Undantag kan göras för korrekt avsäkrade lågeffektkablar som är
förlagda i skyddsslang, och som klamras mot hydraulslang eller hydraulrör. Elledningar får aldrig klamras mot bränsleslang eller bränslerör.
1.1.3

Skyddsslang

Skyddsslangar skall vara av material som tål alla i fordonet förekommande oljor, vätskor och
gaser, samt tåla de temperaturer som kan uppstå under normala driftförhållanden. Skyddsslang
skall vara av sådan typ att grus och smuts ej kan hamna mellan själva skyddet och komponenten
den skyddar, då det innebär skavrisk.
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1.1.4

Batterikabel/pluskabel

Pluskabeln skall vara väl klamrad med isolerande klammer och skyddas i hela sin längd mellan
batteri, batterifrånskiljare och startmotor genom förläggning i skyddsslang eller med motsvarande lösning där kabel har extra isolering och som ger minst samma skydd.
Batterifrånskiljaren och startmotorns anslutningar skall vara skyddade mot kortslutning
(polskydd).
”Yttre startkabel” får inte vara inkopplad till det fast monterade uttaget under färd eller
arbete med maskin. Risk finns då att det uppstår kortslutning i hjälpstartkablarna som är upphängda på maskinen.
1.1.5

Batteri

Batteriet skall vara placerat så nära startmotorn som möjligt samt ordentligt fastsatt i utrymme
med tillfredställande ventilation samt skyddat mot mekanisk åverkan och kortslutning. Batteriet
skall vara försett med polskydd och/eller skyddsmatta.
1.1.6

Batterifrånskiljare

Strömtillförsel i fordonet skall kunna brytas med elektromekanisk (automatisk) eller mekanisk
batterifrånskiljare som är dimensionerad med hänsyn till den belastning, inkl. extrautrustning,
som kan uppstå.
Batterifrånskiljaren skall vara placerad så nära batteriet som möjligt utanför brandzonen
(t.ex. motorutrymme eller hydraulutrymme) och ansluten till batteriet med kortast möjliga batterikabel. Vid montage av batterifrånskiljare skall avsäkring, vid plusbrytning, vara placerad nära
batteriet.
Batterifrånskiljarens poler skall skyddas med polskydd eller skyddsmatta. Huvudbrytare med
plastnyckel får inte användas då dessa inte uppfyller ställda kvalitetskrav. Bild 3 och 4 visar på
exempel på utrustning väl lämpade för gruvmiljö.
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1.1.7

Bild 3.

Exempel på en mer mekaniskt hållbar huvudbrytare. Lägg
märke till att "nyckeln" är av metall och kan kopplas till en
kedja eller vajer för frånmanövrering. Detta kan med fördel
t.o.m. ske på avstånd med t.ex. en stång. Nyckeln har dessutom
ett dammskydd i form av en röd damask.

Bild 4.

Exempel på elektrisk huvudbrytare med inbyggd magnetavlänkning som klarar av att bryta höga strömmar och spänningar. Dessa används normalt i applikationer med e-fordon
och dess traktionsbatteri. Denna apparat är dessutom hermetiskt tillsluten och därmed resistent mot damm och kemikalier.

Elektronik i fordon

Ett särskilt problem med dagens fordon är att de är utrustade med elektroniska styrsystem.
Dessa styrsystem kräver någon typ av kontinuerlig elektrisk matning för att helt enkelt inte
”tappa minnet”. Om en huvudbrytare kopplar bort all spänning till fordonet uppstår därför
problem, som exempelvis emissionsproblem då styrsystemen måste försöka hitta tillbaka till
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ett stabilt driftläge efter en återstart. Detta kan i sin tur medföra att förbränningsmotorerna får
för mycket bränsle, vilket kan ge förhöjda avgastemperaturer och i slutskedet en försämrad
arbetsmiljö. Det kan ta upp till ett par mil innan t.ex. motorstyrsystemet (ECU) hittar tillbaka
via ”auto tuning”. Av denna anledning kan det vara olämpligt att göra moderna fordon helt
strömlösa. Det förekommer även fordon som inte alls klarar att göras strömlösa längre tid utan
att då behöva bogseras till en auktoriserad serviceverkstad för att åter startas upp.
I bild 5 nedan visas exempel på var en huvudbrytare bör vara installerad i ett av dagens
fordon. I detta exempel kopplas endast startmotor och generator bort, då dessa utgör icke
avsäkrat kraftkablage. Resterande 30+ matningar, d.v.s. med strömmatning direkt från batteri,
föregås av ett brandskydd i form av säkringar där en felström efter säkring kopplas bort när
säkringen löser ut.
Den fysiska utsträckningen av 30+ skall hållas så kort som möjlig, därmed skall säkringar
som matas från 30+ monteras och installeras i batteriets närhet. Installationen av huvudbrytare
skall helst utföras, men lägst besiktas och godkännas, av fordonsleverantören.

Bild 5.
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Exempel på en lämpligare placering av huvudbrytare. Lägg märke till att övriga
förbrukare är avsäkrade och att fordonselektronik nu kan få sin kontinuerliga
matning.
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1.2

Avstängning/utlösningsanordningar för brandskyddsutrustning

1.2.1

Allmänt

Manuell avstängnings- och utlösningsanordning skall vara lätt åtkomlig för snabb och enkel
avstängning och utlösning. Utlösningsdonen till fast monterad släckanläggning skall samordnas
med nödstoppsplacering.
Avstängnings- och utlösningsanordningars handtag, reglage och ingående delar samt komponenter skall vara av brandhärdig typ och utformat så att åtkomligheten är god även när arbetshandskar används. Avstängnings- och utlösningsanordningar skall vara väl skyddade mot
skada genom brand eller mekanisk åverkan.
Handtag, reglage och ingående delar för manuell avstängning skall vara monterade utanför
motorutrymmet (brandriskzonen).
Elektrisk avstängnings- och utlösningsanordning placerad utanför hytt skall vara skyddad
mot mekanisk åverkan.
Fjärrstyrd maskin. Avstängning av samtliga strömförsörjare, stopp av motor och bearbetningsaggregat, samt utlösning av fast monterad släckanläggning, skall kunna ske både automatiskt via fjärrstyrning och manuellt på plats.
1.2.2

Utlösningsdons placering

1.2.2.1 Utlösningsanordning, helautomatisk och halvautomatisk släckanläggning

Vid helautomatisk och halvautomatisk släckanläggning skall utlösning av släckmedel även
kunna ske manuellt via utlösningsdon placerad på fordonet.
På fordonet skall minst följande finnas:
 helautomatisk utlösning
 ett invändigt utlösningsdon i hytt
 två utlösningsdon utvändigt, dels på bakre delen av maskinen/fordonet och dels ett utlösningsdon i närheten av fordonets förardörr
 maskiner/fordon utrustade med liftkorg/saxbord skall ha ett utlösningsdon monterat i liftkorg/saxbord (är ej krav vid helautomatisk släckanläggning om maskinens/fordonets användande förutsätter att en person finns i fordonet eller på mark bredvid fordonet under
hela arbetes genomförande)
 utlösningsdonen samordnas med nödstoppars placering.
För fjärrstyrda maskiner skall ovanstående punkter uppfyllas samt en utlösningsfunktion finnas
vid fjärroperatörens manöverplats.
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1.2.3

Nödstopp

1.2.3.1 Allmänt

Fordon skall vara försedda med nödstopp som bryter samtliga strömförsörjare samt stoppar
motor och bearbetningsaggregat. Nödbelysning skall inte brytas bort vid nödstopp.
1.2.3.2 Nödstoppens placering:

 ett stoppdon i hytt
 två stoppdon utvändigt, dels på bakre delen av maskinen och dels ett stoppdon i närheten
av hyttens normala förardörr
 fordon 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.

1.3

Bränsle- och luftledningar

Detta kapitel omfattar även pivårör/kontrollglas och liknande.
1.3.1

Brandhärdighet

Bränsleledningar och liknade till tankar med oljor eller andrabrännbara vätskor skall vara utförda av material som minst uppfyller kraven avseende brandhärdighet enligt testnorm ISO
7840.
Kontinuerligt trycksatta luftledningar i brandzon skall vara utförda av material som minst
uppfyller kraven avseende brandhärdighet enligt testnorm 7840.
1.3.2

Bränsleavstängning

Underjordsmaskiner skall vara försedda med antingen elektromekaniskt verkande avstängningsanordning för bränslesystem eller med backventiler. 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 A.
Elektromekaniskt verkande avstängning eller backventil krävs inte om bränsletanken är lågt
placerad med bränsleröret placerat på tankens ovansida, då utrinning av bränsle ej sker i upprätt
läge.
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Elektromekaniskt verkande bränsleavstängningsordning skall strömförsörjas via maskinens
tändningsnyckel och vara självstängande vid spänningsbortfall.
Returledning skall vara försedd med backventil.

1.4

Uppvärmningsanordningar

1.4.1

Kupevärmare (Diesel/El)

Diesel eller kupévärmare får inte monteras så att de kan antända maskinen. Bränsleledning
mellan bränsletank och värmarens pump skall vara utfört av material som minst uppfyller kraven enligt testnorm ISO 7840 annex A.

1.5

Fordonets utformning

1.5.1

Allmänt

Fordonets utformning skall så långt det är möjligt vara sådan att ansamling av brännbart
material, olja, drivmedel o.s.v. förhindras. Om brännbart material o.s.v. kan ansamlas i utrymme
skall detta vara lätt tillgängligt för inspektion och rengöring.
1.5.2

Svåråtkomliga utrymmen

Svåråtkomliga utrymmen med stor brandrisk skall vara försedda med väl markerade genomföringar som medger släckning med handbrandsläckare.
1.5.3

Isolering

I fordonet ingående ljudisolerings- och inredningsmaterial skall vara av svårantändligt utförande och lägst uppfylla kraven i ISO 3795.
1.5.4

Plasttankar

Tankar av plast skall ur brandsäkerhetssynpunkt lägst uppfylla kraven i ECE R 34 annex 5.
1.5.5

Lock och öppningsanordningar

Lock och öppningsanordningar till behållare eller anordningar med brännbar eller brandfarlig
vätska, exempelvis lock till bränslefilter, skall utföras i brandhärdigt eller obrännbart material.
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1.6

Övrigt brandskydd

1.6.1

Handbrandsläckare

Fordonet skall vara försett med lätt åtkomliga handbrandsläckare samt instruktion för dess
hantering och tillsyn. Handbrandsläckare skall vara märkt med markeringsskylt. Minimikrav på
handbrandsläckare med pulver är klass 55A 233BC min. 6 kg enligt standard EN 3. För fordon
med starkströmsanläggning kan en handbrandsläckare av typ kolsyra väljas. Minimikrav är klass
89B enligt standard EN 3.
 Antalet handbrandsläckare skall anpassas till fordonstyp och användningsområde.

1.7

Anvisnings- och markeringsskyltar

1.7.1

Skyltar

Maskinen skall vara försedd med utvändiga anvisnings- och markeringsskyltar monterade vid
bl.a. utlösnings-, stopp- och avstängningsanordningar som i klartext anger åtgärder i samband
med brand eller för annan säkerhet samt åtgärder som skall utföras då maskinen lämnas obemannad.
Anvisnings- och markeringsskyltar samt uppmärkta utlösnings- och 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 anvisning för daglig tillsyn av handbrandsläckare.
Handbrandsläckarens behållare skall vara varaktigt märkt med uppgifter om typ av släckmedel och mängd.
Skyltar skall vara utförda i ett material som håller för den aktuella miljön.
Anvisningar skall placeras invid produkt eller i nära anslutning till där fara kan förekomma.
Erforderliga anvisnings- och markeringsskyltar skall finnas enligt följande:
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markeringsskylt för batterifrånskiljare, gäller inte när batterifrånskiljaren är automatisk
markeringsskylt för handbrandsläckare
markeringsskylt för nödstopp alt. motorstopp
markeringsskyltar för utlösnings- och avstängningsanordningar
släckinstruktion vid förarplats.
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1.8

Låg/Högspänningsinstallation över 50 V

Gällande starkströmsföreskrifter skall följas. Det rekommenderas att tydlig delning mellan fordonets klenspänningssystem (normalt 14 eller 28 V) samt, där så förekommer, dess starkströmssystem (> 400 V) finns. Starkströmskablar markeras lämpligast med orange kabelförläggning.

1.9

Brandskyddskontroll

Samtliga fordon och maskiner under jord skall genomgå minst en årlig brandskyddskontroll
enligt av GRAMKO upprättade checklistor (bilaga 2) och handledningar (bilagorna 3 och 4).
Rekommendation om tätare intervaller på utförande av brandskyddskontroll på fordon över
3,5 ton (totalvikt) som används i lastning eller för transport av berg, specificeras vid separat
riskutredning och skall tydliggöras vid avtalsskrivning. Kontrollerna skall utföras av utbildad
och certifierad personal. Undantag för certifiering gäller fram till och med 2017-12-31

1.10

Fordons olika brandskydd och säkerhetsalternativ

Alt. 1. Gäller fordon som arbetar obemannade under jord:
 helautomatisk släckningsanläggning enligt SBF 127
 minst 2 st. handbrandsläckare av lägst klass 55A 233BC enligt standard EN 3
Avstängningsanordning enligt GRAMKO:s bestämmelser för brand- och säkerhetsskydd:
 elsystem
 bränslesystem
 nödstopp.
Alt. 2. Fordon > 3,5 ton (totalvikt) som används under jord eller i produktionsanläggningar ovan jord:
 helautomatisk släckningsanläggning enligt SBF 127
 minst 2 st. handbrandsläckare av lägst klass 55A 233BC enligt standard EN 3
 eller se alternativ i avsnitt 1.6.1
Avstängningsanordning enligt GRAMKO:s bestämmelser för brand- och säkerhetsskydd:
 elsystem
 bränslesystem
 nödstopp.
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Alt. 3. Fordon < 3,5 ton (totalvikt) som används under jord eller i produktionsanläggningar ovan jord:
Normalt mindre transport- och servicefordon:
 minst 1 st. handbrandsläckare av pulvertyp minimum klass 55A 233BC, 6 kg
 avstängningsanordning elsystem
 helautomatisk släckningsanläggning enligt SBF 127 om särskild riskutredning visat att behov ur brandskyddssynpunkt föreligger.
Fordon som används för persontransporter och guide:
 minst 2 st. handbrandsläckare. av pulvertyp minimum klass 55A 233BC, 6 kg enligt standard EN 3
 avstängningsanordning elsystem
 helautomatisk släckningsanläggning enligt SBF 127 om särskild riskutredning visat att behov ur brandskyddssynpunkt föreligger.
Alt. 4. Gäller fordon > 3,5 ton som arbetar ovan jord:
 minst 2 st. handbrandsläckare av pulvertyp minimum klass 55A 233BC, 6 kg enligt standard
EN 3
 avstängningsanordning elsystem
 helautomatisk släckningsanläggning enligt SBF 127 om särskild riskutredning visat att behov ur brandskyddssynpunkt föreligger.
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 55A 233BC, 6 kg enligt standard
EN 3
 avstängningsanordning elsystem.
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