FTR 128
Utgåva 2

Särskilt villkor för fast släckanläggning på buss
Svensk Försäkrings tekniska rekommendation FTR 128 gällande fast släckanläggning i motorrum på buss med förbränningsmotor som helt eller delvis drivs med
flytande bränsle.
FTR 128:2 träder i kraft den 1 januari 2019.
Detta är en rekommendation. Inget hindrar försäkringsgivare att avtala om andra
villkor.
För vem gäller villkoret?
Detta villkor gäller för den försäkrade enligt ett försäkringsavtal i vilket det har
införts.

Grundkrav
En anläggning ska


uppfylla lagkravet enligt UN ECE 107:6 gällande tekniska krav på bussar
inklusive brandskydd



uppfylla kraven enligt SBF 128 och FTR 128:2. En avvikelse ska godkännas
av försäkringsbolaget.



vara installerad av en anläggarfirma eller en av denna utsedd servicefirma



kontrolleras, skötas och underhållas regelbundet så att dess funktion alltid
upprätthålls

Om ett skyddat objekt förändras ska anläggningen anpassas därefter. Detta ska
anmälas till försäkringsbolaget.

Anläggarintyg
Anläggningsdokumentation bestående av installationsritningar och monteringsanvisningar med tillhörande handlingar samt övrig erforderlig dokumentation ska
arkiveras och kunna tillhandahållas.

Utbildning
Försäkringstagaren ska säkerställa att föraren är utbildad på bussens släckanläggning och väl insatt med att användandet av den.
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Kontroll, skötsel och underhåll
Allmänt
Kraven i SBF 128 samt anläggarfirmans och bussens kontroll-, skötsel- och
underhållsinstruktioner ska följas.
Årlig funktionskontroll
Funktionskontroll av en anläggning ska utföras minst en gång per år enligt
anläggarfirmans eller systemtillverkarens anvisningar. Ett protokoll ska upprättas.
Vid en funktionskontroll ska finnas tillgång till anläggningsdokumentationen samt
tidigare protokoll.
Påtalade fel och brister vid funktionskontrollen ska försäkringstagaren omgående
låta åtgärda.
Behörighet
Funktionskontroll och underhåll får utföras endast av en anläggarfirma eller en
servicefirma som utsetts av anläggarfirman eller godkänts av försäkringsbolaget.
Detta ska dokumenteras genom ett avtal.

Åtgärder vid aktivering
Om en anläggning aktiverats ska orsaken fastställas. Anläggningen ska därefter
utan dröjsmål återställas.

Material- och komponentkrav
Ingående material och komponenter som är av väsentlig betydelse för anläggningens funktion ska minst uppfylla kraven i SBF 128.
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