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En del i detta arbete är att försöka kartlägga 
olycksdrabbade områden. Tillsammans med 
övriga länsförsäkringsbolag har vi utvecklat 
systemet Skada på karta. 
 Informationen som registreras i systemet 
ger oss ett unikt underlag som i samarbete med 
olika samhällsaktörer används för att förbättra 
trafikmiljön och därmed minska antalet olyckor.

Vilka fordon ska vara trafikförsäkrade?
Motordrivna fordon, t ex bilar, bussar,           
motorcyklar, traktorer och lastbilar, snöskotrar,      
EU-mopeder som är registrerade i vägtrafik-
registret och inte är avställda.1 Även oregist-
rerade motordrivna fordon som t ex mopeder 
som används i trafik ska vara trafikförsäkrade.

När ska trafikförsäkringen tecknas?
Trafikförsäkringen ska tecknas i samband med 
att man blir ägare till ett fordon. När fordonet 

tas i trafik (ställs på) ska trafikförsäkring fin-
nas. Du behöver inte teckna en trafikförsäkring 
om fordonet är avställt och inte används.1

Dyrt att vara oförsäkrad
När ett fordon saknar trafikförsäkring tar 
Trafikförsäkringsföreningen ut en trafikförsäk-
ringsavgift av dig som ägare till fordonet. Den 
här avgiften är alltid mycket högre än trafikför-
säkringspremien.2

Trafikolyckor kartläggs
Att förebygga trafikskador är en viktig fråga för oss inom Länsförsäkringar 
Västerbotten. Som marknadsledande i länet – mer än vartannat fordon som 
rullar i Västerbotten är försäkrat hos oss – känner vi ett stort ansvar för att 
aktivt arbeta med att minimera antalet skadade och dödade i trafiken. 

Systemet länkar till Google Maps och i sam-
band med att skadan anmäls till oss lägger 
våra skadereglerare in en markör på olycks-
platsen. Förutom zoomningsbar satellitbild över 
den aktuella platsen får vi också information 
om aktuell hastighetsbegränsning, vägbredd, 
typ av väg och vem som är väghållare – och 
därmed ansvarig för vägen. Vi kan också 
samla information om väderleksförhållanden 
och väghållningen vid olyckstillfället. 
 Även viltolyckor kartläggs på ett bättre sätt 
i det nya systemet, för att jämföra förhållanden 
vid sidan av vägen mot olycksriskerna.
 På sikt leder detta till en överskådlig bild 
över olycksdrabbade vägar och vägavsnitt. 
Med hjälp av detta arbetssätt hoppas vi kunna 
bidra till trafiksäkrare miljöer i Västerbotten.

I det här numret av vår kundtidning har vi sat-
sat på ett temanummer om trafik. Snart stun-
dar semestern och vi är många som passar 
på att se mer av Sverige och Europa genom 
bilrutan. Och det finns en del att tänka över 
innan man ger sig iväg. Har du rätt behörighet 
för ditt husvagnsekipage? Vad händer om du 
blir inblandad i en trafikolycka utomlands? 
Hur funkar försäkringen? 
 Ta dig lite tid att kolla upp vad som gäller 
innan du sticker iväg, så kan du och familjen 
slappna av och njuta av bilsemestern. 

INGEMAR NYBERG
CHEF MOTORSKADOR

Alla motordrivna fordon som används i trafiken måste vara trafikförsäkrade, 
enligt trafikskadelagen. Andra försäkringar för fordon som t ex halv- eller 
helförsäkringar är frivilliga att teckna till.

Trafikförsäkring 
är ett minimikrav

Bilförsäkringens olika delar

Trafikförsäkring: Gäller för person- och sakskada som uppstår till följd av trafik med bilen. Ersätt-
ning betalas inte för skada på fordonet och inte för egendom som transporteras med fordonet. 

Halvförsäkring: Innehåller trafikförsäkring samt skydd för skada på bilen som uppstår genom brand-, 
glas-, stöld- och maskinskada. Dessutom ingår allrisk-, rättsskydds- och räddningsförsäkring (bero-
ende på fordonstyp och ålder kan omfattningen på halvförsäkringen variera, se försäkringsvillkoren).

Hel-/Vagnskadeförsäkring: Innehåller trafikförsäkring plus halvförsäkring, samt gäller för skada på 
bilen genom trafikolycka, annan yttre olyckshändelse eller uppsåtlig skadegörelse av tredje man. 

Observera att ovanstående gäller bil som är försäkrad hos Länsförsäkringar Västerbotten. 

1 Källa: www.transportstyrelsen.se  2 Källa: www.tff.se



Ska du ta bilen utomlands?

Packa inte bilen kvällen före
En välfylld bil är alltid intressant för tjuven även 
om inga dyrbarheter är synliga.

Ha allt av värde i handbagaget
Packa inte ner stöldbegärliga saker i väskor 
som du inte har uppsikt över hela tiden. Allt av 
värde ska finnas i handbagaget. Bor du på ho-
tell kan värdesaker förvaras i säkerhetsboxen.

Spara viktiga kvitton
Vid en eventuell skada, tänk på att spara kvitton 
för alla utlägg du vill ha ersättning för.

Semestertider, visst låter det härligt! En del av oss tar bilen 
utomlands för att få full rörelsefrihet – varje korsning blir en 
möjlighet. Här är några tips inför utlandsresan.

Kort bättre än kontanter
En liten handkassa är okej, men ta inte med 
dig stora summor pengar på utlandsresan.  
Använd istället internationellt gångbara bank-
kort. Men ha uppsikt över korten!

Gör alltid polisanmälan
Om du bli bestulen, överfallen eller råkar ut för 
något annat trist – gör alltid en polisanmälan 
till den lokala polisen. Glöm inte att be om 
originalet av polisintyget.

Helförsäkra bilen inför 
utlandsresan

3 BRA ATT HA-KORT UTOMLANDS

Servicekort. Intygar att du har ett reseskydd som ingår i din boendeförsäkring hos 
Länsförsäkringar Västerbotten. Servicekortet kom med ditt senaste försäkringsbrev. 
Borttappat? Beställ nytt servicekort på LFvasterbotten.se, sök på ”beställa servicekort”.

EU-kort. Ges ut av Försäkringskassan och visar att du omfattas av svensk 
sjukförsäkring. Mer info om hur du beställer EU-kort hittar du på www.fk.se.

Grönt kort. Är ett bevis på att din bil är trafikförsäkrad i Sverige. Numera krävs Grönt kort   
endast i ett fåtal länder i Europa. Mer info och beställningslänk på LFvasterbotten.se,   
sök på ”grönt kort”.

VIKTIGA TELEFONNUMMER

SOS 112 – samma nödnummer i de flesta länder i Europa
Länsförsäkringar skadejour 020-59 00 00 – vid akut skada i Sverige
SOS International +46 8 670 40 00 – vid skada utomlands
Länsförsäkringar Västerbotten +46 90 10 90 00

Så här års är det många som ringer oss med 
frågor om bilkörning utomlands. Här är några 
av svaren.
 Din svenska trafikförsäkring gäller i 46 
länder. I vissa av dessa länder krävs att du kan 
visa upp ett speciellt bevis om trafikförsäkring, 
ett så kallat Grönt kort. Trafikförsäkringen 
täcker ditt ansvar som förare/ägare för skador 
som ditt fordon kan orsaka. 

I andra länder kan lagar och bestämmelser 
vara annorlunda än i Sverige. I vissa har man 
till exempel inte obligatorisk trafik-/ansvarsför-
säkring som svarar för skadorna på din bil om 
du skulle bli påkörd. Ersättningsbeloppen kan 
också vara lägre än i Sverige. Se därför till att 
bilen är helförsäkrad på utlandsresan. 

MOBILFÖRBUD 

VID RATTEN

Nästan alla länder

 i Europa har förbud mot 

handhållen mobil vid 

bilkörning. 
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Kryssa och vinn 2 000 kr 
på ett fondkonto!
1:a pris: 2 000 kr på ett fondkonto i vår bank. 2:a–3:e pris: Pulversläckare till bil, 
2 kg. 4–9:e pris: Fickförbandskudde.

Eller skriv de två markerade nyckelorden på ett vykort till 
Länsförsäkringar Västerbotten, Korsordet, Box 153, 
901 04 Umeå. Glöm inte att skriva ditt namn, postadress 
och telefonnummer i mejlet/på vykortet.

Senast 30 juni 2012 vill vi ha ditt tävlingsbidrag.

2 000 kr på ett fondkonto: Martin Eriksson, Skellefteå. 
Brandfilt: Dan Johansson, Öndebyn, Kent Möller, Kåge. 
Brandvarnare: Eva Berggren, Umeå, Sture Engman, 
Umeå, Christer Mikaelsson, Holmsund, Sture Åsberg, 
Hörnefors, Annika Jonsson, Umeå, Monica Brännström, 
Holmsund.

Rätt nyckelord i förra korsordet: TOPPMÖTE

Har du rätt 
körkort för
husvagnen?
Innan du ger dig ut på årets hus-
vagnssemester, kolla att du har rätt 
körkortsbehörighet för ekipaget! 

Både dragbilar och husvagnar tenderar att bli 
allt större. Så det körkort som räckte för några 
år sedan kanske inte gör det idag, och då kan 
det bli problem.
 Har du en för tung husvagn utifrån din kör-
kortsbehörighet så gäller t ex inte vagnskade-
försäkringen, varken för dragbil eller husvagn. 
Samma sak om husvagnen är för tung för 
dragbilen. 
 Ta fram bilens registreringsbevis. Där står 
högsta tillåtna vikt på släp (O:1) och högsta 
totalvikt på B-körkort (O:3). Jämför dessa med 
motsvarande bevis för husvagnen.
 Kom ihåg att vikten gäller när husvagnen 
är kopplad till bilen, dvs med bagage, mat, 
utrustning och allt annat du vill ha med dig. 
Mer info på www.transportstyrelsen.se.

Apparaten går på batteri
Den kan användas var ni vill
Men ta en annan grej om ni
gärna ser att det SKA tända till

Grattis alla vinnare av 
förra korsordstävlingen!

Mejla nyckelorden till
tavling@LFvasterbotten.se

Stor eller liten krock – fyll i skadeanmälan

Oavsett om krocken är stor eller liten bör du alltid byta namn 
och telefonnummer med den du kolliderat med. Även en liten 
sammanstötning kan bli ett försäkringsärende och om möjligt 
bör ni tillsammans fylla i en skadeanmälan på plats. Har du 
ingen anmälningsblankett kan du hämta en på något av våra 
kontor eller hos polisen. Eller hör av dig till Länsförsäkringar 
Västerbotten så kommer en blankett med posten.

VILTKROCK?

Vid kollision med vilt,    

kom ihåg att du är skyldig 

att omgående anmäla hän-

delsen till polisen och att 

märka ut olycksplatsen.

Kommit ihåg att ställa på EU-moppen?

Du som har en registreringspliktig moped, en s k EU-moped, 
måste kontrollera att mopeden är påställd i vägtrafikregistret 
innan du börjar använda den för säsongen. Många ägare 
tecknar försäkring men glömmer att ställa på mopeden. Att 
köra ett avställt fordon är olagligt, även om du har en gällande 
försäkring. 

VAR RÄDD OM BILNYCKELN

TEJPA STENSKOTTET

I fackhandeln finns en särskild tejp 
för att laga stenskott. Det är förstås 
ingen långsiktig lösning men kan 
begränsa skadan tills du kommer till 
en glasverkstad. 
 Har du bilen minst halvförsäkrad 
hos Länsförsäkringar Västerbotten 
kostar det dig ingenting att få ett sten-
skott i rutan lagat. Vi står för självrisken 
om du anlitar någon av de auktorise-
rade glasmästare vi har avtal med. 

Nio av tio stölder av nyare bilar görs 
med bilnyckeln. Var därför rädd om 
nyckeln. Har du en äldre bil ska du 
veta att en van biltjuv bryter upp ditt 
lås relativt enkelt. Komplettera gärna 
med rattlås eller larm. Mer tips på 
lansforsakringar.se /skadeforebygg.



Älskade bilsemester!

Missa inte Lycksele Djurpark
Åk på närsemester i vårt eget vackra län, och besök gärna Lycksele Djurpark. Här 
finns massor att se och göra. I sommar kan du också gå på tipspromenad mellan 
djurhagarna. Tipspromenaden har ordnats av oss på Länsförsäkringar Västerbotten 
och vinsterna är förstås djuriskt fina.

Stressa inte iväg på morgonen
Tänk på att det är extra viktigt att vara utvilad när du ska köra långa sträckor. Ta en sovmorgon så 
blir du en bättre bilförare. Har du druckit alkohol, låt bilen stå dagen efter.

Ställ in GPS:en först
GPS-navigatorer är jättebra, särskilt i semestertider då vi ofta färdas i okända trakter. Men sitt inte 
och fippla med knapparna under färd. Ställ in GPS:en innan du åker eller be en medpassagerare 
om hjälp.

Ljudböcker och appar förkortar resan
Ljudboken är en fantastisk uppfinning, och utbudet stort. Idag finns ljudböcker för alla åldrar och 
smaker. Ljudböcker, kul appar och bra musik gör den långa bilresan lite kortare.

Billekar – hur kul som helst!
En personlig favorit är att hitta på ord som innehåller bokstäverna 
på registreringsskylten på bilen framför. Flest ord vinner. Som bonus 
kan den som kör helt ägna sig åt trafiken. På nätet finns en uppsjö av 
billekar att fördriva tiden med. Hört talas om Gul bil?

Trevlig sommar och ta det lugnt på vägarna!

UMEÅ Nygatan 19, Box 153, 901 04 Umeå, tel 090-10 90 00
SKELLEFTEÅ Nygatan 46, Box 34, 931 21 Skellefteå, tel 0910-73 40 00
LYCKSELE Torget 3, Box 15, 921 21 Lycksele, tel 0950-347 50
LFvasterbotten.se

DIN SIDA  Ansvarig utgivare: marknadschef Erik Thoms, e-post: erik.thoms@LFvasterbotten.se, telefon 090-10 91 48.
Kontakta honom om du har synpunkter på innehållet, förslag till artiklar etc. Adress: Din Sida, Länsförsäkringar 
Västerbotten, Box 153, 901 04 Umeå. Upplaga: 60 000 ex. Form: Racer. Tryck: Tryckeri City.

Allt var inte bättre förr. Då var det svettigt och trångt i baksätet, pappa rökte 
pipa och mamma körde vilse. Numera är det ACC, GPS och datorer som gäller 
i bilen. Samt app-stinna smartphones. Länsförsäkringars Ewa Renkonen 
ger tips och råd inför bilsemestern.

EWA RENKONEN, SKADEFÖREBYGGARE

Lämna svarskortet    i lådan och tävla om fina priser.

LÄNSFÖRSÄKRINGAR VÄSTERBOTTEN

Tipset!


