
Brandskyddskontroll för traktorer  
och motorredskap
Faktablad 25

Det är viktigt att du ser över brandskyddet för dina 
traktorer och övriga motorredskap. Grundläggande är 
att hålla fordonet rent. Mer än varannan brand skada 
orsakas av fel på elsystemet eller att huvud ström
brytaren inte slagits ifrån när fordonet inte används.

Rengöring
Genom att löpande hålla fordonet tillfredsställande rent kan man 
undvika att en enkel kortslutning utvecklas till ett brandtillbud. 

Huvudströmbrytare
Huvudströmmen ska brytas när fordonet lämnas utan tillsyn samt vid 
reparation och rengöring.

Brandsläckningsutrustning
Fordonet ska vara utrustat med brandsläckare. Antal och klass skiljer 
sig beroende på fordonstyp. I vissa fall krävs sprinkleranläggning.

Säkerhetsföreskrifter
Samtliga fordon ska uppfylla SBF 127 senaste version. Fordon ska 
 genomgå årlig brandskyddskontroll av behörig tekniker eller av 
 ägaren eller gårdens personal där det tillåts, se sid 2 under brand
skyddskontroll.

För mer information gå in på Trafikförsäkringsföreningens webb
plats tff.se/sv/Skadeforebyggande/Brandskydd/Protokoll/

Intypning
Traktor och arbetsmaskin i jordbruk nylevererad eller registrerad från 
och med 20170401 som inte är brandskyddsintypad ska brandskydds
kontrolleras innan leverans.

LBK
Mer information finns på lantbruketsbrandskydd.nu/

Fordon 1

Fordon 2

Fordon 3

Datum vid kontroll

Kontrollen utförd av

Utrymmen som ska kontrolleras är där det föreligger ökad risk för brand 
på grund av läckage av olja och bränsle samt beläggningar på heta ytor. 
Exempel: motor och hydraulutrymme samt under hytt.

Upptäcks en brist ska den åtgärdas innan rutan kryssas i

Fordon

1 2 3

1. Brandsläcksutrustning enligt SBF 127

2. Huvudströmbrytare är monterad och fungerar

3.  Skyddshölje på kablarnas hela längd, mellan generator, 
batteri, huvudströmbrytare och startmotor

4. Polskydd på batteriets poler

5. Polskydd på startmotor

6. Polskydd på generator

7.  Polskydd på huvudströmbrytare

8. Övriga elkablar är hela och rätt placerade

9.  Bränsleledningar är hela och klamrade

10. Hydraulslangar är hela

11. Inget läckage av olja

12. Avgassystemet är tätt

13. Rengöring (motorutrymmet)

Denna lista kan laddas ner från webbplatsen  
brandskyddsforeningen.se/lbk/lbkparmen/ under flik 8 LBK.

Checklistan sparas i minst fem år.
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Fordonstyp Krav Brandskyddskontroll

Traktor

Traktor inom lantbruk

Avstängningsanordningar
Nyregistrerad före 2003 ska vara utrustade med 
huvudströmbrytare.

Nyregistrerad 20030101  20040831 krävs 
elmanövrerad huvudströmbrytare.

Nyregistrerad från 20040901 krävs från 
hytten elmanövrerad huvudströmbrytare.

Brandsläckare
Nyregistrerad från och med 19960101 ska vara 
utrustad med minst en brandsläckare lägst klass 
27A 183B C med minst 4 kilo pulver. 

Intypning
Traktor och arbetsmaskin i jordbruk nylevererad eller 
registrerad från och med 20170401 som inte är 
brand skydds intypad ska brandskyddskontrolleras 
 innan leverans.

Nylevererad eller registrerad från och med 2017-04-01
Om fordonet i huvudsak bara används på gården, ska 
den brandskyddskontrolleras enligt SBF 127 av behörig 
tekniker vart femte år. Däremellan ska kontroll utföras 
årligen enligt checklistan. Ägaren eller gårdens personal 
kan själva utföra kontrollen.

Levererad före 2017-04-01
Om fordonet i huvudsak bara används på gården, ska 
fordonet kontrolleras enligt checklistan en gång per år. 
Ägaren eller  gårdens personal kan själva utföra 
kontrollen.

Fordon som används i entreprenad
Användes fordonet till körning utanför det egna lant
bruket, till en årlig bruttointäkt som är större än fyra 
prisbasbelopp, måste fordonet brandskyddskontrolleras 
enligt SBF 127 av behörig tekniker en gång per år.

Fordon under 600 kg 
Samtliga fordon med vikt understigande 600 kg tjänste
vikt eller nypris understigande två prisbasbelopp ska 
kontrolleras enligt checklistan en gång per år. Ägaren 
eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen.

Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.

Självgående 
Fälthack/Slåtterkross

Avstängningsanordningar
Elsystem (huvudströmbrytare). Bränslesystem.

Brandsläckare
Minst två handbrandsläckare av klass 43A 233B C*  
minst 6 kilo pulver. En av hand brand släckarna 
ska kunna nås från marken.

* Handbrandsläckare behöver inte uppfylla klass C för gasbrand om 
det inte är aktuellt att släcka en sådan brand. Handbrandsläckare klass 
34A 233B C får användas på maskiner levererade före 20211001.

Övrig maskin

Lastmaskin och övrig  
maskin inom lantbruk

Avstängningsanordningar
Elsystem (huvudströmbrytare).

Brandsläckare
Minst en handbrandsläckare lägst klass 27A 183B C 
med minst 4 kilo pulver.

Skördetröska Avstängningsanordningar
Elsystem (huvudströmbrytare). Bränslesystem.

Brandsläckare
Minst två handbrandsläckare av klass 43A 233B C* 
minst 6 kilo pulver. En av handbrandsläckarna ska 
kunna nås från marken. 

Fast monterat släcksystem
På skördetröska levererad efter 20170401 ska 
det förutom handbrandsläckare enligt ovan fin
nas fast monterat släcksystem typ B utan auto
matisk motoravstängning. 

* Handbrandsläckare behöver inte uppfylla klass C för gasbrand om 
det inte är aktuellt att släcka en sådan brand. Handbrandsläckare klass 
34A 233B C får användas på maskiner levererade före 20211001.

Nylevererad från och med 2017-04-01
Funktionskontroll av släckanläggningen inklusive brand
skyddskontroll ska utföras enligt anläggarfirmans eller 
kravställarens anvisning minst en gång per år.

Nylevererad före 2017-04-01
Kontroll ska utföras årligen enligt checklistan. Ägaren 
eller gårdens personal kan själva utföra kontrollen. 

Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.

lansforsakringar.se

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 02119 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 045430 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023930 00 | Länsförsäkringar Gotland 049828 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 02614 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 04419 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 03163 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
03515 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 06319 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 03619 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 02066 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
047072 00 00 | LF Norrbotten 092024 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 050077 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 040633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 015548 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 01868 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 09010 90 00 
Länsförsäkringar Västernorrland 061136 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 052127 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 01329 00 00 


