
Lastbil
• Vanligaste skadeorsaken inom yrkestrafik 

är påkörning parkerade fordon, kollision 
med fasta föremål och påbackning.  
”Tänk högt” en skadetyp som blir vanligare 
är höjdledsskador – man kör in i viadukter/ 
skärmtak etc.

• Drabbar distributionsbilar med höjd- 
reglerbart skåp. (Skåpet är i högsta läget). 
Lastbilar med fordonsmonterade kranar 
drabbas också av höjdledsskador.  
(Där kranen inte är i transportläge 
vid förflyttning).

• Vid arbete med kran ska stödbenen  
användas, för att förhindra vältning.

• Lastbilsmonterad flishugg/tugg har krav 
på sprinkler. Personalen som använder 
fordonet ska förstå vikten av att kontroll-
era maskinen innan, under och efter varje 
arbetspass för eventuella läckage och 
nedsmutsning (fibröst material.)  
Hänvisning SBF 127.

• Lastbilar som transporterar eller hanterar 
lättantändligt fibröst material som till 
 exempel rundvirke samt spån, flis och  
torv i bulkform har krav på sprinkler. 
 Gäller fordon levererade från 1 april 2017. 
Hänvisning SBF 127.

Buss
• Som bussförare har du en viktig roll för 

passagerarnas säkerhet – info till rese- 
närer/skolelever att sitta bältade under 
färd och inte springa runt i bussen. 

• Kontrollera övrig trafik när du ska släppa 
av passagerare/elever vid hållplats.

• Släpp aldrig av passagerare/elever  
på andra platser än hållplatser/ 
planerade stopp.

• Bussar på över 10 ton som registrerats 
fter 31 december 2003 och som är brand-
försäkrade ska ha släcksystem i motor- 
utrymmet. Släcksystemet ska funktions-
kontrolleras en gång/år, kontakta  
leverantören av systemet så får du hjälp. 
Hänvisning SBF 128.

• Investera i utbildning (se punkten allmänt).

Maskin/Traktor
• Årlig brandsskyddskontroll – För att 

brandförsäkringen ska gälla fullt ut  
krävs det att du gör en årlig brandskydds-
kontroll. Om maskinen skulle brinna och 
kontrollen inte är gjord kan ni få minskad 
eller ingen ersättning alls. (Protokollet ska 
du visa för Länsförsäkringar vid ett brand-
tillbud). Hänvisning till SBF 127.

• För traktor i lantbruk och arbetsmaskin  
i jordbruk, nylevererad eller registrerad 
efter den 1 april 2017 som inte är brand-
skyddsintypad, ska brandskyddskontroll-
eras innan leverans. Därefter ska brand-
skyddskontroll utföras minst vart femte 
år av behörig personal. Skördetröska 
 levererad efter 1 april 2017 ska vara utrus-
tad med sprinkler. Samtliga fordonstyper 
enligt ovan ska uppfylla kraven i senaste 
versionen av SBF127.

• Har du en maskin som arbetar i skogen 
eller en brandfarlig miljö ska den dess- 

utom sprinklas (exempel på brandfarlig 
miljö = flis, torv, trä, papper, sopor eller 
petroleumprodukter). Hänvisning till  
SBF 127. Informera personalen som  
använder maskinen/traktorn om vikten 
av att kontrollera maskinen innan,  
under och efter varje arbetspass för  
eventuella läckage.

• Förhindra stöld av maskin/traktor genom 
att investera i larm, positioneringsut- 
rustning, kameraövervakning,  
märksystem etc.

• Lås fast lös utrustning som skopor,  
rototilter, mindre farmartankar och  
andra redskap med godkänt lås och  
kätting (motsvarande klass 3).

• Vid natt- och helgparkering vid byggen 
eller liknande ställ maskiner och redskap 
så att de inte står lättillgängliga för  
skadegörelse och tillgrepp. Tanka inte upp 
innan helg och lägg gärna stenar som 
blockerar infarter så att tjuvar inte kan 
köra ända fram.

• Gör en enklare förar/brukarchecklista 
som tar upp vad föraren ska göra innan 
han/hon lämnar maskinen/traktorn – låsa, 
larma, försvåra för tjuven etc.

• Innan ni börjar arbetet med maskinerna 
se till att det är säkert – markförhållande, 
luftledningar etc. Använd alltid eventuella 
stödben för att förhindra vältning.

• Truckar – Det är extra viktigt med rätt 
personlig skyddsutrustning då det är  
vanligt med personskador.

Skadeförebyggande  
tips och råd



Tjänstebil/Taxi
• Investera i utbildning (se punkten allmänt).
• Vanligaste skadeorsaken för taxi är på- 

körning bakifrån (koncentrationen flyttad 
från körningen till att kommunicera med 
passagerare, taxameterutrustning etc).

• Nyckelhantering (se punkten allmänt).
• Parkera helst i ett bevakat garage  

alternativt en upplyst plats där folk rör sig.
• Vid parkering, plocka ur/undan lösa före-

mål som navigator med hållare, väskor 
och påsar. Stoppa undan laddare till  
telefon. Det mesta som syns utifrån kan 
räknas som stöldbegärligt för tjuven!

• Dubbelkolla så att bilens lås verkligen  
har låst, när du lämnar den.

• För fler tips gå in på:  
https://www.stoldskyddsforeningen.se/
privat/sakerhetsradgivning-for-privat-
personer/?category=fordon

Allmänt
• Bra sida på internet för yrkestrafiken, Taxi, 

Buss, Åkeri är www.yrkestrafiken.se  
Den handlar om allt som rör vardagen  
i transportnäringen – gods och person- 
befordran. Den riktar sig till den som är 
köpare, säljare och förare av transporter 
och är framtagen av Polisen, Trafikverket 
och Transportstyrelsen.

• Ta det lugnt i trafiken – Använd sunda  
förnuftet – tänk efter före.

• Har du/ni rätt däck och tillräckligt  
mönsterdjup för vintern?

• Händerna på ratten. Från och med den  
1 februari 2018 kommer det inte längre 
vara tillåtet för en förare att använda en 
mobiltelefon eller annan kommunikations-
utrustning genom att hålla den i handen 
under färd med motordrivet fordon.

Mönsterdjup vid vinterväglag
Vid vinterväglag under perioden 1 december 
–31 mars ska mönsterdjupet vara minst 3 mm 
på däck till
• personbilar klass I
• lätta lastbilar
• lätta bussar

• personbil klass II med en totalvikt  
av högst 3,5 ton

• släpvagnar som dras av dessa fordon. 
Lastbil, buss och personbil klass II med en 
totalvikt över 3,5 ton ska ha däck med ett 
mönsterdjup på minst 5 mm vid vinter- 
väglag under perioden 1 december till och 
med 31 mars. Kravet gäller för samtliga 
däck på dessa fordon. Kravet gäller inte 
för tillkopplade släpfordon.  
Källa: www.transportstyrelsen.se

• Anpassa hastigheten efter väder och  
trafiksituation

• Anpassa avståndet till fordonet framför
• Använd tre-sekundersregeln – 1001 – 

1002 – 1003 , reaktionssträcka + broms-
sträcka

Körning och medicin
Varningstriangel på mediciner är borttaget
sedan några år, viktigt att tänka på att ett  
läkemedel som inte anses påverka körförmå-
gan/koncentrationen kan tillsammans med 
ett annat läkemedel påverka dig som individ 
så att du inte är lämplig som förare – hör med 
din läkare vad som gäller!

Utbildning
• Att investera i utbildning i sparsam  

körning, lugnare körning där föraren  
planerar resulterar i

 – minskad bränsleförbrukning
 – minskat slitage på fordonen
 – färre skador
 – bättre miljö
 – minskad stress för föraren.
• Investera i utbildning i brandskydd/första 

hjälpen, framförallt när personal arbetar 
med fordon som går ibrandfarlig miljö.

• Utbilda egen verkstadspersonal i att  
genomföra ”Årlig brandskyddskontroll” 
vilket gör att ni kan hålla era egna fordon 
bättre rustade mot brand.

Nyckelhantering
Tänk på att nyckeln till fordonet inte får  
förvaras i eller i anslutning till fordonet.  
Om fordonet blir stulet kan ersättningen  

falla bort helt eller delvis. Det är viktigt att ni 
kontrollerar era specifika låskrav.
Fordonskontroll
• Kontrollera alltid fordonet innan färd
 –  Gå runt och se att det inte saknas luft  

i något däck. 
 –  Lyser alla lampor – slå på varnings- 

blinkers så ser du samtidigt om alla  
blinkerslampor är hela.

 –  Bromsljuset kan du enkelt kolla själv när 
det är lite mörkare genom att bromsa 
och se bakåt i backspegeln. Står du nära 
en vägskylt, vägg eller liknande så  
reflekteras ljuset tillbaks.

 –  Vintertid – se till att du har isskrapa och 
snöborste så att du kan få bort all is och 
snö från rutorna innan du åker iväg. 

 –  Det kan vara bra att ha en varm filt  
i bilen, om du skulle köra fast eller på 
annat sätt få stopp. Det blir fort kallt.

 –  Använd motor/kupévärmare – fordonet 
och miljön mår bättre men även du  
som får en behagligare miljö att sätta  
dig i när du ska iväg när det är kallt ute.

• Undvik att använda telefon när du kör, 
gäller både samtal och sms.

• Se till att du är utvilad och har ätit ordent-
ligt innan du sätter dig bakom ratten  
oavsett vilket fordon du ska framföra.

• Pausa om du ska köra långt eller arbeta 
länge och se till att äta någon form av 
mellanmål, det kan vara allt från en frukt 
till en macka. 

Har du frågor eller synpunkter  
vill vi gärna veta. Mejla oss på  
forebygg-trafik@lansforsakringar.se

 
LF

  1
07

50
 u

tg
 0

1 
N

or
di

cM
or

ni
ng

 2
03

37
5 

20
17

-1
2

Kontakta Länsförsäkringar eller din försäkringsförmedlare.

Länsförsäkringar Bergslagen 021-19 01 00 | Länsförsäkringar Blekinge 0454-30 23 00 | Dalarnas Försäkringsbolag 023-930 00 | Länsförsäkringar Gotland 0498-28 18 50 
Länsförsäkringar Gävleborg 026-14 75 00 | Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 044-19 62 00 | Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän 031-63 80 00 | Länsförsäkringar Halland 
035-15 10 00 | Länsförsäkringar Jämtland 063-19 33 00 | Länsförsäkringar Jönköping 036-19 90 00 | Länsförsäkringar Kalmar län 020-66 11 00 | Länsförsäkring Kronoberg 
0470-72 00 00 | LF Norrbotten 0920-24 25 00 | Länsförsäkringar Skaraborg 0500-77 70 00 | Länsförsäkringar Skåne 042-633 80 00 | Länsförsäkringar Stockholm 08-562 830 00 
Länsförsäkringar Södermanland 0155-48 40 00 | Länsförsäkringar Uppsala 018-68 55 00 | Länsförsäkringar Värmland 054-775 15 00 | Länsförsäkringar Västerbotten 090-10 90 00  
Länsförsäkringar Västernorrland 0611-36 53 00 | Länsförsäkringar Älvsborg 0521-27 30 00 | Länsförsäkringar Östgöta 013-29 00 00 

 lansforsakringar.se

https://www.stoldskyddsforeningen.se/privat/sakerhetsradgivning-for-privatpersoner/?category=fordon

