
Egenkontroll av brandskydd

Fordon 1

Fordon 2

Fordon 3

Datum för brandskyddskontroll:

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. Nedanstående ikryssade rutor är kontrolle-
rade utan anmärkning.

CHECKLISTA 1 2 3
Brandsläckare på fordonet

Huvudströmbrytare är monterad och fungerar

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

Polskydd på batteriets poler

Polskydd på startmotorn

Polskydd på generatorn

Polskydd på huvudströmbrytare

Övriga elkablar är oskadade

Bränsleledningar är hela och klamrade

Hydraulslangar är hela

Inget brandfarligt läckage av bränsle eller olja

Avgassystemet är tätt

Inga brännbara beläggningar som kan antändas

Denna lista kan även laddas ner från  
www.lantbruketsbrandskydd.nu under flik 8.

Checklistan ska sparas i minst fem år.

BRANDSKYDDSKRAV FÖR LANTBRUKSTRAKTOR 
OCH MOTORREDSKAP I JORDBRUK

För att undvika brand är det viktigt att dina fordon och 
maskiner är rätt utrustade och att brandskyddet kontrolleras 
med jämna mellanrum. Förutom regelbundna brandskydds-
kontroller måste du också hålla fordon och maskiner rena. 
Den vanligaste brandorsaken är kortslutning eller något an-
nat elfel. Att bryta huvudströmmen när du lämnar maskinen 
är därför den viktigaste skadeförebyggande åtgärden av alla.

Rengöring
För att ett tillbud inte ska utvecklas till en fullskalig brand 
måste fordon och maskiner hållas rena från smuts, oljor och 
brännbart material. Rutiner för rengöring och service efter 
bestämda intervall underlättar.

Huvudströmbrytare
Huvudströmmen ska brytas så fort fordonet lämnas obe-
mannat samt vid reparation och service.

Brandsläckningsutrustning
Traktor och maskiner ska vara utrustade med brandsläck-
are. Antal och klass skiljer sig beroende på fordonstyp. För 
fordon och maskiner i brandfarlig miljö krävs i regel sprink-
lersystem.

Egenkontroll enligt LBK
För att uppfylla kraven i din lantbruksförsäkring ska du göra 
en egenkontroll av samtliga dina fordon och maskiner, enligt 
checklistan, en gång per år.
Mer information finns på www.lantbruketsbrandskydd.nu.

Brandskyddskontroll
Lantbrukstraktorer som registreras 2017 04 01 eller senare 
ska vara brandskyddstypade eller brandskyddskontrollerade 
innan leverans. Därefter ska de genomgå brandskyddskon-
troll var femte år. Vid en eventuell brandskada ska protokoll 
från egenkontroll eller brandskyddskontroll kunna visas upp. 
Protokollet får inte vara äldre än 16 månader.

Brandskyddsintypning
Försäkringsbolagen erbjuder maskinleverantörer gratis 
brandskyddsintypning av nya traktorer, terrängvagnar och 
motorredskap. Så se till att du köper en traktor eller maskin 
som antingen är intypad eller särskilt brandskyddskontrolle-
rad innan leverans.



Fordonstyp Krav Kontroll/Besiktning

Traktor

Traktor inom lantbruk (ej 
traktor som huvudsakligen 
används i skogsbruk)

Avstängningsanordningar
Registrerad före 2003 ska vara utrustade med 
huvudströmbrytare.

Registrerad 2003 01 01 – 2004 08 31 krävs elma-
növrerad huvudströmbrytare.

Registrerad från 2004 09 01 krävs från hytten 
elmanövrerad huvudströmbrytare.

Brandsläckare
Registrerad från och med 1996 01 01 ska vara 
utrustad med minst en brandsläckare lägst klass 
27A 183B C med minst 4 kilo pulver.

Traktor registrerad 2017-04-01 eller senare som inte är brandskydds-
intypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans.

Om traktorn i huvudsak används i jordbruket ska den brandskydds-
kontrolleras enligt SBF 127 av behörig personal vart femte år. För att 
uppfylla kraven i LBK ska egenkontroll däremellan utföras årligen 
enligt checklistan.

Traktor registrerad före 2017-04-01 som i huvudsak används i jord-
bruket, 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.

Traktor som används i entreprenad utanför det egna lantbruket ska
brandskyddskontrolleras enligt SBF 127 av behörig personal en gång
per år.

Självgående Fälthack/
Slåtterkross

Avstängningsanordningar
Elsystem (huvudströmbrytare)
Bränslesystem

Brandsläckare
Levererad från och med 2017 04 01 ska ha två 
brandsläckare lägst klass 43A 233B C med minst 
6 kilo pulver. En av släckarna ska vara nåbar från 
marken. Äldre släckare klass 34A 233B C godtas. 

Självgående fälthack/slåtterkross och arbetsmaskin ska levererad 
2017-04-01 eller senare ska brandskyddskontrolleras enligt SBF 127 
av behörig personal vart femte år. För att uppfylla kraven i LBK ska 
egenkontroll däremellan utföras årligen enligt checklistan.

Fälthack/ slåtterkross och arbetsmaskin levererad före 2017-04-01 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.
Maskin som används i entreprenad utanför det egna lantbruket ska 
brandskyddskontrolleras enligt SBF 127 av behörig personal en gång 
per år.

Arbetsmaskin i lantbruk

Lastmaskin, teleskoptruck 
och övrig maskin inom 
jordbruk

Avstängningsanordningar
Elsystem (huvudströmbrytare)

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

Skördetröska Avstängningsanordningar
Elsystem (huvudströmbrytare) Bränslesystem

Brandsläckningsutrustning
Skördetröska levererad före 1996 01 01 ska ha 
minst en brandsläckare lägst klass 34A 233B C 
med minst 6 kilo pulversläckare. Levererad från 
och med 1996 01 01 ska ha minst två brand-
släckare lägst klass 43A 233B C, med minst 6 
kilo pulver. En av släckarna ska vara nåbar från 
marken. Äldre släckare klass 34A 233B C godtas.

Sprinklersystem
Skördetröska levererad 2017-04-01 eller senare 
ska vara utrustad med  fast automatiskt släck-
system klass 2 enligt SBF 127 samt minst två 
brandsläckare lägst klass 43A 233B C med minst 
6 kilo pulver. En av släckarna ska vara nåbar från 
marken. Äldre släckare klass 34A 233B C godtas.

Skördetröska levererad 2017-04-01 eller senare ska genomgå funk-
tionskontroll av släckanläggningen (inklusive brandskyddskontroll) 
enligt anläggarens eller kravställarens anvisning minst en gång per 
år.

Skördetröska levererad före 2017-04-01 ska kontrolleras enligt check-
listan en gång per år. Ägaren eller gårdens personal kan själva utföra 
kontrollen.

Protokoll och checklistor ska sparas i minst fem år.
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Om oss:
Vi är en grupp av försäkringsbolag runt om i Sverige som samverkar under det gemensamma varumärket Dina Försäkringar. Vi har kontor över hela Sverige, från Lund i söder till Luleå i norr. 
Med anor sedan 1768 har vi på Dina Försäkringar erfarenhet av att försäkra det du bryr dig om och att hjälpa dig att göra vardagen tryggare. Läs mer på www.dina.se


