
 
 
 

Mars 2017 © SBF-LBK Sid 1 
 
Flik 8 - Checklista brandskyddskontroll - 170321.docx 

Egen brandskyddskontroll  

av traktorer och lantbruksmaskiner 

Lantbrukets brandskyddskommitté Tfn 08-588 474 00 

Brandskyddsföreningen Sverige  

Box 47244, 100 74 Stockholm 

LBK@brandskyddsforeningen.se www.lantbruketsbrandskydd.nu  

LBKs REKOMMENDATION 8  
1.2 Brand och säkerhetskontroll 

Traktorer och maskiner ska uppfylla kraven enligt SBF 127.  

Traktor och maskin registrerade efter 1 april 2017 

Skördetröska nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017 ska enligt SBF 127 vara ut-

rustad med fast släckanläggning. Funktionskontroll av släckanläggning ska utföras enligt an-

läggarfirmans eller kravställarens anvisningar minst en gång per år. Protokoll ska sparas i minst 

fem år. Se även Flik 10. 

Traktor och övrig maskin nylevererad eller registrerad efter den 1 april 2017 som inte är 

brandskyddsintypad ska brandskyddskontrolleras innan leverans. Därefter ska brandskydds-

kontroll utföras minst var femte år av behörig personal. Däremellan ska brandskyddet 

årligen kontrolleras av ägaren eller gårdens personal enligt checklista.  

Behörig personal för brandskyddskontroll finns angiven på Trafikförsäkringsföreningens 

webbplats www.tff.se. Protokoll från brandskyddskontroll och checklista ska sparas i minst fem 

år.  

Traktor och maskin registrerade före 2017 

Traktor eller maskin som används i entreprenad ska oftast årligen brandskyddskontrolleras av en 

behörig personal. Vid tveksamhet ska försäkringsbolaget kontaktas. 

För traktorer och andra maskiner i lantbruket som endast används för gårdens drift ska 

brandskyddet kontrolleras årligen. Denna kontroll av brandskyddet får utföras av ägare 

eller gårdens personal. Punkterna i checklistan ska ingå i kontrollen. Checklistan ska 

sparas i minst fem år. 
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Checklista  
Egen brandskyddskontroll av traktorer och lantbruksmaskiner 

Fordon 1 ___________________________ 

Fordon 2 ___________________________ 

Fordon 3 ___________________________ 

Fordon 4 ___________________________ 

Datum för brandskyddskontroll: ______________________ 

Brandskyddskontrollen 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. 

Upptäckts en brist ska den åtgärdas innan rutan kryssas i.  

Nedanstående ikryssade rutor är kontrollerade utan anmärkning 

 Fordon 

CHECKLISTA 1 2 3 4  

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. 

Checklista ska sparas i minst fem år. 
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