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Dokumentnamn

Företag Datum

Avdelning Deltagare

Lantbruk – Traktorer

Checklistan används av arbetsgivaren för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska med-
verka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genom-
förandet av åtgärder.

Förklaringar och tips på användning av checklistan

Svarskolumnen Checklistan innehåller färdiga frågor för att underlätta undersökningen. Hoppa 
över de frågor som inte är relevanta genom att till exempel stryka ett streck i 
svarskolumnen. I övrigt besvaras frågorna med Ja eller Nej.

Riskkolumnen Gör en riskbedömning för de relevanta frågorna. Beroende på situation kan 
riskbedömningen göras direkt när frågan besvaras eller i ett senare skede med 
hjälp av expertis som inte är med vid undersökningen. Vi rekommenderar den 
enkla riskklassningen som du ser här bredvid. Det kan vara lämpligt att samtidigt 
markera de frågor som behöver åtgärdas, till exempel genom att rita en cirkel 
runt den gjorda riskbedömningen. Nu har du skapat en skriftlig riskbedömning 
som alla verksamheter med anställda ska göra enligt AFS 2001:1.

Åtgärd Åtgärden utarbetas i samråd med dem som berörs och vid behov med hjälp 
av (extern) expertis. Själva åtgärden bör föregås av en analys i vad som orsakar 
risken och åtgärdsförslaget bör helst inkludera en uppskattning av kostnaderna 
för åtgärden. Arbetsgivaren beslutar om åtgärden, vem som ska utföra åtgärden 
och till när den ska vara klar. Nu har du skapat en skriftlig handlingsplan som 
alla verksamheter med anställda ska göra enligt AFS 2001:1.

Ansvarig för Arbetsgivaren som dock kan ha delegerat det praktiska arbetet till annan person.
utförande I så fall kan båda namnen anges.

Kontroll utfört Arbetsgivaren kontrollerar att åtgärden är utförd.
datum

Enkel riskklassning
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 Fråga Ja Nej Riskbedömning  Åtgärd Ansvarig för Klart när? Kontroll
   Låg Med Hög   utförande  utförd datum

DEL 3. TRAKTORER
Instruktionsbok

1. Finns svensk instruktionsbok till traktorn?

Förarhytten

2. Är den bärande konstruktionen i förarhytten hel och 
utan stora rostangrepp?

3. Är förarstolen hel och sitter den fast ordentligt (utan
glapp)?

4. Fungerar fjädringen och vibrationsdämpningen i
förarstolen?

5. Kan stolen ställas in så att föraren kan variera sin
sittställning samt att stolen kan anpassas till alla som 
kör?

 
6. Finns det besvärande vibrationer i ratt eller reglage?

7. Kontrolleras traktorhyttens vibrationsdämpare
regelbundet? 
(De dämpar inte längre när de är hårda och stela.)

8. Kan besvärliga arbetsställningara (vridning av nacke 
och rygg) undvikas genom användning av speglar
eller monitorer?

9. Finns klimatanläggning i hytten?
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10. Vid körning i dammiga miljöer: används rätt sorts
dammreducerande filter i friskluftsintagen?

11. Är golvet vid förarplatsen fritt från verktyg eller
andra lösa delar?

På- och avstigning

12. Finns handtag att hålla i då man kliver i och ur
traktorn?

13. Är fotstegen hela och rena, samt vinklade på ett
säkert sätt?

14. Fungerar dörrlås och dörrstopp?

Säkerhet vid körning

15. Fungerar färdbromsen bra, utan att traktorn drar
snett vid inbromsning?

16. Är spärren för styrbroms alltid inkopplad vid körning
på väg?

17. Klarar handbromsen en lutning på 10%?

18. Finns och fungerar arbetsbelysning, färdbelysning
och blinkers på både traktor och vagn?

 Fråga Ja Nej Riskbedömning  Åtgärd Ansvarig för Klart när? Kontroll
Låg Med Hög utförande utförd datum
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19. Är backspeglarna hela och justerbara?

20. Är traktorn försedd baktill med en LGF-skylt
(långsamtgående fordon) eller KM-skylt vid färd på
väg??

21. Är alla reglage tydligt märkta?

22. Tar man pauser vid långa körpass?

Vid körning på is

23. Kontrolleras isens tjocklek?

24. Är takluckan öppen?

Däckarbete

25. Finns lyftutrustning för däck?

26. Används en förlängningsnippel så att man kan stå
vid sidan av däcket vid pumpning?

 Fråga Ja Nej Riskbedömning  Åtgärd Ansvarig för Klart när? Kontroll
Låg Med Hög utförande utförd datum
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27. Fungerar tryckmätaren på pumpen?
(Risk för däckexplosion.)

28. Kan däck förvaras på ett säkert sätt?
(Utan vältrisk.)

 Fråga Ja Nej Riskbedömning  Åtgärd Ansvarig för Klart när? Kontroll
Låg Med Hög utförande utförd datum
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Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan.
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