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SÄKERHETSANVISNING
– För garage som inrymmer fordon som
överstiger 30 prisbasbelopp samt för garage
som innehåller fler än 30 fordon.
Inledning
Vårt samhälle förändras hela tiden och med det riskerna. Det är därför viktigt att se över
säkerheten och anpassa skyddet till aktuella risker. Inom MHRF-försäkringen har också
åtgärder vidtagits, t.ex. då man i början på 90-talet beslöt om obligatorisk installation av
batterifrånskiljare och handbrandsläckare i bilar.
Efter försäkringskonferensen 1992 producerades ett häfte ”Brand, våra fordons värsta fiende”,
som grattis delades ut till samtliga medlemmar i klubbarna, då 52 000 personer. 2001 tog
MHRF-försäkringen fram ett mer utökat och aktualiserat häfte, ”Risk och säkerhet”, som
spänner över ett större säkerhetsområde och behandlar skydd mot stölder, lämplig förvaring
av fordon, elsystem och tips för eget garage/verkstad.
Sedan början av 2002 har försäkringen arbetat med att eliminera risker och öka säkerheten för
fordon som förvaras i flerfordonsgarage och förvaring av fordon som överstiger 30 prisbasbelopp (pbb). Försäkringen har funnit att det finns mycket att vinna genom att informera och
förebygga risker som finns vid förvaring av fordon. Bland det värsta som kan hända är en
brand. Denna typ av olycka har hänt bland flerfordonsgarage med förödande resultat som
följd.
MHRF-försäkringen kommer fortsättningsvis att intensifiera informationen om vikten av att
riskerna kartläggs och att säkerheten ökas så långt detta är möjligt.
Denna säkerhetsanvisning riktar sig till de fordonsägare som förvarar sina fordon i garage
som inrymmer fordon som överstiger 30 pbb samt för garage som innehåller fler än 30
fordon. Anvisningen är rekommendationer från MHRF-försäkringen och den bör vara
välkänd för samtliga fordonsägare som befinner sig i nämnda situation. Anvisningen kan
också med fördel också användas för s.k. vanliga garage.

Denna anvisning bör delas ut till samtliga hyresgäster samt anslås på lämplig plats.
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SÄKERHETSANVISNINGAR
Förhindra inbrott
- Förvaring av nycklar skall ske av garageplatshyraren på ett säkert sätt. Borttappad nyckel ska
omedelbart anmälas till uthyraren. Nyckelförteckningslista finns hos uthyraren.
- Samtliga dörrar till garaget ska alltid vara låsta. Undantag in- och utpassering.
- Fönsterytor på garaget ska vara försedda med metallgaller eller s.k. skyddsfilm och vara
insynsskyddade.
- Lås på samtliga dörrar och fönster ska uppfylla Svenska Stöldskyddsföreningens (SFF)
rekommendationer.
- Endast hyresgäster, eller de av hyresgäst inbjuden person (-er) äger tillträde i garaget.
Förhindra brands uppkomst
- Minst en 6 kg handbrandsläckare (ABC) på vart 10 – 15 fordon ska finnas utplacerade
funktionsdugliga och uppskyltade.
- ”Heta arbeten” får inte förekomma än på anvisad plats och under kontrollerade former.
- Rökning bör undvikas.
- Förvaring av drivmedel utöver det som förvaras i tank med extra dunk bör inte förekomma.
- Endast en ”omgång” olja till respektive fordon bör förvaras i garaget.
- Ingen spillolja bör förvaras i garaget.
- Färg och övriga kemiska produkter ska förvaras väl skyddade, helst inlåsta.
- Målningsarbeten med sprayflaska bör undvikas.
- Sopor bör förvaras i plåtkärl med lock. Tömning bör ske regelbundet.
- Övriga produkter sk ”bra att ha grejor” ska inte förvaras i garaget.
- Samtliga ”MHRF-bilar” ska vara försedda med batterifrånskiljare och minst en 2 kg handbrandsläckare (ABC).
- Återuppstart av fordon, efter ett längre stillestånd, bör ske utomhus och under största försiktighet
samt med flera handbrandsläckare i beredskap.
Elsäkerhet
- Lösta sladdar anslutna till det fasta elnätet ska urkopplas och insamlas efter varje användartillfälle.
- Extra medhavda elvärmefläktar, element (motsvarande) får anslutas efter tillstånd från garageuthyraren.
- Laddning av fordonsbatteri får endast ske under kontrollerade former.
- Andra anslutningar av fasta elapparater till det fasta elnätet bör inte förekomma.
Övriga skadeförebyggande åtgärder
- Samtliga fordon bör förses med överdrag sk ”carcovers”, för att förhindra lackrepor och nedsmutsning.
- Samtliga fordon bör ha sina fönster stängda för att undvika nedsmutsning inne i fordonet .
- Personutrymningsvägar ska vara kända, skyltade och ej blockerade.
- Fordon bör inte vara uppallade så att de förhindrar utrymning.
- Fordon bör förvaras inom markerat område.
- Garagets ventilation bör kunna stängas av i händelse av brand.
- Fordonstvättning får endast ske på avsedd plats.
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-

Garaget har en säkerhetsansvarig, _________ namn ______________________, som äger rätt att
ständigt arbeta för att minska riskerna och därmed öka säkerheten.
Dessa anvisningar bör delas ut till samtliga hyresgäster samt anslås.
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