
 

 

Säkerhetsanvisningar 
Garage för fordon värda mer än 30 prisbasbelopp samt för garage 

som innehåller fler än 30 fordon. 
 

Inledning 

Grundkravet för MHRF-försäkring är att fordonet på hemorten förvaras i låst garage. För de 

dyraste fordonen och om många fordon förvaras på samma ställe krävs ytterligare säkerhet. 

Därför finns dessa anvisningar och tillhörande protokoll som ägaren skall fylla i och ta 

ansvar för innehållet i. Varje bil skall också ha batterifrånskiljare och handbrandsläckare. De 

största riskerna är stöld och brand, översvämningsskador förekommer också. 
Erfarenheten genom åren är att betydligt större värden gått till spillo genom bränder än 
på grund av stöld eller stöldskador, även om stölderna ökat under 2010-talet.  

 

Förhindra inbrott och stöld 
Gemensamt garage 

- Förvaring av outnyttjade nycklar ska garageplatshyraren ordna på ett säkert sätt. 
Borttappad nyckel ska omedelbart anmälas till uthyraren. Lista på vilka som har nycklar 
ska finnas hos uthyraren. Endast hyresgäster, eller av hyresgäst inbjudna personer äger 
tillträde till garaget. Samtliga dörrar till garaget ska alltid vara låsta utom vid in- och 
utpassering. 

- Samtliga dörrar och fönster ska uppfylla Svenska Stöldskyddsföreningens (SFF) norm 
för skyddsklass 2. Se www.stoldskyddsforeningen.se  bland information som i första hand 
vänder sig till företag. Det innebär bland annat att dörrar ska ha godkänd låsenhet 
bestående av godkänd låskista, dubbelcylinderlås/ tillhållarlås/ hakregel och slutbleck. 
Det ska finnas dörrförstärkningstillbehör som bakkantssäkring av utåtgående dörr och 
port.  

Garageportar (pardörrar) ska ha hävarmskantregel eller låsbar spanjolett. Svaga 
ytterdörrar ska dessutom förstärkas med minst 1 mm stålplåt eller 12 mm plywood på 
ena sidan. 

Garageport (takskjutport) ska, oavsett elektronisk manövrering och spärrning, också 
låsas på något av följande sätt: 

• Invändigt fabriksmonterat lås bestående av en skjutregel som spärras av ett 
cylinderlås. 

• Hänglås monterade i gejderskenan, breda portar förses med hänglås i båda 
skenorna. 

• Invändigt monterade hänglåsbeslag med hänglås. 

- Fönsterytor på garaget ska vara försedda med metallgaller och vara insynsskyddade. 

Eget garage för fordon värt mer än 30 prisbasbelopp 

Samma krav som ovan för dörrar och lås, det förutsätts också att det bara är 
försäkringstagaren och närstående som har nycklar. 

 

Förhindra och släcka brand  
- Minst en 6 kg handbrandsläckare 55A233BC i garaget. För gemensamt garage ska det 
finnas en brandsläckare per 10-15 fordon utplacerade och markerade med skyltar var 

http://www.stoldskyddsforeningen.se/


 

 

de finns.  
- Kontrollera brandsläckarna regelbundet, de behöver fyllas om då tryckmätaren visar 
annat än grönt eller efter den tidsperiod tillverkaren föreskriver. 
- ”Heta arbeten” som svetsning och slipning får bara ske på anvisad plats i gemensamt 
garage. 
- Endast drivmedel i tank och reservdunk får förvaras i garaget 
- Endast en ”omgång” olja till respektive fordon får förvaras i garaget. 
- Spillolja bör lämnas för återvinning så att inga större mängder förvaras i garaget. 
- Färg och övriga kemiska produkter ska förvaras väl skyddade, helst inlåsta i 
brandsäkert skåp. 
- Målningsarbeten med sprayflaska bör undvikas. 
- Sopor bör förvaras i plåtkärl med lock. Tömning ska ske regelbundet. 
- Samtliga ”MHRF-bilar” ska vara försedda med batterifrånskiljare och minst en 2 kg 
handbrandsläckare (13A89BC). 

De flesta fordonsbränder uppstår vid första starten på våren. Därför bör starten om 
möjligt ske utomhus under största försiktighet med flera handbrandsläckare i beredskap. 

 

Elsäkerhet 
- Lösa sladdar anslutna till det fasta elnätet ska kopplas ur och samlas in efter 
användning. Lösa kablar på golvet kan köras över och orsaka kortslutning. 
- Extra medhavda elvärmefläktar, element (motsvarande) får endast anslutas efter 
tillstånd från garageuthyraren. 
- Laddning av fordonsbatteri får endast ske under kontrollerade former, tänk på att 
explosiv vätgas bildas vid laddning. 

 

Övriga skadeförebyggande åtgärder 
- Fordon bör förses med överdrag sk ”carcovers”, för att förhindra lackrepor, sotskador 
vid brand och nedsmutsning. 
- Fordon bör vara låsta och ha sina fönster stängda för att undvika nedsmutsning inne i 
fordonet.  
- Fordonstvättning får endast ske på avsedd plats. 
- Fordon bör inte vara uppallade så att de förhindrar utrymning.  
- Personutrymningsvägar ska vara kända, skyltade och ej blockerade. 
- Garagets ventilation bör kunna stängas av i händelse av brand. 

 

 

Garaget har en säkerhetsansvarig, _________ namn ______________________, som äger 
rätt att ständigt arbeta för att minska riskerna och därmed öka säkerheten. 

 

Dessa anvisningar ska delas ut till samtliga hyresgäster samt anslås. 


