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Denna policy reglerar användandet av BRS motordrivna fordon, dvs. fyrhjuling och traktor. 

Användningsområde 
Fordonen utgör arbetsredskap och ska endast användas i samband med underhåll av anläggningen 
eller i samband med arrangemang som t.ex. tävlingar. De är inte fortskaffningsmedel för enbart 
förflyttning. 

Grundvillkor för användande 
För att få använda fordonet gäller att föraren 

• innehar körkort/förarbevis enligt gällande regler för traktor respektive fyrhjulingen. 

• är godkänd av BRS (godkännande kan bl.a. kräva en särskilt genomgången utbildning) 

• i förväg kommer överens med verksamhetschef eller stallchef om det är möjligt att använda 
fordonet 

• iakttar den försiktighet och omtänksamhet som krävs för att inte utsätta sig själv, andra 
personer eller djur för risker 

• följer gällande trafikregler 

• är allmänt aktsam om fordonet och återlämnar fordonet i samma skick som det hade när det 
hämtades. 

• Körjournal ska skrivas vid användande som förvaras i traktorn. 
 

Det ligger på förarens ansvar att se till att ha tillräcklig kunskap om fordonets funktion och säkerhet. 
Information kan inhämtas från personalen eller fordonets manual. Checklista för kontroller inför och 
efter användning sitter i garaget. 
För fyrhjulingen gäller kompletterande villkor, se avsnittet Särskilt om fyrhjulingen. 

Utrustning/redskap 
Endast avsedd utrustning/redskap får kopplas till och användas tillsammans med fordonet. 
Fordonet skall återställas på avsedd plats och med samma redskap som fanns på fordonet före 
nyttjandet. Nycklarna förvaras alltid på stallkontoret. 

Service och underhåll 
BRS personal ansvarar för att fordonet sköts enligt instruktionsboken. Detta omfattar bl.a. tankning, 
kontroll av lufttryck och oljenivå. 
Fordonet skall regelbundet servas enligt anvisningar i manualen. 
Om föraren upptäcker något problem med fordonet ska detta omedelbart anmälas till personalen. 

Försäkring 
Verksamhetschefen ser till att fordonet är rätt försäkrat i enlighet med rådande lagar och förordningar. 
 

Särskilt om fyrhjulingarna 
Hjälm ska bäras av föraren när fordonet framförs. Vid arbete med ridbanor, t.ex. harvning och 
sladdning, där förarens synfält inte får påverkas för att undvika skador på personer/materiel kan hjälm 
undantas. Det är dock viktigt vid sådana tillfällen att föraren kör särskilt försiktigt och omsorgsfullt. 
Hjälm är personlig utrustning. Hjälmar inköps till BRS personal. TK ansvarar för att det finns hjälmar till 
deras förfogande. 
Fyrhjulingen ska lämnas i det skick man tagit den i! 
Fyrhjulingen ska parkeras och låsas fast med kätting i det larmade garaget vilket även är försett med 
bom för ökad säkerhet. Den röda fyrhjulingen endast får köras av BRS personal, undantag kan göras 
men ska då godkännas av verksamhetschef eller stallchef. 


