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Daglig Egenkontroll maskin 

Syfte 
Syftet med denna rutin är att säkerställa att maskin som representerar Foria AB hålls i ett sådant 
skick att säkerhets- och miljömässiga aspekter upprätthålls. 

Genomförande 
I förekommande fall skall förare utföra daglig egenkontroll av sitt fordon samt dokumentera 
denna. Kopia på dokumenterad egenkontroll skall lämnas till Forias arbetsledare för 
uppdraget/registervården. Dokumentationen sparas i 2 år. 

 

Checklista egenkontroll 
 

Vecka:   
 
 

Arbetsplats:  
År:  Kundnamn:  
Registreringnr:   
Enhetsnummer:  

 
Kontrollpunkt Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag 
Kopplingar, 
vätskor och 
läckage 
(tillsyn skall 
göras 
3ggr/dag, se 
sid 2.) 

       

Spill-
beredskap 

       

Belysning, 
blinkers, reflexer 
och signal 

       

Vindrutetorkare 
och spolare 

       

Bromsar        

Däck, fälg, 
hjulbultar, larver 

       

Varningssystem 
(ex saftblandare 
och backvarnare) 

       

Redskapsfästen        

Ansvar 
Förare ansvarar för att daglig egenkontroll av maskin utförs samt dokumenteras i denna blankett. 
Forias registervård ansvarar för att dokumentation av utförd egenkontroll sparas. 
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 Omfattning 
Denna rutin gäller samtliga maskiner som utför uppdrag åt kunder/arbetsplatser med uttalat krav om       
dokumenterad daglig egenkontroll. 
Egenkontrollplan tillsyn maskiner avseende oljeläckage. 
Okulär kontroll av maskiner avseende läckage av motor och hydrauloljor skall utföras 3 ggr/dag,  
samt signeras i denna kontrollplan. 

 
 Läckage, skada Kontroll 
Datum/klockslag Ja Nej Om ja, åtgärd Utförd av Signatur 
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