
Gäller från 1 december 2017



Regler för snöskoter.

 4 § Vid färd med traktor b utan karosseri eller 
terrängskoter utan karosseri ska en skyddshjälm 
användas som är 

 1.       - märkt huvudskydd och avsedd att användas till 
det aktuella fordonet, eller 

 2. E-märkt och typgodkänd enligt UN ECE-reglemente 
nummer 22 ändringsserie 05 eller senare 
ändringsserie.



UN ECE-reglemente nummer 22 
ändringsserie 05 eller senare.
 E = ECE 22-05 

 Certifierad av 2 = Fransk 
myndighet. (5 = Sverige)

 051018 = ECE 22-05 + 
godkännandenummer 1018.

 P = "Skyddande", dvs
heltäckande. Integral- eller 
Crosshjälm

 J = Jet" Öppen hjälm

 320678 = Batch Test Control 
Number - identifierar 
produktionssatsen för vilken 
testresultat är tillgängliga.



Undantag polis och försvar 

7 § En polisman i tjänsteutövning behöver inte använda en 
skyddshjälm vid provkörning om en skyddshjälm enligt 
föreskrifter meddelade av Rikspolisstyrelsen eller 
Polismyndigheten används.  

 En polisman i tjänsteutövning får trots 6 § använda en 
skyddshjälm som ändrats för inpassning av 
kommunikationsutrustning. 

 8 § Personal i tjänsteutövning vid Försvarsmakten behöver inte 
använda skyddshjälm om annan hjälm enligt Försvarsmaktens 
publikation Reglemente verksamhetssäkerhet trafik används. 



Undantag ex. skidbackar

 9 § Den som i lokalt distributions-, service- eller 
anläggningsarbete färdas ett flertal kortare sträckor i 
följd inom ett område och som mellan varje sådan 
sträcka måste lämna fordonet för att fullgöra arbetet 
behöver inte använda skyddshjälm. Undantaget gäller 
när en skyddshjälm gör det avsevärt svårare att utföra 
arbetet eller ökar risken för skada. Skyddshjälm ska 
dock användas vid färd till eller från området där 
arbete utförs



Undantag ex. skogsarbete

 10 § Skyddshjälm behöver inte användas av den som 
yrkesmässigt färdas flera kortare sträckor i följd inom 
ett område och behöver lämna fordonet efter varje 
sträcka för att utföra ett arbete som kräver att en annan 
hjälm används. Undantaget gäller även vid färd till och 
från ett område där sådant arbete utförs om den andra 
hjälmen används.  



Undantag ex. samer, fjällräddning

 11 § Den som i yrkes- eller tjänsteutövning färdas på 
snöskoter behöver inte använda skyddshjälm om 
hjälmen är ett direkt hinder eller inte är anpassad för 
yrkes- eller tjänsteutövningen. Undantaget gäller om 
en annan lämplig CE-märkt hjälm eller CE-märkt 
huvudskydd används. 

Allmänna råd 
Exempel på annan lämplig hjälm är en 
alpinhjälm enligt standard EN 1077 eller en 
hjälm för luftsport enligt standard EN 966. 



Exempel på typer som är godkända.

Polisens 
hjälm

Försvarets nya

Huggarhjälm

Skidhjäm Luftsporthjälm



Hjälmar med kommunikation.



Övriga bestämmelser.

Allmänna råd 
Exempel på åtgärder som kan försämra 
skyddshjälmens egenskaper är dekaler som 
satts på, utskjutande föremål eller överdrag, 
håltagning i hjälmskalet samt om hjälmen 
målats. 

Användning 

5 § När skyddshjälmen används ska den vara väl fastspänd så att den sitter stadigt 
på huvudet. 

6 § En skyddshjälm får inte användas om den utsatts för åtgärder som kan 
försämra hjälmens egenskaper. Åtgärder som vidtas ska då överensstämma med 
hjälmens typgodkännande. 


