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Vi finns bara i Dalarna!

Vårt huvudkontor ligger i Falun

Vi har sju kontor 

Vi är Dalarnas…

�22018-11-20

1846 Sakförsäkring
1985 Livförsäkring

1996 Bank 
2008 Fastighetsförmedling

2014 Länsförsäkringars gemensamma kundservice

Vår historia
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Dalarnas är ett av 23 lokala 
länsförsäkringsbolag som samverkar i 
vårt gemensamma servicebolag 
Länsförsäkringar AB. 
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Marknadsandelar trafikförsäkrade fordon i 
Sverige 

�42018-11-20

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

LÄNSFÖRSÄKRINGAR MODERNA FÖRSÄKRINGAR VARDIA FÖRSÄKRING AB KAMMARKOLLEGIET

0,10,20,20,30,30,40,50,81,01,11,62,02,1
4,14,3

5,76,2
7,7

10,9

14,2

36,4



Publik

Marknadsandelar trafikförsäkrade fordon i 
Dalarna 

�52018-11-20

0,0

17,5

35,0

52,5

70,0

DALARNAS IF TRE KRONOR VARDIA FÖRSÄKRING AB

0,10,10,20,40,81,01,32,12,32,62,75,15,4
9,6

66,1



Publik
2018-11-20 �6

Fråga 1:

Vad betyder vägmärket?

Svar:
Gångfartsområde
Du får inte köra fortare än gångfart, väjningsplikt mot gående
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Skada på karta
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Vem kan ge bäst information om vad, 
hur och varför det som hänt hände?

Oftast den som var med när det hände!
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Vi markerar skadeplatsen på karta…
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…eller så gör kunden det. 
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Fråga 2:

Vad betyder vägmärket?

Svar:
Sammanvävning
Anpassning, kugghjulsprincipen
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Skada På Karta
En trestegsprocess!
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Plottning Analysera Påverka 
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Prickar på en karta……  =   FAKTABANK!
Var?
Vad?
Varför?

Vilka skador?
Skador på fordon?

Skador på annan egendom?
Personskador?

Vilken typ av personskador?
Kostnader?

Vad kan vi lära?
Hur kan vi förebygga?  
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VARFÖR SKADA PÅ KARTA?
Vi kan visa var olyckor: 
• Inträffar,
• Ge svar på varför och
• Redovisa konsekvenserna  

2 av 3 motorfordon är försäkrade i Dalarnas =  
Dalarnas reglerar minst 80 % av alla kollisioner i Dalarna.  
Ingen annan har tillgång till lika omfattande information. 

VARFÖR GÖR VI DET HÄR?  

Vi vill dela med oss!                                             
…och genom dialog bidra till en bättre trafikmiljö, ökad trafiksäkerhet och lägre samhällskostnader   
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Skada På Karta - Dalarnas län
15 589 trafikhändelser - varav 1 061 med personskador

2018-11-20
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Mora
Genomfart 2015-2018
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Fråga 3:

Vad betyder vägmärket?

Svar:
Varning för olycka
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Borlänge
Grådarondellen 2015-2018
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Borlänge
Grådarondellen 2018-
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Borlänge
Påfart Backaviadukten 2015-2018

Påkörning bakifrån
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Falun
Gruvrondellen 2015-2018

Körfältsbyte
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Hedemora
”Hamre”rondellen 2015-2018
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Fråga 4:
Är äldre förare farligare i trafiken?
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Äldre och trafik
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Äldre och trafik
Varje år återkallar Transportstyrelsen mellan 8 000-9 000 körkort på grund 
av förarens hälsotillstånd.  
 
Vanliga skäl är:  
Demens 
Ögonsjukdomar 
Stroke.  

I Sverige bygger systemet på att läkarna själva ska anmäla sina patienter 
om de drabbas av sjukdomar som gör de olämpliga som förare.
Få läkare gör det.  
Bara10-20 procent av fallen med upptäckt demens anmäls.

Källa:Teknikens Värld
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Äldre och trafik

• Syn?
• Hörsel?
• Reaktion?
• Sjukdomar?

• Individuella förutsättningar

• Kompetenskontroll?
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Äldre och trafik
Avstå från att köra bil om du: 

• känner dig trött eller yr 

• reagerar långsammare än vanligt 

• tycker att vardagssaker känns  
  besvärligare än förr, 

• får besvär med syn och hörsel 

• får svårt att följa med i samtal. 

Om du får besvär av din medicin,  
låt bli att köra tills besvären har gått över. 

Vad kan man göra för att minska 
riskerna i trafiken? 

• Undvik  
Rusningstrafik  
Vägar med höga hastigheter 
Tät och besvärlig trafik. 

• En försämrad syn ökar behovet av ljus,  
kör i dagsljus. 

• Försök att undvika att köra när  
   det är dåligt väglag. 

• Trötthet 
långa och täta pauser 
kör inte när du är trött. 

Anpassa körningen till förhållanden  
  och invanda miljöer där du känner dig  
  trygg och säker
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Säkerhetsbidrag
Storleken beroende på helkundsbonus 5-25%

• DNA-märkning 100-500 kr

• Spårsändare 400-2000 kr

• Spisvakt 500-2200 kr

• Vattenfelsbrytare1000-3000 kr

• Vattensäkert kök 400-1500 kr

• Temperaturlarm 200-600 kr

• Överspänningsskydd 500-2200 kr

https://www.lansforsakringar.se/dalarna/privat/forsakring/forebygga-skador/det-lonar-sig-att-gora-vardagen-sakrare/
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Tack!
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