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DRF gör det som du inte kan eller hinner göra på egen hand 
 
Däckspecialisternas Riksförbund – DRF är en viktig röst för oss i däckbranschen. Vår aukto-
risation av däckspecialister ger kunden en kvalitetsstämpel baserad på kompetens och ansvar. 
Utan auktorisation inget medlemskap. 
 
Däck är dynamiska tryckkärl. En explosion kan få fatala konsekvenser. Ett fordon består av 
tiotusentals komponenter men bara några få av dem har kontakt med vägen. Någon däckrisk 
finns med i var sjunde trafikolycka med dödlig utgång. Var fjärde bil du möter har minst ett 
slitet däck – utan att föraren vet om det. 
 
Våra medlemmar spelar en viktig roll för trafiksäkerhet. Men ingen kan göra det på egen 
hand. Tillsammans i Däckspecialisternas Riksförbund – DRF driver vi utvecklingen framåt.  
 
Vi arbetar för dig på många olika sätt: 
 

• Vi utbildar branschen genom Däckskolan 1 och Däckskolan 2 

• Vi bevakar branschens intressen gentemot regering, riksdag, myndigheter och intresseorgani-
sationer 

• Vi arbetar för att få till en sommardäckslag, som syftar på sommardäck på sommaren och vin-
terdäck på vintern 

• Vi arbetar för att förlänga tiden på våren för hjulskifte 

• Vi har skapat en rekommendation för ”Fordonsservice på väg” 

• Vi driver frågor om lönebildning via arbetsgivarorganet Transportföretagen som ingår i 
Svenskt Näringsliv 
 

• Vi ger dig senaste nytt genom branschtidningen Däck Debatt 

• Vi driver med våra partners det årliga trafiksäkerhetsprojektet Däckrazzia 

• Vi arbetar med att säkerställa säkerheten för personal, samt våra  kunder och trygga kvalitén i 
branschen. DRF anser att det ska finnas krav på vilka som får handskas med däck ( ackredite-
ring) 

• Vi erbjuder en exklusiv tjänst ”Lagvägen” som hjälper dig att hålla rätt på nya lagar 

• Vi tecknar avtal med Konsumentverket, som även innehåller frågor kring hur förvaringar ska 
hanteras 

• Förmånliga försäkringar via Försäkringskompetens som är ca 30% billigare än referensförsäk-
ring 

• Vi tillhandahåller informationsmaterial och tjänster till medlemspriser 

• Vi utser branschens representanter i Svensk Däckåtervinning AB 


