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TRAFIKSÄKERHETSPOLICY 

 

Svanviks Transport AB:s ambition är att varje medarbetare skall ha en attityd och ett agerande i 

trafiken som präglas av säkerhetstänkande och miljömedvetenhet samt omtanke mot och 

samarbete med medtrafikanter. 

 

Svanviks Transports ska upplevas som ett gott föredöme i trafiken. 

Detta innebär att: 

 

 Fordonen skall vara i gott och trafiksäkerhetsdugligt skick och vara försedda med 

säkerhetsutrustning av god kvalitet. 

 

 Lagar och förordningar skall efterlevas vid utnyttjande av fordonen såväl avseende 

viktbestämmelser som framförande 

 

 Regelverk för säkring av last, transport och hantering av farligt gods är kända och tillämpas 

i alla delar 

 

 Medarbetare genomgår lastsäkringsutbildning. 

 

 Hastighetsbestämmelser, kör- och vilotider skall respekteras 

 

 Största hänsyn skall tas till medtrafikanter och företaget skall betraktas som föredöme i 

trafiken 

 

 Säkerhetsbälte skall alltid användas vid framförande av lastbil såväl som personbil 

 

 Hänsyn skall tas till väglag och trafiksituation vid körplanering. Förarna beaktar väglaget vid 

vinterförhållanden och avbryter färden om väglaget innebär en säkerhetsrisk. 

 

 System och rutiner finns för rapportering av fel. Att tillbud och olyckor inrapporteras till 

arbetsgivaren. 
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 Medarbetare alltid ska vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. Den som intar medicin 

som kan ge dåsighet och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får under inga 

omständigheter framföra företagets/organisationens fordon, utan ska omedelbart 

underrätta sin närmsta chef om sin medicinering. 

 

 Egenkontroll av fordon och utrustning och nödvändigt underhåll utförs regelbundet 

 

 Varselväst finns tillgänglig i fordonet vid eventuellt fordonshaveri eller däckbyte 

 

 Brandsläckare finns tillgängligt i fordonet 

 

 Alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarande om 

tre sekunder 

 

 Fordonen ska vara utrustade med däck som har ett mönsterdjup om minst två millimeter 

mer än vad som är lagstadgat. Regummerade däck får inte monteras på framaxeln. 

 

 Använda handsfreeutrustningen vid mobiltelefoni. Användning av handhållen mobiltelefon 

under körning är förbjudet  

 

 Följa de regler som ges vid terminaler eller på andra ställen där vi vistas. 

(Samordningsansvar) 

 

 Hytt och lastutrymme skall alltid låsas när bilen lämnas obevakad. 

 

 Uppdrag som innebär att vi måste bryta mot policyn och dess innebörd ej genomförs 

 

 

 Trafikpolicyn ska förankras med berörd samtliga medarbetare 

 
 


