
 
Trafiksäkerhetspolicy 
 
 
Anställda  
 
För att du som anställd i företaget ska tillåtas framföra fordon i tjänsten krävs 
att du har den behörighet och den hälsa som krävs för att framföra ett fordon 
på̊ ett trafiksäkert sätt. 
Vid framförande av fordonet är det viktigt att du är utvilad samt att du tar de 
pauser som krävs för att du ska kunna framföra fordonet på̊ ett trafiksäkert 
sätt. Enligt företagets alkohol- och drogpolicy är det inte tillåtet att vara 
påverkad av vare sig av alkohol eller av andra droger i tjänsten. Det är heller 
inte tillåtet att framföra fordon vid användande av triangelmärkt medicin eller 
annan medicin som kan påverka trafiksäkerheten negativt.  
Inför körningen ska du ta med externa faktorer i beräkning innan fordonet 
framförs (ex. väglag, mörkerkörning, vägval osv.). Du ska också utföra kontroll 
av fordonet utefter företagets checklista före, under och efter körning. 
Företagets anställda ska genom att följa gällande lagar och regler samt genom 
sitt körsätt och beteende vara ett föredöme i trafiken. Hastighetsbegränsningar 
ska alltid följas och bilbälte användas (gäller oavsett om du själv framför 
fordonet eller är passagerare).  
Det är aldrig tillåtet att använda mobiltelefon eller annan 
kommunikationsutrustning om det inverkar menligt på̊ framförandet av 
fordonet. 
Om du av någon anledning måste kliva ur bilen och utföra arbete på̊ eller vid 
sidan av vägen ska varselväst användas.  
I de fall en olycka eller ett tillbud skulle ske trots att riktlinjerna i denna policy 
följts ska detta rapporteras till transportledningen så snart det är möjligt. 
Du ska följa de regler och förordningar som finns gällande kör- och vilotider 
samt lastning och säkring av last.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Fordon 
 
Våra fordon skall vara utrustade med alkolås, bältespåminnare med signal samt 
krockkuddar på förar- och passagerarsida. Varje fordon skall genomgå en extra 
bromskontroll en gång per år, i otakt med besiktningen. 
I varje fordon skall det finnas säkerhetsutrustning så som varningstriangel, 
varselväst och ficklampa. 
Varje fordon skall vara utrustad med optimerad lastsäkringsutrustning. 
 
Service och underhåll av fordon ska ske enligt befintligt serviceschema som 
finns i fordonspärmen. Alla reparationer och servicetillfällen på fordon skall 
antecknas i fordonspärmen. 
Däck skall följa den lagstiftning gällande mönsterdjup och märkning. 
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