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Trafiksäkerhetspolicy 

 

 
Träfrakt Götaland AB har som ambition att med 

verksamheten bidra till att delägar-/medlemsföretagens 

totala transportengagemang utförs med god kvalitet och 

högsta grad av trafiksäkerhet.  

 
 

• Omfattning 
Denna policy gäller samtliga transporter som genomförs av delägar-

/medlemsföretagen, samt för de transporter som förmedlas via dotterbolaget 
Träfrakt Logistik. 
 

• Syfte 

Ambitionen är att informera och arbeta för att transporterna utförs enligt 
gällande lagar och principer avseende trafiksäkerhet och miljöanpassning. 

 

• Ansvar 

Varje enskilt delägar/medlemsåkeri bär ansvaret för att dess transportarbete 

utförs enligt policyn.  
 

 

Ansvarsområden  

 

Träfrakt  

•  Ska ansvara för att delägar/medlemsföretagen tillhandahålls information 
och redskap för att kunna införa, följa och aktivt arbeta med policyn. 

•   Ska hålla sig ajour med aktuella frågor på området samt aktivt verka för  

 att åskådliggöra delägar/medlemsföretags synpunkter till berörda parter. 
•   Ska mot myndigheter och transportköpare aktivt arbeta för att policyn     
 och dess innebörd ska kunna efterlevas. 

•   Ska tillse att entreprenörer har de verktyg som krävs för att följa policyn 
•   Ska stödja utvecklingen av nya tekniska hjälpmedel. 

 

 Delägar/Medlemsföretagen  

•   Ska ansvara för att policyn verkställs, efterlevs och underhålls      

•   Ska tillse att medarbetarna har de verktyg som krävs för att följa policyn. 
•   Ska sträva efter uppdrag som innebär att policyn och dess innebörd kan 
 efterlevas 

•   Ska hålla sig ajour med aktuella frågor på området. 
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Detta innebär bland annat:     

 
•    att föraren har de nödvändiga behörigheter och den hälsa som krävs för  
 att genomföra sitt uppdrag på ett trafiksäkert sätt. 
 
•    att föraren använder säkerhetsbältet under färd. 
 
•    att föraren är nykter och drogfri under arbetstiden. 
 
•    att föraren arbetar efter i lagen fastlagd arbetstid och att kör-, och vilo- 
 tidsbestämmelser följs. 
 
•    att körningen anpassas enligt för fordonet lagstadgade hastigheter och i  
 enlighet med skyltade hastigheter, samt att även hänsyn till hastigheten  
 tas beroende på trafiksituation, väderlek och trafikmiljö. 
 
•    att transportarbetet genomsyras av en god kunskap om miljö,  
 trafiksäkerhet och om samspelet i trafiken. 
 
•    att körbeteendet ska utgöra ett föredöme i trafiken, för att på så sätt  
 indirekt påverka övriga trafikanter. 
 
• Mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning används inte om det 
 påverkar körningen på ett trafikfarligt sätt. Lagkraven följs. 
 
•    att lastning och lastförankring genomförs enligt gällande regler och med  
 beaktande av lagstadgade bruttovikter. 
 
•    att förare vid olyckshändelse har grundläggande kunskaper om vilka  
 åtgärder som ska vidtas. 
 
•    att fordonen ska ha hög standard på utrustning som påverkar  
 trafiksäkerhet och miljön. 
 
•    att fordonen ska kunna genomgå s k flygande besiktningar utan  
 anmärkningar. 
 
•    att fordonen ska genomgå daglig tillsyn av säkerhetspåverkande delar  
 samt att service genomförs enligt fordonsleverantörernas föreskrifter.  
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