Trafiksäkerhetspolicy
__________________________________________________________________________________

Lönns Trätransporter AB har antagit en trafiksäkerhetspolicy med en ambition att utföra alla
transporter med god kvalitet och högsta grad av trafiksäkerhet.
*OMFATTNING
Denna policy gäller samtliga transporter som förmedlas och utförs av oss själva
*SYFTE
Ambitionen är att informera och arbeta för att transporterna utförs enligt gällande lagar och principer
avseende trafiksäkerhet och miljöanpassning
*ANSVAR
Åkeriets V.D
/ 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
DETTA INNEBÄR BLAND ANNAT
1. Att föraren har de nödvändiga behörigheter och den hälsa som krävs för att genomföra sitt
uppdrag på ett trafiksäkert sätt.
2. Att föraren använder säkerhetsbältet under färd.
3. Att föraren är nykter och drogfri under arbetstiden och följer företagets alkohol och drogpolicy
4. Att föraren arbetar efter i lagen fastlagd arbetstid och att kör och vilotidsbestämmelser
respekteras och överensstämmer med kollektivavtalet.
5. Att körningen anpassas enligt för fordonet lagstadgade hastigheter och i enlighet med
skyltande hastigheter, samt att även hänsyn till hastigheten tas beroende av trafiksituation,
väderlek och trafikmiljö.
6. Att transportarbetet genomsyras av en god kunskap om miljö, trafiksäkerhet och om samspelet
i trafiken.
7. Att körbeteendet ska utgöra ett föredöme i trafiken, för att på så sätt indirekt påverka övriga
trafikanter.
8. Att lastning och lastförankring genomförs enligt gällande regler och med beaktande av
lagstadgade bruttovikter.
9. Att förare vid olycka har grundläggande kunskaper om vilka åtgärder som ska vidtas.
10. Att fordonen ska ha hög standard på utrustning som påverkar trafiksäkerhet och miljön
11. Att fordonen ska kunna genomgå så kallad flygande besiktningar utan anmärkningar.
12. Att fordonen ska genomgå daglig tillsyn av säkerhetspåverkande delar samt att service
genomförs enligt fordonsleverantörens föreskrifter.
Alla anställda skall ta del av vår Trafiksäkerhetspolicy
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