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Trafiksäkerhetspolicy 
Rolf Viebkes Åkeri AB har som målsättning att vara ett föredöme i trafiken. Företaget skall aktivt 
verka för att förebygga riskerna för att någon anställd kan drabbas av ohälsa och olycksfall. Därför 
har vi fastställt följande trafiksäkerhetspolicy för verksamheten: 

Företaget går varje år igenom: 

• verksamheten och inventerar och identifierar de risker som våra anställda utsätts för 
vid resor i tjänsten. Alla risker bedöms efter allvarlighetsgrad.  

• trafiksäkerhetspolicyn och uppdaterar den vid behov.  

• kontroller av digitala färdskrivare (månatligen), körjournaler, tillbuds- och 
olycksrapportering.   

• utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt hålla oss uppdaterade om nya lagar 
och förordningar. 

Våra anställda skall: 

• ha den behörighet och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i 
tjänsten.  

• genomgå en extra kontroll av de hälsofaktorer som påverkar trafiksäkerheten vid den 
årliga hälsokontrollen.  

• genomgå lastsäkringsutbildning vartannat år.  

• alltid vara nyktra och drogfria på arbetsplatsen. 

• vara utvilade samt ta pauser enligt lag. 

• respektera gällande lokala regler om tomgångskörning (normalt max 1 min) och så 
långt det är möjligt begränsa den till 20 sekunder.   

• alltid följa gällande förordningar om kör och vilotider. 

• alltid använda bilbälte. 



 

 

 

Rolf Viebkes Åkeri AB  Org.nr: 556270-2638 
Upprättad: 2011-07-14  Reviderad:  2021-05-17 
Godkänd av: VD 
 

• alltid följa gällande hastighetsbegränsning. 

• alltid lasta rätt och säkra lasten enligt gällande förordningar. 

• rapportera alla tillbud och olyckor till närmaste chef vid det aktuella tillfället.  

• alltid följa de regler som ges vid terminaler eller på andra ställen där man vistas.  

 

Våra fordon  
 

Personbilar har:  

• en tjänstevikt över 1 000 kg.  

• trepunktsbälte på alla platser. 

• bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är 
påslagen.  

• krockkuddar och bältessträckare på såväl förarplats som passagerarplats.  

Lätta lastbilar och tunga fordon har:  

• luftkonditionering.  

• alkolås. 

• bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när motorn är 
påslagen.  

• ABS-bromsar. 

• krockkuddar och bältessträckare på såväl förarplats som passagerarplats.  

• lastsäkringsutrustning.  

Samtliga fordon skall: 

• genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörens instruktioner. 
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• vara utrustade med däck som har ett lagstadgat mönsterdjup.  

 

Övrigt:  

• Våra transporter skall planeras så att vi inte bryter mot gällande lagstiftning och att vi 
tar hänsyn till andra faktorer som påverkar tidsplanering och vägval, exempelvis raster, 
trafikproblem, mörkerkörning och dålig väderlek.  

• Vi utför inte uppdrag på ett sådant sätt att det kan leda till att vi bryter mot gällande 
lagstiftning och/eller vår policy.  

 

Transporter med egen bil i tjänsten: 

• För att få använda eget fordon i tjänsten ska det uppfylla samtliga punkter under 
rubriken ”personbilar” ovan.  

 

Hyrbil:  

• De bilar vi hyr skall uppfylla samtliga punkter under rubriken ”Våra fordon” ovan.  

 

 


