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Trafiksäkerhetspolicy  

 

Företagets Ansvar. 

Sandberg & Jonsson Åkeri har som arbetsgivare ansvar för att minimera riskerna för ohälsa och olycksfall där 
bla. arbetsmiljön i trafiken är ett område. 
Vi tar ett aktivt ansvar och skapar förutsättningar för trafiksäkra uppdrag, genom att tillhandahålla 
trafiksäkra och ändamålsenliga fordon, och ge våra förare rätt förutsättningar.  
Vi kommunicerar trafiksäkerhet regelbundet, utbildar och informerar, följer upp nya lagar och förordningar, 
kontrollerar att anställda har de behörigheter som krävs för den specifika uppgiften samt följer kör och 
vilotider. 
 
Genom att följa denna trafiksäkerhetspolicy tar vi vårt ansvar och medverkar till en bättre trafikmiljö såväl 
för våra anställda, medtrafikanter och samhället i stort. Vi ska uppfattas som föredömen i trafiken av 
samtliga medtrafikanter och av oss själva. 
 

Fordon och arbetsutrustning. 

Sandberg & Jonsson Åkeri säkerställer att fordonen är i trafiksäkert skick, vid nyanskaffning av fordon ska 
trafiksäkerhetsfrågorna uppmärksammas. 
Även övrig arbetsutrustning ex. vis truckar och bakgavelliftar ska vara besiktigade och godkända för 
användning. 
Regler för arbetsutrustningen ska följas ex. vis att man innehar truckkort, trucktillstånd och använder den 
personliga skyddsutrustning som tillhandahålls. 
 

 

Förarens ansvar. 

Förare som jobbar hos Sandberg & Jonsson Åkeri ska ha en attityd och ett agerande i trafiken som präglas av 
säkerhetstänkande, miljömedvetenhet, omtanke och samarbete med andra trafikanter.   
 

• Följa de trafiklagar som är tillämpliga i vår verksamhet, exempelvis hastighetsbegränsningar, 
använda bilbälte, följa kör och vilotider och aldrig vara alkohol eller drogpåverkad under 
arbetsutövning. 

 
• Utöva daglig tillsyn av fordonet. Om det vid den dagliga tillsynen visar sig att brister förekommer, 

skall dessa påtalas och snarast åtgärdas. 
 

• Aldrig tala i en handhållen mobiltelefon eller annan kommunikationsutrustning när du kör. 
 

• Använda föreskriven varselklädsel samt anvisad personlig skyddsutrustning, följa kundunika 
ordningsregler som råder på platsen vid lastning/lossning.  

 
• Visa hänsyn till övriga trafikanter och anpassa hastigheten till rådande trafik- och vägsituation. 

 
• Avbryta färden om väglaget innebär en säkerhetsrisk. 

 
 
Denna policy ses över löpande, minst årligen. 
Utifrån tillbudsrapporter och utredningar om inträffade olyckor revideras policyn. 
Genom vår skydds- och samverkanskommitté ges skyddsombud och anställda möjlighet att medverka. 


