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Trafiksäkerhet – riktlinjer 
För GDL AB. Tillhör Säkerhetspolicy. 
 
Trafiksäkerhetsfrågor berör kunskaper, attityder, utrustning, behörigheter och regelefterlevnad. 
Trafiksäkerhet handlar också arbetsmiljö och ingår som en del i GDL:s systematiska arbetsmiljö- 
arbete, genom att organisera arbetet för att förebygga risker för ohälsa och olycksfall i trafiken. 
 
Syfte 
GDL Anläggning & Miljö AB ska verka för en ökad trafiksäkerhet för att bidra till 1997-års 
riksdagsbeslut om nollvision, som ska vara grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. 
 
Trafiksäkerhet, dess konsekvenser och möjliga lösningar ingår i de globala hållbarhetsmålen Agenda 
2030. I Agenda 2030 finns konkreta mål kring trafiksäkerhet: 

 Minska antalet dödsfall och skador i vägtrafiken 
 Tillgängliggöra hållbara transportsystem för alla 

 
En framgångsfaktor för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige är ett effektivt samarbete mellan olika 
myndigheter, organisationer och företag genom åtgärder för att minska rattfylleri och åtgärder för 
att öka hastighetsefterlevnad. Dessa två områdena är bland de viktigaste för att minska antalet 
dödade och skadade i vägtrafiken. 
 
GDL skall genom arbetsmetoden Kvalitetssäkring av transporter ge stöd och systematik i fyra steg: 

 Beslut och förankring 
 Styrdokument och mål 
 Rutiner och åtgärder 
 Uppföljning 

 
Arbetsmiljön ska särskilt beaktas genom att systematiskt arbeta efter Föreskriften om systematiskt 
arbetsmiljöarbete – AFS 2001:1. 
 
Trafiksäkerhetsarbetet ska kvalitetssäkras genom det ledningssystem som ISO 39001:2012 
(certifiering av ledningssystem för vägtrafiksäkerhet) beskriver. En certifiering på sikt intygar ett 
kontinuerligt arbete med att förbättra trafiksäkerheten och samtidigt uppfyller intressenters krav 
inom området och ger en ökad konkurrensfördel. 
 
Mål 
Alla berörda i GDL AB ska medverka till att: 

 Följa gällande lagar och förordningar samt ta hänsyn till medtrafikanter 
 Anpassa hastigheten till hastighetsbestämmelser samt rådande trafik- och väderförhållanden 
 Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon 
 Nyttja handsfree-utrustning vid mobilsamtal under färd 
 Inte tjänstgöra under påverkan av alkohol, narkotika eller starka mediciner  
 Ha den behörighet, kunskap och hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i tjänsten 
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 Respektera kör- och vilotidsreglerna 
 Respektera och följa arbetstidslagen 
 Använda säkerhetsbälte 
 Hålla fordonen i trafiksäkert skick genom kontroll före, under och efter körning 
 Kontinuerligt utbilda i lastsäkring 
 Lastsäkra på ett ansvarsfullt sätt 
 Rapportera tillbud, olyckor och skador  
 Vårda och värna varumärket GDL genom att vara ett föredöme i trafiken 
 Arbeta med förebyggande trafiksäkerhetsarbete 
 Vid arbete på eller vid väg bära varselväst 
 Alltid följa gällande regler som finns vid terminaler och andra platser 
 I olika forum kontinuerligt diskutera och understryka vikten av trafiksäkerhetsarbete 
 Stödja arbetet med att främja införandet av alkolås i egna och upphandlade transporter 

 
Chefer/arbetsmiljöansvariga ska initiera: 

 Riskbedömningar 
 Åtgärder och handlingsplaner 
 Uppföljning 

 
Ansvar 
Arbetstagare och ansvariga inom GDL AB ska: 

 Som del i både det systematiska arbetsmiljöarbetet och det systematiska 
trafiksäkerhetsarbetet, årligen se över verksamheten genom att inventera och identifiera 
eventuella risker relaterade till resor och transporter i tjänsten 

 Se till att alla medarbetare har kunskap, motivation och utbildning som krävs för att efterleva 
riktlinjerna för trafiksäkerhet med tillhörande rutiner 

 Följa utvecklingen inom trafiksäkerhetsområdet samt vara uppdaterade om ny lagstiftning 
 Varje år gå igenom och vid behov uppdatera aktuella styrdokument 

 
Dessa riktlinjer ska kommuniceras ut i organisationen samt externt med mål att efterlevas och följas 
upp i våra övergripande och lokala verksamhetsmål. 
 
Antagen av ledningen för GDL AB 2021-05-26 


