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Essinge Rail AB bedriver internationell transportspedition baserad huvudsakligen på konventionell 

järnvägsbefordran. Vid vår egen järnvägsterminal i Frövi sker växling av järnvägsvagnar, lossning och 

lastning av lastbilar. Företaget bedriver även trafikverksamhet i eget åkeri. 

  

Denna verksamhet innebär stora arbetsmiljörisker. Vi arbetar därför strikt efter de krav på 

verksamheten som uppställs i lagar, myndigheters föreskrifter samt våra egna bestämmelser. Vi är 

medvetna om vårt ansvar och bevakar detta ansvar så att vi med god marginal lever upp till 

föreskrifter och gällande normer. Målet är att vårt gemensamma agerande ska upplevas som tryggt 

och säkert för alla som kommer i kontakt med företaget, inte minst ute på vägarna. 

 

Arbetsmiljön i Essinge Rail AB ska inte utsätta medarbetare för ohälsa eller olycksfall och vår 

arbetsplats ska vara god med hänsyn till arbetets natur. 

 

Vårt trafiksäkerhetsarbete omfattar därför nedanstående områden. 

  

Personal: 

• All personal har relevant utbildning och kompetens. Repetitionsutbildningar genomförs 

enligt plan. 

• Personalen genomgår hälsokontroller med intervall enligt ålder, dock minst var tredje år.  

• Alkohol -och drogtester genomförs årligen. På detta område råder nolltolerans. 

• Personalen är delaktig i säkerhetsarbetet. 

 

Personalens upplysningsskyldighet om eget hälsotillstånd och körkortsinnehav 

Personal får skriftligen kvittera kännedom om sin upplysningsskyldighet om det egna hälsotillståndet. 

Det gäller även innehav av körkort oavsett kategori. Dokumentet sparas av verksamhetsansvarig.  

Inom ramen för årsplanen för säkerhetsarbete görs även kontroll av körkort och kompetensbevis 

genom medarbetarsamtal. 

Skulle behörighet av någon anledning saknas tas medarbetaren omedelbart ur tjänst och 

verksamhetsansvarig startar en utredning för att medarbetaren skall återfå behörighet. 
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Rullande materiel och annan utrustning: 

• All rullande materiel har kontrakterat periodiskt underhåll 

• Revisoner sker fortlöpande enligt plan. 

• Åtgärder innan körning görs enligt checklista och eventuella upptäckta fel och brister 

rapporteras till verksamhetsansvarig. 

• Genom fordonsdatasystem sker kontinuerlig uppföljning av körtider- och vilotider samt 

hastighetsöverträdelser. Avvikelser åtgärdas utan dröjsmål. 

• För ny materiel görs alltid en säkerhetsbedömning utifrån trafiksäkerhet. 

 

 

Organisation: 

• Företaget har antagit en säkerhetspolitik med tydliga säkerhetsmål. All personal känner till 

dessa. 

• Riskvärdering vid förändring i verksamheten görs alltid. 

• Planerat årligt säkerhetsarbete sker inom ramen för vårt ledningssystem. 

• Säkerhetsfrågor diskuteras vid gemensamma återkommande arbetsplatsmöten varje månad. 

 

• Vi strävar efter att anlita underleverantörer vars standard är jämförbar med vår egen. 

 

• Olyckor och tillbud dokumenteras och analyseras för att utgöra grund för riskeliminering och 

förbättringsarbete. 

 

 

 

 

 

 

En ärlig och öppen attityd ska råda på arbetsplatsen och varje medarbetares ska känna ansvar för de 

instruktioner och rutiner som är upprättade av trafiksäkerhetsskäl. Vi arbetar för att nå en stark 

säkerhetskultur i företaget. 
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