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Trafiksäkerhetspolicy 

ATM Logistik AB strävar efter att verksamheten skall bedrivas med fokus på trafiksäkerhet. Det 
innebär att lagar och regler ska följas, samt att vi uppträder hänsynsfullt och föredömligt i trafiken. 
 
Vårt mål är att minska antal olyckor och incidenter genom ett trafiksäkert beteende, samt genom att 
välja fordon och utrustning som bidrar till att nå vårt mål. 
 

 Fordon ska hanteras och underhållas enligt leverantörens manualer och företagets 
instruktioner. 

 Föreskriven säkerhetsutrustning ska hållas i gott skick och användas enligt tillhörande 
instruktion. 

 Där säkerhetsbälte finns, ska det användas vid färd. Undantag medges inom avgränsat 
arbetsområde och i övrigt enligt lag om användning av säkerhetsbälte. 

 Alla fordon ska vara utrustade med företagets nio punkter om föraransvar: 
 

1. Håll hastighetsgränserna – ta hänsyn till väglaget 
2. Håll ordentligt avstånd till framförvarande 
3. Använd säkerhetsbälte 
4. Följ kör- och vilotidsreglerna 
5. Överlasta inte 
6. Lastsäkra ordentligt 
7. Använd inga droger eller starka mediciner 
8. Genomför daglig- och veckovis fordonskontroll, för att säkerställa att fordonet är väl 

fungerande och trafiksäkert 
9. Som anställd – påtala avvikelser och problem att följa ovanstående  

 
DU HAR SOM FÖRARE ANSVARET – Använd ditt omdöme, acceptera inte olagligheter eller 
missförhållanden! 
 
Chaufförer som representerar ATM Logistik AB har ett personligt ansvar att värna om 
trafiksäkerheten, och att bidra till en positiv bild av företaget hos medtrafikanterna. 

 Hänsyn och gott omdöme ska vara grunden för uppträdandet i trafiken. 
 Körsätt ska anpassas till rådande väglag, väderleks- och trafikförhållanden. 
 Hastighetsbestämmelser ska följas. 
 Regler för lasthantering, vägval för olika laster/fordonskombinationer ska följas. 
 använda kommunikationsutrustning på ett trafiksäkert sätt, och inte under färd använda 

funktioner såsom SMS och e-post. 
 Alkohol, droger eller medicinska preparat som äventyrar trafiksäkerheten accepteras ej i 

anslutning till tjänsteutövning. 
 Vid misstanke om droganvändning i tjänsten kommer företaget tillsammans med berörd 

anställd, utreda och sätta in program för att komma till rätta med missbruket. 
 Fortbildning ska genomföras regelbundet, och i den omfattning som erfordras för att våra 

trafiksäkerhetsmål ska uppnås samt lagar och regler kräver. 
 Trafiksäkerhet är en viktig fråga för företaget, och ansvaret för att trafiksäkerhetsarbetet 

bedrivs som redovisats ligger hos varje enskild chaufför samt företagsledningen. 


