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Trafiksäkerhetspolicy 

 

Götene Kyltransporters ambition är att vara ett företag i framkant trafiksäkerhetsmässigt. 

Vi arbetar för att våra chaufförer skall vara ett föredöme i trafiken. Våra bilar bär vårt varumärke och 

är vårt ansikte utåt mot kunder, kollegor och medtrafikanter. Vi har månatlig uppföljning av våra 

chaufförers körbeteende. Vi kan bland annat följa upp bortbromsad energi och överhastighet. Vårt 

mål är att man ska köra mjukt och trafiksäkert. 

Alla anställda chaufförer och lagerpersonal får arbetskläder och skyddsskor av oss med varselklass 3, 

och skall bära dessa på lager samt i trafiken.  

Vid nybeställning av bilar specificerar vi dom med handsfree för att föraren skall kunna ha fullt fokus 

på trafiken. Användning av telefon utan handsfree under färd är förbjudet. 

När vi planerar våra bilar följer vi gällande lagar och regler för att säkerställa att transporten sker på 

ett så trafiksäkert sett som möjligt, samt för att främja en sund konkurrens inom branschen. Vi 

arbetar aktivt med uppföljning av våra kör- och vilotider där chaufförerna blir delgivna de eventuella 

missar som gjorts. På så sätt kan vi fånga upp både fel i ruttplanering och okunskap så att vi 

framledes kan göra rätt. Vårt mål är 0 SEK i sanktionsavgift vid en företagskontroll. 

Genom vårt val av att ha en egen tvätthall och verkstad kan vi säkerställa att våra fordon håller en 

god standard och är säkra att framföra på våra vägar. Vi ber chaufförerna att löpande rapportera in 

eventuella fel och brister så att dessa kan åtgärdas snarast möjligt. 

För att merparten av våra chaufförer skall få tillgång till fordonen krävs att dom vid varje arbetspass 

start och slut blåser i ett alkolås kopplat till ett nyckelskåp. Detta för att säkerställa en nykter förare 

bakom ratten. 

Användning av bilbälte ser vi som en självklarhet och kontrolleras visuellt med jämna mellanrum. 
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