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Trafiksäkerhetspolicy – Vägjobb i Sverige AB 

Vägjobb bedriver en verksamhet där en stor del innebär att man vistas i trafiken, 
såväl i det praktiska arbetet, som i resor till och från arbetsplatser. Syftet med vår 
trafiksäkerhetspolicy är att öka trafiksäkerheten för våra medarbetare samt att 
förebygga risker för ohälsa och olycksfall vid fordonstransporter till, från, eller under 
arbete . 

Företaget ska: 

• Varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom

verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra anställda

utsätts för vid resor i tjänsten. Huvudansvarig för denna uppgift är KMA, men

övrig personal har en viktig uppgift att fylla genom att bidra med egna

synpunkter och erfarenheter.

• Varje år gå igenom vår trafiksäkerhetspolicy och vid behov uppdatera denna.

KMA ser till att hålla policyn uppdaterad.

• Se till att samtliga medarbetare har den kunskap, motivation, information och

utbildning som krävs för att följa policyn. Utbildningsansvarig och närmsta chef

ser till att policyn ingår i utbildning och arbetsplatsintroduktion.

Vid framförande av fordon ska våra medarbetare: 

• Utföra daglig kontroll av fordonet före körning. Eventuella brister som upptäcks

ska rapporteras till fordonsansvarig och sedan omgående åtgärdas.

• Ha ett giltigt körkort och den hälsa som krävs för att på ett trafiksäkert sätt

köra i tjänsten.

• En medarbetare som blir av med sitt körkort måste omedelbart meddela detta

till sin närmaste chef om det behövs i tjänsten.

• Innan körningen påbörjas ha planerat denna så att tillräcklig tid finns avsatt för

raster, trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av väderlek.

• Följa de trafikregler som gäller och anpassa hastigheten efter rådande

underlag och förhållanden.

• Alltid hålla ett minsta avstånd till framförvarande fordon om tre sekunder.

• Vara utvilade och ta pauser i tillräcklig utsträckning.
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• Alltid använda bilbälte och vara nyktra och drogfria.

• Aldrig hålla en mobiltelefon i handen samtidigt som de framför ett fordon.

• Genom sitt körsätt och beteende alltid uppträda som en förebild i trafiken.

• Alltid säkra lasten enligt gällande förordningar.

• Rapportera alla tillbud och olyckor till KMA och närmsta chef.

• Om en olycka inträffar: Dokumentera skador på fordon och fyll i en komplett

skaderapport. Vid kollision med utomstående fyll i skaderapporten

gemensamt, eller ta dennes kontaktuppgifter, samt registreringsnummer på

fordon. (Om allvarligare personskador ring 112!)

• Det är inte tillåtet att med Vägjobbs fordon åka in i ett parkeringshus eller

biltvätt utan att man säkerställt bortom minsta tvivel att fordonet klarar

maxhöjden för inpassering.

Våra fordon ska: 

• Genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörens instruktioner

• Vara beskattade och godkända för trafik av certifierat besiktningsföretag.

Övrigt: 

• Transporter ska alltid planeras så att vi inte vid något tillfälle bryter mot

gällande lagstiftning.

Jag har tagit del av Trafiksäkerhetspolicy utformad av Vägjobb i Sverige AB. 
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