
 

 

 Beslutat: § 700 2016-09-14  
 

 

Trafiksäkerhetspolicy 

 
 

Ungefär 300 personer omkommer och ca. 3000 

skadas svårt varje år i trafikolyckor och ca 2 % av 

dessa dör under tjänsteutövning. Anställda vid 

Räddningstjänsten Västra Blekinge har gator och 

vägar som en del av sin arbetsplats. Det faktum att 

vi ofta framför tunga fordon under stressade 

förhållanden gör arbetsmiljöarbetet inom 

trafiksäkerhetsområdet än viktigare. Mot denna 

bakgrund har följande trafiksäkerhetspolicy 

upprättats. 

 

Mål 

Alla anställda vid Räddningstjänsten Västra 

Blekinge skall känna trygghet vid framförande av 

tjänstefordon såväl under utryckning som vid 

annan transport. 

 

Trafikolyckor skall först och främst förhindras. Om 

Räddningstjänstens fordon är inblandade i en 

trafikolycka skall föraren i samverkan med fordonet 

kunna hantera situationen så att svåra skador 

undviks. 

 

Så här uppfyller vi målen: 

 

Våra anställda ska 

- ha den behörighet och hälsa som krävs för 

att på ett trafiksäkert sätt framföra 

fordonet. 

 

- alltid använda säkerhetsbälte var man än 

sitter i fordonet. 

 

- undvika mobiltelefon- eller radiosamtal 

under körning. Om föraren använder 

mobiltelefon ska handsfreeanordning eller 

headset användas.  

 

- alltid följa gällande 

hastighetsbegränsningar. Undantag får 

göras vid brådskande räddningstjänst eller 

trängande fall enligt 11 kap. 

Trafikförordningen (1998:1276). 

 

- alltid använda hjälm när tjänstecykel 

används. 

 

- alltid meddela arbetsledaren vid hinder att 

framföra fordon, t.ex. vid sjukdom, 

indraget körkort eller liknande. 

 

Våra nya utryckningsförare ska dessutom 

 

- vart femte år repetera teoretiska kunskaper 

inom området ”fri väg” 

 

- vart femte år genomföra manöverövningar 

med utryckningsfordon 

 

Innan utryckningskörning görs första gången ska 

våra anställda 

 

- genomgå intern grundutbildning i ”fri väg” 

 

- genomgå intern certifierad utbildning för det 

tunga fordon som ska framföras. Certifieringen 

innehåller körprov och prov avseende kunskap 

om fordonets funktioner 

 

- erhålla utbildningsbevis utfärdat av 

arbetsgivaren. 

 

Våra person- och leasingbilar ska vid nyanskaffning 

ha 

- en tjänstvikt om minst 1 300 kg. 

 

- trepunktsbälte på alla platser. 

 

- bältespåminnare som signalerar om bältet 

inte används då motorn är igång. 

 



- krockkuddar och bältessträckare på såväl 

förarplats som passagerarplats. 

 

- låsningsfria bromsar och whiplashskydd. 

 

- luftkonditionering. 

 

- antisladdsystem. 

 

- automatisk växellåda, gäller 

utryckningsfordon. 

 

- minst fyra stjärnor EuroNCAP. 

 

- akustisk backvarnare på våra 

utryckningsfordon (personbilar).  

 

Våra tunga fordon ska vid nyanskaffning ha 

- trepunktsbälte på alla platser. 

 

- bältespåminnare som signalerar om bältet 

inte används då motorn är igång. 

 

- krockkuddar och bältessträckare på 

förarplats och även på passagerarplats om 

detta är möjligt. 

 

- låsningsfria bromsar. 

 

- luftkonditionering. 

 

- automatisk växellåda. 

 

- en optimerad lastsäkringsutrustning för 

fordonstypen. 

 

- lastsäkrad utrustningen i hytten. 

 

- backkamera och backvarnare som 

signalerar optiskt och akustiskt när 

backväxeln är ilagd. 

 

Övrigt 

- vid transporter skall vi ta hänsyn till 

faktorer som påverkar trafiksäkerheten, 

exempelvis vägval, raster och rådande 

väderförhållanden. 

 

- våra fordon ska genomgå service och 

underhåll enligt fordonsleverantörernas 

rekommendationer.   

 

- fordonens däck ska kontrolleras avseende 

mönsterdjup och ålder minst en gång per 

år.  

 

- vid användandet av eget fordon i tjänsten 

bör samtliga punkter enligt denna policy 

vara uppfyllda. 

 

 
 

 
 

 
 


