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Riktlinjen för trafiksäkerhet ska förhindra risk för ohälsa och olycksfall i trafiken. 

Det långsiktiga målet är att ingen person ska skadas eller förolyckas. Medarbetare 

och chefer i kommunen ska vi vara goda föredömen i trafiken och verka för att en 

god trafiksäkerhet upprätthålls.  
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Tillämpning 

Riktlinjen gäller trafiksäkerhetsaspekter vid tjänsteresor och transporter med 

tjänstefordon, cykel och till fots.  

Syfte och målsättning 

Syftet med riktlinjen är att samtliga medarbetare och chefer i Norrköping 

kommun ska transporteras på ett trafiksäkert sätt och där skador och olycksfall 

förhindras. Det långsiktiga målet är att sträva mot nollvisionen.  

Ansvar 

Varje verksamhet där medarbetare använder transportmedel i det dagliga arbetet 

ska göra en bedömning om det är nödvändigt att komplettera med en 

verksamhetsspecifik riktlinje för fordon- och trafiksäkerhet. Verksamhetsspecifik 

riktlinje ska utgå från denna kommungemensamma.  

Varje chef ska informera sina medarbetare om riktlinjen och verka för att den 

efterlevs i praktiken. Chefen ska integrera arbetet med trafiksäkerhet i 

arbetsplatsens systematiska arbetsmiljöarbete.  

Arbetsgivaren ska:  

 varje år, som en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet, gå igenom 

verksamheten och inventera och identifiera de risker som våra medarbetare 

utsätts för vid resor i tjänsten. Alla riskerna riskbedömas utefter 

allvarlighetsgrad. 

 se till att samtliga medarbetare har kunskap och kännedom om riktlinjen för 

trafiksäkerhet samt revidera vid behov.  

 minst en gång per år kontrollera och följa upp tillbuds och 

olycksfallsrapportering.  

 minst en gång per år följa upp att medarbetarna lever upp till riktlinjen för 

arbetsmiljö. Vid behov följa upp tidsrapportering och körjournaler.   

 utföra alkohol- och drogtester på medarbetare i den grad det bedöms att vara 

nödvändigt. 

Medarbetare ska:  

 alltid använda bilbälte och följa all regelverk som gäller för att använda 

färdmedel i trafiken. 

 ha den behörighet som krävs för att på ett trafiksäkert sätt köra i trafiken. 

 genom sitt färdsätt sträva efter att vara en god förbild i trafiken. 

 vara alkohol- och drogfri på arbetstid. Medarbetare som använt medicin 

med varningstecken där trafiksäkerhetsrisk kan medföras ska vid upplevt 

symptom inte under några omständigheter framföra något färdmedel.  

 vara utvilad och ta pauser i tillräcklig utsträckning.  

 aldrig använda mobiltelefon eller annan teknisk apparatur i samband med 

körning. Där handsfreeanordningar finns tillgänglig kan mobiltelefon 

användas så länge det inte påverkar förarens förmåga att framföra fordonet 

säkert.  



  3 (4) 

  

 planera körningar med god tidsmarginal med hänsyn till externa faktorer i 

trafiken som påverkar tidsplaneringen, som exempelvis dåligt väglag, 

trafikarbeten och mörker. 

 vid behov fylla i körjournal.  

 alltid använda bilbältet 

 rapportera tillbud och olyckor till närmaste chef så fort som möjligt. Vid 

allvarliga olyckor med personskador alltid kontakta SOS på 112.  

 göra en tillsyn av fordonet innan användning.  

Våra fordon 

Norrköpings kommuns fordon ska vara trafiksäkra samt uppfylla kommunens 

riktlinje för tjänsteresor. Vid anskaffning av nya fordon ska 

trafiksäkerhetsaspekten prioriteras och vid behov uppdatera checklistan nedan för 

Bilarna i kommunens bilpool uppfyller nedanstående kriterier. Vid kommande 

investeringar till poolen bör fordonen uppfylla samtliga punkter. Detsamma gäller 

om verksamheten själv leasar eller hyr fordon.  
 

 uppfylla säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning enligt 

Euro NCAP. 

 ha en tjänstevikt över 1 000 kg. 

 ha trepunktsbälte på alla platser. 

 ha bältespåminnare som signalerar ljud och ljus om bältet inte används när 

motorn är påslagen. 

 ha bältessträckare. 

 ha nackskydd på alla platser. 

 ha krockkuddar på såväl förarplats som passagerarplats. 

 ha sidokrockskuddar 

 ha ABS-bromsar 

 ha antisladdsystem 

 ha antispinnsystem 

 ha handsfreeanordning 

 ha alkolås 

 ha luftkonditionering 

 ha ficklampa och säkerhetsväst 

 genomgå service och underhåll enligt fordonsleverantörernas 

instruktioner. 

 ha däck som har ett mönsterdjup om minst två millimeter mer än vad som 

är lagstadgat. 

 ha däck som inte är mer än fem år gamla. Detta gäller såväl sommar som 

vinterdäck. 

Cykel i tjänsten 

Cykelhjälm bör användas. Används elcykel ska hjälm alltid bäras. Hjälm 

tillhandahålls av arbetsgivaren.   
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Som cyklist följer medarbetaren regelverket för transportmedlet. Vid halt väglag 

ska stor försiktighet iakttas. Lampor, fram och bak, ska användas i mörker 

tillsammans med reflexväst.  

Privat fordon i tjänsten 

Ska i största möjliga mån undvikas. Kommunen har en bilpool.  

När vi promenerar 

Reflexväst bör användas i mörker. Som fotgängare ska erforderliga trafikregler 

följas.  

Verksamheter med specialfordon 

Arbetsplatser där exempelvis lätta lastbilar eller andra specialfordon används bör 

ha specifik riktlinje för fordon- och trafiksäkerhet. Riktlinjen ska utgå från denna 

kommungemensamma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


