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Förarens Checklista – trafiksäkerhet 
 
Är du förberedd? 

• Goda matvanor och motion gör att du mår bättre 

• Använd inte alkohol eller andra droger (inklusive starka mediciner) 

• Använd säkerhetsbälte 

• Följ Kör- & vilotidsregler 

• Är lasten jämnt fördelad och säkert fastspänd? 

• Har du rätt fraktsedel med dig? 
 
På väg 

• Planera din färdväg 

• Följ trafikreglerna och håll rätt hastighet 

• Håll säkert avstånd 

• Försök att förutse problem 

• Var uppmärksam på dolda vinklar 

• Överhetta inte bromsarna 

• Vid haveri, olycka eller nödsituation – Larma 112 

• Blända av i god tid 

• Anpassa din körning till vägförhållandena 

• Undvik saker som påverkar din uppmärksamhet på trafiken (ex. fika, karta, telefon) 

• Parkera bara där det är tillåtet, använd säkra parkeringsplatser 
 

Kör- & vilotider 

• Vid start på dagen glöm inte att ange Startland 

• Var noga med att följa de gällande reglerna enligt Kör- & Vilotidsförordningen 

• Vid slut på dagen glöm inte att ange Slutland 

• Planera i förväg hur du kan lägga upp din dag 

• I varje bil eller vid behov finns en folder med regler för kör- & vilotider 
(Transportstyrelsen) 

• Vid osäkerhet: kontakta trafikledningen så hjälps vi åt 

• Tag för vana att kopiera förarkortet varje vecka (lag var 28:e dag) 

• Kopiera bilens färdskrivare 1 gång i månaden (lag var 90:e dag) 
 
Kontroll görs på Kör- & vilotider, Arbetstidslagen samt hantering av färdskrivaren enligt 
lag. Varje månad görs en rapport från Idha där vi kontrollerar samtliga förares eventuella 
överträdelser. Den rapporten SKALL granskas & kvitteras av föraren för att sedan lämnas 
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tillbaka till trafikledningen. Rapporterna sparas sedan på åkeriet för att finnas tillgängliga 
vid eventuell kontroll. 

 
Efter resan, Är allt i ordning? 

• Bromsarna, Däck, Olja, Backspeglar, Rutor, Spännband, Brandsläckare 

• Håll ordning i hytten! Släng ALLT skräp, Sortera dina sopor och skaka av mattan 

• Alla vill vi ha det trivsamt på jobbet 

• Rapportera eventuella problem 
 

Som Yrkesförare har DU stor betydelse för Sanfridssons Åkeri AB, samhället och ekonomin. 
 
Var stolt över ditt jobb och över din körning 
 


