FORIAs trafiksäkerhetsarbete
Trafiksäkerhetspolicy
FORIA lägger stort fokus på trafiksäkerhetsarbetet. FORIAs målsättning är att alltid utföra de
för kunden mest effektiva logistiklösningarna med bibehållen hög trafiksäkerhet. Utifrån den
målsättningen har FORIA bland annat tagit fram en trafiksäkerhetspolicy som alla på FORIA
ska ta del av och förhålla sig till. Policyn kan läsas i sin helhet på www.foria.se.

TRIA
Avvikelser registreras i FORIAs avvikelsesystem Tria som tillhandahålls av AFA försäkringar.
Händelserna registreras enkelt via intranätet, Tria-appen eller via nätet. Information samt
inlogg till systemet är något som ingår i introduktionen för alla nyanställda på Foria. Förare
utan tillgång till intranätet rapporterar via appen.
Via systemet kan anmälan till försäkringskassan göras, likaså riskbedömningar samt framtagning av statistik och olika rapporter. Ledningsgrupen får varje månad en rapport om
rapporterade ärenden.
Månatliga påminnelser om tilldelade ärenden skickas ut till alla händelseansvariga, detta för
att säkerställa att alla ärenden utreds, åtgärdas och följs upp.

Händelse anmäls i
Tria.

Hållbarhetsavdelni
ngen samt den av
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händelseansvariga
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mail.

Utredning utförs
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Händelseansvarig
följer upp
åtgärderna, dess
effekt samt
stänger ärendet.

Återkoppling till
berörda.

Förebyggande arbete

När en trafikincident har inträffat skickas ett säkerhetsmeddelande ut till alla på Foria, med
syfte att informera och förhindra att något liknande inträffar igen.
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Hastighetsmätningar
I samarbete med NTF utförs hastighetsmätningar två gånger om året, vår/höst. Resultatet
av dessa presenteras i en rapport som samtliga på FORIA får ta del av, noterade avvikelser
dokumenteras i FORIAs ovan nämnda avvikelsesystem Tria, berörda åkerier kontaktas och
uppmanas till förbättring.

BKY
FORIA är anslutna till BKY, Behörighetskontroll Yrkestrafik. BKY är ett digitalt system för daglig kontroll av förarbehörigheter och trafiktillstånd utvecklat i samarbete mellan Transportstyrelsen, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Bussföretag och Sveriges Åkeriföretag. Detta för
att säkerställa att alla FORIAs förare har behörighet att framföra sina fordon.

Alkolås
En stor del av FORIAs fordonsflotta är utrustade med alkolås.

Slumpmässiga alkohol/drogtester
FORIA har ett samarbete med EDTS (European Drug Testing Service) vilka förebygger och ger
stöd i att motverka alkohol- och drogmissbruk på arbetsplatsen. Drogtester utförs slumpmässigt en gång i månaden.

Temaveckor
Under året genomför FORIA ett antal temaveckor där Vi genom mail informerar om olika
arbetsmiljörelaterade ämnen som på olika sätt berör vår vardag, exempelvis psykisk ohälsa,
säker arbetsplats, alkohol och droger etc.

Säkerhetsenkät
För att öka medvetenhet om vilka risker som finns i vår vardag skickar vi varje år ut en säkerhetsenkät där alla förare får besvara ett antal frågor rörande bland annat vilka risker, tillbud
och olyckor de upplever/har upplevt i trafiken. Utifrån resultaten på dessa enkäter tas olika
aktiviteter fram, detta för att säkerställa ständiga förbättringar och det förebyggande arbetet.

Pågående arbete/utveckling av FORIAs trafiksäkerhetsarbete
•
•
•

Kontroll bältesanvändning
Samarbeten: TRB, NTF, Säker tung trafik, VTI
Trafiksäkerhetsråd, forum bestående av representanter från FORIAs åkare och
tjänstemän där trafiksäkerhetsfrågor diskuteras.
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