
Ansvar
Var och en har ansvar för att det egna resandet följer ovanstående grunder samt att kostnaderna för 
resorna står i proportion till nyttan.

Var och en ansvarar för att samordning sker så att flera förrättningar planeras in eller att samåkning 
görs när det är möjligt.

Vi ska använda så trafiksäkra och miljövänliga färdmedel som är möjligt för resan. Planera för att 
genomföra flera förrättningar under samma resa. Möjligheter till samåkning bör utredas inför varje 
tjänsteresa.

Ersättning för tjänsteresor
Tillfällig anställning för tjänsteresor med egen bil ersätts med 18,50 kr/mil.

Uppföljning 
Resandet ska kontinuerligt utvärderas för att om möjligt effektiviseras ytterligare, i enlighet med rese-
policyns krav. Verksamhetsansvarige ansvarar för uppföljningen.

Trafiksäkra och miljövänliga bilar
Bil som används i tjänsten där NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland betalar resekostnaden ska upp-
fylla alla lagliga krav. När NTF Sörmland-Örebro län-Östergötlands medarbetare använder egna bilar i 
tjänsten eller då NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland tillhandahåller tjänstebil eller hyrbil ska vissa 
minikrav vara uppfyllda. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland väljer att basera dem på den senaste 
versionen av Folksams undersökningar ”Hur säker är bilen” eller EuroNCAPs krockprovs¬normer (Europ-
ean New Car Assessment Programme).

Egen bil i tjänsten
Egen personbil som används i tjänsten av personal, förtroendevalda eller funktionärer där NTF Sörmland-
Öre-bro län-Östergötland betalar resekostnaden ska uppfylla alla lagliga krav och dessutom: 
- ska ha minst fyra stjärnor i Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) eller vara   
 minst 15 procent bättre än medelbilen i Folksams undersökningar
- ska ha krockkudde på förarplatsen
- ska ha trepunktsbälte på de platser som används
- ska ha huvudstöd på de platser som används
- kombibilar ska ha lastgaller eller annan lastsäkringsutrustning vid transport av last
- ska ha sommardäck med mönsterdjup om minst 3 mm eller vinterdäck om minst 4 mm vid 
 vinterväglag
- bör uppfylla EU förordning 715/2007 avseende avgaser

Hyr- tjänste- leasing- samt ägda bilar 
Kraven gäller för bilar som innehas av NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland från och med 2015-01-01.

Bilar hyrda, leasade eller köpta ska:
- erbjuda passagerarna ett bra skydd vid frontal- och sidokollision vilket anses vara uppfyllt om   
 bilen uppfyller kraven för minst fem stjärnor vid provning enligt EuroNCAP
- vara en så energisnål bil som möjligt i förhållande till resans ändamål
- ha huvudstöd och trepunktsbälte på de platser som används
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- brandsläckare
- reflexväst och första hjälpen utrustning
- färddator för mindre drivmedelsförbrukning
- navigator som minskar risken för att köra fel och den stress som då uppkommer
- vara utrustade med antisladdsystem (ESP) 
- bältespåminnare ska finnas på förarplatsen enligt EuroNCAPs krav
- säkerheten mot pisksnärtskada ska vara bedömd som minst gul enligt Trafikverkets och Folk-
 sams bedömningssystem
- kombibilar ska ha lastgaller eller annan lastsäkringsutrustning
- ha minst 3 mm mönsterdjup på sommardäck och 4 mm på vinterdäck

Trafiksäker körning
En trafiksäker körning förutsätter att trafikreglerna följs av föraren. Ett förutseende och anpassat körsätt 
ökar säkerheten ytterligare.

Gällande trafikregler ska följas. Särskilt viktigt är nedanstående regler:
- att hastigheten inte överskrider gällande begränsningar och i övrigt anpassas till rådande väg-  
 standard, väglag, väderlek, trafikintensitet m.m.
- att föraren använder bälte och ser till att passagerarna också gör det
- att vara alkohol- och drogfri
- att minst ”3-sekundersavstånd” hålls till framförvarande fordon
- att inte fortsätta köra när man känner att det finns risk för att somna
- att halvljus framåt- och bakåt ska vara tända även vid körning dagtid
- att all last ska förankras på ett säkert sätt
- att samtal i mobiltelefon under körning endast sker med headset
- att vid färd inte knappa på mobiltelefonen
- att vid färd på väg med motordrivet fordon, får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom använd-
 ande av annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på framförandet   
 av fordonet
- att vid arbete på väg ska Trafikverkets utbildning ”Arbete på väg” ha genomförts, samt arbets-
 kläder med reflex ska användas
- att endast vatten får förtäras i bilen

Miljövänlig körning
Minskad miljöpåverkan uppnås om bl.a. följande beaktas:
- använd hög växel
- gör inga häftiga accelerationer och onödiga inbromsningar
- sträva efter att hålla jämn hastighet som inte överskrider gällande hastighetsgränser
- använd motorvärmare vid behov  
- undvik att köra med takräcke eller takbox, i onödan
- använd miljöanpassade bilvårdsmedel
- undvik tomgångskörning
- rätt lufttryck i däcken minskar förbrukningen avsevärt

Resor med barn
Lämplig skyddsutrustning vid transport av barn ska finnas enligt följande:
- 0 – ca 4-5 år, babyskydd / bakåtvänd bilbarnstol
- Ca 4-5 – 10-12 år bältesstol/kudde.

Cykelhjälm
Cykelhjälm är obligatorisk vid cykling i tjänsten. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland tillhandahåller 
cykelhjälm och en laglig cykel. Önskvärt är att NTF Sörmland-Örebro län-Östergötlands medarbetare an-
vänder cykelhjälm vid resor med cykel till och från arbetet samt vid resor på fritiden. Önskvärt är även att 
cykeln är utrustad enligt lag vid resor till och från arbetet samt vid resor på fritiden.

Fotgängare
Vid promenader inom tjänsten ska anställda alltid bära reflexer vid mörker. Önskvärt är även att
anställda använder reflexer under den mörka tiden vid promenader på fritiden.



Första hjälpen
Den som kommer först till en trafikolycka ska stanna och hjälpa till. Med kunskaper i första hjälpen 
ökar förutsättningarna för att göra en bra insats. Tillsvidareanställda inom NTF Sörmland-Örebro län-Öst-
ergötland ska ha utbildning inom HLR och ABC. 

Upphandlade resor
Taxi 
Vid beställning av taxi ska krävas att föraren följer hastighetsgränsen och andra trafikregler samt använder 
bilbälte. Om så inte sker ska det påtalas och framföras till taxiföretagets ledning och resan bör reklam-
eras. NTF Sörmland-Örebro län-Östergötlands personal ska om möjligt välja taxiföretag som har en policy 
för kvalitetssäkring av resan ur miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.

Buss 
Vid beställning av arrangerad resa med buss ska krävas att föraren håller hastighetsgränsen och andra 
trafikregler samt använda bälte. Om så inte sker ska det påtalas och framföras till bussföretagets ledning 
och resan bör reklameras.

Bussen ska vara utrustad med bälte på samtliga platser. Företaget ska ha en policy för kvalitetssäkring av 
resan ur miljö- och trafiksäkerhetsperspektiv.

Försäkring vid tjänsteresor
NTF Sörmland-Örebro län-Östergötland har tecknat en försäkring som gäller vid tjänsteresor.

Framtiden
Dessa tillämpningsregler ska revideras årligen av verksamhetsansvarig och personal under början av året 
och delges styrelsen.
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