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 Politik 

- Kørsel i arbejdstiden/fri bil 
16. august 2021 

Formål 

Det er Vivaboligs politik, at der er et godt og udviklende arbejdsmiljø 

for medarbejderne, når de kører på cykel, i en bil, traktor eller andre motordrevne 

køretøjer uanset om det er eget eller Vivaboligs køretøj.  

 

Målsætning 

Vi ønsker at være en trafiksikker organisation: 

- at tage ansvar for medarbejdernes sikkerhed 

- at være optaget af boligorganisationens omdømme 

- at drage omsorg for medarbejdernes sundhed 

- at være omkostnings- og miljøbevidst 

Vivaboligs ansatte, der kører i arbejdstiden, skal derfor have en viden og instruktion, 

der gør dem i stand til selv at indrette en god arbejdsplads i køretøjet. Samtidig skal 

Vivaboligs køretøjer være indrettet, så de ansatte har et godt arbejdsmiljø i bilerne. 

 

For at leve op til Vivaboligs arbejdsmiljøpolitik, er det vigtigt at alle medarbejdere 

forstår, at de skal overholde færdselslovgivningen i arbejdstiden. Det gælder 

både deres egen sikkerhed og Vivaboligs renomme.  

Det er ikke acceptabelt, at en medarbejder overtræder færdselsreglerne i 

arbejdstiden. 

 

Vanvidskørsel 

Medarbejdere, som har fri bil eller er bruger af en af Vivaboligs køretøjer skal 

respektere følgende regler:  

Medarbejderen skal som bruger af køjertøjer være opmærksom på, at 

man repræsenterer Vivabolig, hvilket stiller krav til adfærd i trafikken. Det 

er vigtigt, at man optræder som en hensynsfuld bilist. 

Det påhviler medarbejderen, at køretøjet til enhver tid opfylder 

færdselslovens bestemmelser. Vi skal gøre opmærksom på, at 

færdselsovertrædelser, som betegnes som vanvidskørsel, kan medføre 
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konfiskation af bilen, og dermed påføre Vivabolig et betydeligt økonomisk 

tab.  

Færdselsovertrædelser, som betegnes som vanvidskørsel, omfatter bl.a. 

spirituskørsel med en alkoholkoncentration i blodet under eller efter 

kørslen på over 2,00 promille eller en alkoholkoncentration i 

udåndingsluften under eller efter kørslen på over 1,00 mg pr. l luft eller et 

forhold, der medfører ubetinget frakendelse af førerretten efter 

færdselslovens § 126, stk. 1, nr. 4, 10 eller 11. 

Overtrædelse af ovennævnte regler vil medføre ansættelsesretlige 

konsekvenser i form af opsigelse og, efter omstændighederne, 

bortvisning, uanset hvem der har været fører af køretøjet. Medarbejderen 

påtager sig desuden et erstatningsansvar for det økonomiske tab, som 

Vivabolig bliver påført, herunder bilens genanskaffelsesværdi, udgifter til 

midlertidig bil under behandling af straffesagen om konfiskation mv.  

Et tab som følge af konfiskation af køretøjet vil medføre, at tabet i videst 

muligt omfang bliver modregnet i medarbejderens løn og/eller feriepenge, 

samt at evt. difference bliver søgt fyldestgjort som et erstatningskrav.  

Det er medarbejderens pligt at sikre sig, at køretøjet kun føres af 

medarbejderen selv.  

Såfremt medarbejderen i strid med denne politik overlader køretøjet til 

andre personer, påtager medarbejderen selv et selvstændigt 

erstatningsansvar for evt. skader på bilen og for tab i forbindelse med 

konfiskation af køretøjet som følge af vanvidskørsel. 

 

Ansvar 

Det er ledelsens ansvar, at alle medarbejdere, der i arbejdstiden færdes i trafikken, 

tilbydes nødvendige og relevante kurser. som f.eks. førstehjælp, køretekniske kurser 

og krisehjælp.  

Det er den enkelte medarbejders ansvar at leve op til politikken og være med til at 
videreudvikle den. 

Det er den medarbejder der bruger bilen der er ansvarlig for at køretøjet er lovligt og 
at fejl og mangler bliver rapporteret til nærmeste leder for udbedring samt at det er 
ryddeligt og rengjort. 
 
Køretøjer 
Vivabolig har nogle køretøjer bl.a. biler, traktorer, golfbiler, cykler m.v. til brug for 

medarbejdernes transport eller arbejde. Det er ejeren af køretøjet – altså Vivabolig – 

der har ansvaret for, at køretøjet er i lovlig tilstand, men den medarbejder, der skal 

køre bilen, har også ifølge færdselslovgivningen ansvaret for, at bilen er lovlig 
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tilstand. Føreren skal derfor inden kørslen sikre sig, at der ikke er defekter på bilen, 

dækkene har den rette slidbanemønster og så videre. Hvis der inden kørslen eller 

under kørslen viser sig defekter ved biler, der gør videre kørsel farlig eller ulovlig, 

skal kørslen straks afbrydes og såfremt der forefindes fejl eller mangler på køretøjet, 

skal de udbedres inden køretøjet må benyttes igen. 

 
Handling 

- tage hensyn, holder afstand og viser respekt i trafikken 
- overholde hastighedsgrænserne og planlægger vores tid 
- opmærksom på, at stressfaktoren har betydning for vores kørsel 
- bruge altid sele — også på bagsædet 
- køre aldrig med alkohol, trafikfarlig medicin eller ulovlige stoffer i blodet 
- tale altid med håndfrit udstyr og bruger mobiltelefonen med omtanke 
- køre aldrig med alkohol, trafikfarlig medicin eller ulovlige stoffer i blodet 
- køre med cykelhjelm 

Ved anskaffelse af køretøjer skal man være opmærksom på, at der er mange 

forskellige personer af forskellig højde og drøjde, der skal anvende køretøjet.  

 

 

Godkendt af bestyrelsen den 16. august 2021. 


