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Trafiksäkerhetspolicy för GF Gymmix Visby 

Syftet med denna policy är att höja trafiksäkerhetsnivån.  

Denna policy bygger på en insikt. Insikten att det inte är olyckan i sig som är problemet. 
Problemet är den skada som olyckan förorsakar. Lösningen på problemet är att begränsa 
styrkan av det våld människan kan komma att utsättas för i trafiken. Det är mycket svårt att 
förutsäga när eller var en olycka kommer att inträffa. Därför är det också svårt att 
förebygga den. Däremot är det enkelt att förutsäga hur svåra skadorna kommer att bli när 
det inträffar en olycka. Att olyckan sker kan ha hundratals orsaker. Hur stora skadorna blir 
bestäms av bara två faktorer; dels hur kraftigt det våld är som människan utsätts för, dels 
hur stor motståndskraft den enskilda individen har för detta våld. 

 

 

Definition av trafiksäkerhet och förebyggande insatser  

Trafiksäkerhet innefattar mycket men handlar i grunden om kunskaper, färdigheter och 
attityder inom trafikområdet. 

 
Vad skall vi då själva göra?  

Vi skall se till att möjligheterna att göra misstag är så små som möjligt. Vi skall ha förare 
som följer trafikreglerna. Vi skall ha fordon som är trafikvärdiga. På så sätt förebygger vi 
olyckor.  

 
Om trots allt en olycka inträffar skall vi se till att vi har bilar som är väl utformade avseende 
bilens inre och yttre säkerhet. Fordon som nyttjas när vi hyr in transporttjänster skall 
dessutom ha samma höga säkerhet. Last som vi transporterar eller medför skall vara väl 
lastsäkrad. På så sätt förebygger vi skador. 

 
Det är farten som dödar. Vid högre hastighet blir skaderisken successivt större och större. 
 
 

Utöver spelreglerna i trafiken så finns denna policy med 

åtgärder inom fyra områden 

Fordonet 

Vid resor i föreningens regi skall : 

 Personbilar och minibussar vara försedda med trepunktsbälten och nackskydd på 
alla platser som används. 

 Bussar vara försedda med bälten på alla platser. 

 Lastförskjutningsskydd eller lastsäkringsnät användas för att skilja åkande och last 
åt. 

 Personbilar som hyrs, minst tillhöra mellanklassen. 

 Mönsterdjupet på alla bilar vara minst tre mm oavsett årstid. 

 Bälteskuddar användas av alla som är under 140 cm eller tio år. 
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Föraren 

Som förare skall vi vara förebilder för våra ungdomar och  visa ansvar, 
omdöme och hänsyn i trafiken genom att:  

 Själva följa trafikens spelregler bl.a. i form av anpassning av hastighet, nyttjande av 
bilbälte, säkring av last samt motverkande av distraherande faktorers påverkan. 

 Han sovit minst 6 (7) tim dom senaste 24 timmarna före resor längre än fem mil. 

 Inte använda mobiltelefon utan handsfree utrustning, 

 Tillse att alla i bilen oavsett ålder använder bilens skyddsutrustning på rätt sätt. 
 
 

Färden 

Det är under färden som fordonet och föraren i kombination kommer i 
kontakt med vägnätet och andra trafikanter. Exponeringen bygger på att 
fordonet är trafiksäkert och föraren framför bilen trafiksäkert och tillser 
att: 

 Alla använder bilbälte 

 Inte köra i längre perioder än 4,5 timmar utan en rast på minst 45 minuter. 

 Bilens rutor är helt fria från snö, is och imma. 

 Det inte finns snö eller is som kan ramla av bilen. 
 
 

Föreningen 

Skall jobba med denna policy för att höja trafiksäkerhetsnivån. Så att och 
visionen att ingen skall skadas eller dödas i trafiken blir ver klighet genom 
att: 

 Alla bär reflexväst vid träning utomhus på eller i anslutning till allmänna vägar. 

 Utbilda medlemmar på denna policy. 

 Genomföra riskutbildning i trafik på ledarträffar och föräldramöten. 

 

 

Styrelsen 

 


