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STR Trafiksäkerhetspolicy
STR strävar i alla lägen efter att förebygga riskerna för att alla förtroende
valda inom STR, funktionärer och uppdragstagare och att andra trafikanter
inte ska komma att drabbas av ohälsa och olycksfall i trafiken.
Därför har följande övergripande trafiksäkerhetspolicy fastställts av
STR:s förbundsstyrelse.

Omfattning
Denna policy omfattar alla förtroendevalda inom STR, funktionärer och
uppdragstagare och gäller i samband med uppdrag för STR.

Syfte
Syftet med trafiksäkerhetspolicyn är att säkerställa att rutiner finns för att
upprätthålla ett säkert, effektivt, och miljöanpassat trafikbeteende. Alla berörda ska ha kunskap om hur var och en genom sitt handlande i olika situationer
kan bidra till en säkrare trafik.

Förtroendevalda, funktionärer, uppdragstagare skall inom
uppdrag för STR:
––alltid vara nyktra och drogfria under tjänstgöring
––den som intar medicin som enligt bi-packsedeln kan ge dåsighet
och andra symtom som äventyrar trafiksäkerheten får under inga
omständigheter framföra fordon i samband med tjänsteutövning för
förbundets räkning.
––innan körningen påbörjas ha övervägt påverkan av externa faktorer
på tidsplanering och vägval. Tillräcklig tid ska avsättas för raster,
trafikproblem, mörkerkörning och problem orsakade av dålig väderlek.
––alltid använda bilbältet.
––alltid följa gällande hastighetsbegränsning.
––genom sitt körsätt och sitt övriga beteende alltid uppträda som en förebild
i trafiken.
––alltid tillämpa 3-sekundersregeln; dvs. alltid hålla ett minsta avstånd till
framförvarande om tre sekunder.
––tillämpa ett miljöanpassat körsätt.

Ansvar
Var och en ansvarar för att hans eller hennes trafikbeteende i samband med
uppdrag i STR:s tjänst sker på ett säkert, effektivt och miljöanpassat sätt i
enlighet med trafiksäkerhetspolicyn.

––tillse att hantering och användning av tekniska applikationer såsom
mobiltelefon, GPS-utrustning etc. i alla sammanhang och situationer
ske på ett genomtänkt och ansvarsfullt sätt så att inte trafiksäkerheten
äventyras samt att dessa används i enlighet med gällande lagstiftning/
förordning.

Innehåll

––alltid lasta rätt och säkra last enligt gällande förordningar.

Förtroendevalda inom STR, funktionärer och uppdragstagare skall:
––hålla sig ajour med trafiksäkerhetspolicyn och med nya lagar och
förordningar inom trafiklagstiftningsområdet.

Fordon
Personbilar ska uppfylla säkerhetskraven för minst fyra stjärnor vid provning
enligt Euro NCAP, https://www.euroncap.com/sv

