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RESEPOLICY 
 

Vid persontransport i Karlskoga Sportdykarklubbs regi skall följande punkter beaktas. 

Som grund är RF:s trafik och resepolicy: http://www.rf.se/RF-tycker/Trafiksakerhet/   

 

 Vi ska vid läger och andra tillfällen som vi reser försöka främja samåkning för miljö. 

för att hjälpa samhället uppnå ”Nollvisionen” 

 Föraren av minibuss skall vara minst 21 år fyllda och ska ha haft körkort B i minst två 

år eller alternativet att personen har körkort behörighet D1 eller D. Dessa krav ska 

uppfyllas om de övriga resande är juniorer. 

 Föraren och samtliga passagerare skall använda säkerhetsbälte. Fler personer får icke 

färdas i bussen än det finns antalet säkerhetsbälten. 

 Föraren skall följa hastighetsbestämmelser som gäller för den aktuella vägen och hålla 

tillräckligt avstånd till framförvarande fordon. ”3 sekunders regeln”. Då det dras en 

släpkärra efter minibussen skall detta beaktas till, hastighetsregler max 80 km/h samt 

att avstånd ökas till framförvarande fordon. 

 Föraren skall även i övrigt följa trafikreglerna och vara uppdaterad. 

 Om fordonet är minibuss skall även en andre förare vara med, samma regler gäller 

som för förste förare. Andre föraren skall vara vaken vid färd och sitta i framsätets 

passagerarplats. Detta gäller vid färd om planerad resa kommer att vara längre än 200 

km. 

 Fordonet skall vara godkänt av AB Svensk Bilprovning, vara trafikförsäkrat och ha 

godkända däck anpassade för årstid. (Sommar- vinterdäck) 

 I fordonet skall det finnas minst en fungerande mobiltelefon. Denna skall dock inte 

användas av föraren under färd. 

 Föraren ansvarar för att det i fordonet finns en aktuell telefonlista till berörda parter. 

 Föraren ansvarar för att lasten är väl placerad och förankrad. Gäller även den 

eventuella släpkärran. 

 Registreringsbevis på bil skall kontrolleras så att det får dra den aktuella släpkärran, 

och att körkortsbehörigheten är rätt för att få framföra fordonskombinationen. 

 Föraren skall innan färden startar känna till samlingsplatser, rastplatser, färdväg och 

resmål. 

 Föraren skall kontrollera att fordonet är i trafiksäkert skick genom att göra en 

säkerhetskontroll. 

 Förarna skall vara nyktra och drogfria. (Se alkohol, drog policy.) 
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