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FMK Arboga
En motororganisation för alla

Trafiksäkerhetspolicy
FMK Arbogas ambition är att i samverkan med samhällets
myndigheter och organisationer delta i arbetet med den
ständiga utvecklingen mot allt säkrare trafik.
Vår grund för trafiksäkerhetsarbetet är Nollvisionen vars
strävansinriktning är att aldrig acceptera att någon dödas
eller skadas allvarligt i trafiken.
FMK Arbogas trafiksäkerhetspolicy gäller för föreningens förtroendevalda och
funktionärer vid arbete med såväl förebyggande trafiksäkerhetsarbete som resor
och transporter för föreningens övriga verksamheter. Man ansvarar personligen för
sitt uppträdande som föreningens representant och ska alltid uppträda i enlighet med
gällande trafikbestämmelser och på ett för miljön så skonsamt sätt som möjligt.

Vi arbetar kontinuerligt med trafiksäkerhet i enlighet med vår trafiksäkerhetspolicy
genom vårt arbete som omfattar aktiviteter inom vägtransportsystemets tre
komponenter:
● MÄNNISKAN
● VÄGEN
● FORDONET
Vi strävar efter att identifiera framgångsfaktorer inom dessa områden så att vi inriktar
våra aktiviteter där de ger största möjliga nytta.
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MÄNNISKAN
Vi ska inom detta område aktivt bidra till att uppfylla trafiksäkerhetspolicyn genom att:
● Vara ett föredöme i trafiken genom att ta ansvar, visa hänsyn och gott omdöme
genom att:
- Vid färd med bil, såväl som med andra fordon i FMK:s ärenden, respektera
gällande trafiklagar, regler och bestämmelser.
- Hålla tillräckligt avstånd till framförvarande fordon.
- Anpassa hastigheten med hänsyn till rådande väglag och trafiksituation.
- Vid framförande av fordon aldrig vara påverkad av alkohol eller droger eller ha
sömnbrist.
- Så långt som möjligt tillämpa miljövänligt körsätt.
- Under framförande av fordon bör förare inte kommunicera med mobiltelefon utan
handsfree-utrustning.
- Vid cykling alltid använda godkänd cykelhjälm.
- Som gångtrafikant i mörker alltid använda godkända reflexer och gå på rätt sida
av landsväg.
● Ständigt utveckla vår egen kompetens inom trafiksäkerhetsområdet genom att
delta i utbildningar, seminarier och konferenser.
● Genomföra repetitionutbildning för bilförare.
● Utbilda oss i första hjälpen.
● Förmedla kunskap om trafiksäkerhet till FMK:s medlemmar genom intern utbildning
och till allmänheten genom information vid arrangerade trafiklagar, riktade
kampanjer och i samverkan med andra arrangemang.
● Förändra attityder för ökat ansvarstagande, engagemang och delaktighet i
trafiksäkerhetsarbete genom att påverka beslutsfattare inom kommunen och
kommuninnevånare (Skolbarn, pensionärer och yrkesverksamma) med hjälp av
media som internet, tidningar, radio och lokal-TV.
● På uppdrag från myndigheter och organisationer genomföra tillståndsmätningar i
trafiken gällande efterlevnad av krav avseende:
- Bilbältesanvändning
- Hastighetsbegränsning
- Stopplikt
- Fordonsbelysning
- Övergångsställen för gående
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VÄGEN:
Vi ska inom detta område aktivt bidra till att uppfylla trafiksäkerhetspolicyn genom att:
● I vårt närområde genomföra aktiviteter för att skapa underlag till förebyggande
åtgärder genom att kartlägga riskfaktorer och potentiella faror i trafikmiljön.
Aktiviteterna innebär att:
- Studera vägsystemets utformning med avseende på eventuella brister som
innebär risker för att allvarliga olyckor kan uppstå.
- Informera ansvarig vägutformare om resultat från analyser av studierna och
föreslå åtgärdsprioritering för att minimera riskerna. Åtgärdsprioriteringen ska
baseras på sannolikhet för att olycka kan inträffa och dess konsekvenser för att
minimera riskerna.

FORDONET:
Vi ska inom detta område aktivt bidra till att uppfylla trafiksäkerhetspolicyn genom att:
● Använda fordon, som alltid är i fullgott trafiksäkert skick, vid färd i FMK:s ärenden.
● Tillhandahålla trafiksäkerhetsprodukter åt föreningens medlemmar för vård och
underhåll av fordon för att upprätthålla säker drift.
● Tillhandahålla trafiksäkerhetsprodukter som tillbehör i fordon att användas i olika
trafiksituationer, exempelvis reflexer, reflexvästar, varningssnitslar vid viltolyckor,
halkskydd m.m.
● Utföra kontroll och prov på fordon åt trafikanter, som deltar vid trafikdagar och
arrangemang, för att verifiera fordonens funktion och kondition med avseende på
trafiksäkerhet.
Exempelvis kontroll av belysning, bromsvätska, mönsterdjup på däck, batteri,
kylarvätska, spolarvätska m.m.
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Vår trafiksäkerhetspolicy ska vara förstådd bland föreningens förtroendevalda
och funktionärer och den ska finnas tillgänglig för allmän kännedom på FMK Arbogas
hemsida.
Trafiksäkerhetspolicyn ska ständigt omprövas och uppdateras vid behov.

I FMK Arbogas verksamhetsplaner dokumenteras aktiviteter avseende
trafiksäkerhetsarbete som ska bidra till uppfyllande av vår trafiksäkerhetspolicy.
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