
 

Säkerhetspolicy 

Den säkerhet som bedrivs inom vår verksamhet genomsyras av en proaktiv tankegång. Alla de frågor 

som relaterar till säkerhet genomgår en kontinuerlig process där de utvärderas och utvecklas. Vi 

arbetar efter Plan-Do-Check-Act för att kontinuerligt följa utvecklingen. 

Förebyggande säkerhet 

För att förebygga risker så arbetar vi med riskbedömningar och att kontinuerligt omvärldsbevaka 

utvecklingen inom motorsporten. Genom vårt deltagande i internationella forum såsom ICMS så kan 

vi snabbare arbeta med dessa frågor. Alla förändringar som sker ska innan beslut riskbedömas och 

utvärderas. 

Det förebyggande arbetet handlar om regelskrivning, framtagande av rutiner såsom krisplaner och 

utbildningsprogram. 

Vi har ett omfattande kunskapsutbyte med tillverkare och distributörer av personlig 

skyddsutrustning och har därför möjligheten att följa den utveckling som sker och delge det till de 

tekniker som ska besikta och godkänna denna utrustning. Våra tekniker ska ha en hög kunskapsnivå 

för att kunna verka både granskande men även rådgivande. 

Operativt arbete 

Under pågående tävlingar så ställer vi krav på att det i enlighet med FAP 512-1 ska finnas en adekvat 

och tillfredställande räddningsorganisation på plats. Denna organisation ska ha kunskap, utrustning 

och kompetens för att klara av det första ingripandet vid brand eller annan olycka. Detta arbete 

bygger på att vi i vår organisation har personal med mångårig erfarenhet av operativt 

räddningsarbete och operativt ledningsarbete.  

Under arrangemang som sker i samverkan ska det finns utrustning och kompetens som säkerställer 

att det finns kunskap att omhänderta en skadad förare och att minimera risker för nack- och 

ryggskador. 

Utvärdering/Utredning 

Vi utvärderar fortlöpande i dialog med våra arrangörer/samarbetspartner det arbete som sker på 

banan. Om olyckan är framme så finns det en väl utarbetat krisrutin. Våra arrangörer kan direkt i 

anslutning till en olycka få kontakt med rutinerad personal som kan stötta i krisarbetet. Om olyckan 

anses vara av särskild allvarlig karaktär så ombesörjer vi att det kommer ut rutinerad personal som 

avlastar klubben i detta arbete. 

Vi har rutiner för att utreda tillbud och olyckor för att på det sättet arbeta proaktivt. Slutsatserna från 

en utredning kommer att spridas på ett informativt sätt till våra arrangörer och att implementeras i 

våra dokument. 

  



 

 

Slutsats 

Vi arbetar med ett systematiskt säkerhetsarbete som grundar sig i röner som baseras på godtagbar 

evidens. Vi följer den utveckling som sker internationellt och säker kontinuerligt mer samarbete med 

organisationer som vill driva denna utveckling. Vår personal som leder detta arbete är de mest 

kunniga inom dessa områden de har knutit till sig rådgivare med spetskunskap inom flertalet 

områden för att alltid kunna genomlysa frågor från flera vinklar.  

Vi vill leda utveckling och vårt mål är att alltid värna om våra deltagares liv och hälsa. 

 

Vid frågor, kontakta oss på tel 08-711 55 60 


