
NTF Norrbotten  

NTF är en fri, självständig 

och idéburen organisation 

som arbetar för en säker 

trafik. NTF arbetar på 

ideell och demokratisk 

grund genom folkrörelser, 

organisationer, 

samhällsinstitutioner, 

företag och enskilda. 



Uthyrningsverksamhet  

  Långtidsuthyrning 

     - Babyskydd 0-9 mån  

     - 695 :- för 9 mån  

     - Kontrakt skrivs på plats 

     - Monteringshjälp ingår 

 

  Korttidsuthyrning  

     - Babyskydd samt 
bilbarnstolar 

     - 250:- för 1v. Max 4v lånetid 

     - Monteringshjälp ingår 

 



Trafiksäkerhetsdagar 

 Vi har en krocksläde. Med 

den kan du testa hur det 

känns att "krocka" i en fart 

av 7 km/tim.  

Det är vad du själv klarar av 

att "hålla emot" vid en krock. 

Används vid utbildning och 

mässor av utbildad person 

från medlemsorganisationer 

eller NTFs personal.   



Trafiksäkerhetsdagar 

 Vi har en voltbil som 
illustrerar vad som händer 
när man voltar med sin bil. 
Den är monterad på 
släpvagn för att lätt 
transporteras till platser där 
information / utbildning hålls. 
För att använda voltbilen 
krävs utbildning.  
NTF Norrbottens personal 
och en del av 
frivilligmedlemmarna har 
den utbildningen.   



Utbildningar  

  Bilen som säker arbetsplats (BSA) 

  Trafiksäker och sparsam körning 

  Riskettan utbildning 

  Behörighet för snöskoter 



Bilen som säker arbetsplats (BSA) 

 Många anställda kör bil i trafiken. Utbildningen vänder sig då till 
dessa samt de som har personalansvar för medarbetare som 
kör i trafiken. Även arbetsmiljöansvaret på arbetsplatsen räknas 
in här.  

 Vinsten med detta för företaget är:  

   - Minskade fordonskador, personskador samt psykiskt lidande.  

   - Tryggare arbetsmiljö  

   - Uppfyller arbetsmiljöverkets krav på utbildning av alla förare.  

   - Ett bättre varumärke på vägen och en intressantare 
arbetsgivare.  



Trafiksäker och sparsam körning 

 Utbildningen går ut på att lära företag att köra mer 

miljövänligt, rädda liv, minska lidande, ge bättre 

hälsa samt bättre ekonomi för företaget. Man sparar 

även bränsle och fordonslitage.  

 Utbildningen innehåller:  

   - individuell och praktisk utbildning i trafiksäker samt 

sparsam körning.  

   - Sms med repetition samt påminnelse om kunskap 



Riskettan utbildning  

 Del 1 i den obligatoriska riskutbildningen (del 
2 halkbanan) 

 Man får lära sig riskerna med bland annat 
alkohol, droger samt trötthet i trafiken.  

 Utbildningen genomförs på en trafikskola och 
ska vara minst 3 timmar lång. 

 Priserna för riskettan ligger mellan 400-800 
kr och är giltig i fem år.  



Behörighet snöskoterkörkort 

 För att man skall ha behörighet för att ta 
snöskoterkörkort måste man ha fyllt 16 år, 
genomfört en utbildning hos en godkänd 
utbildare samt genomfört ett godkänt 
kunskapsprov.  

 Utbildningen innehåller både praktiska samt 
teoretiska delar.  

 Privat körning är inte godkänd. Man får dock 
övningsköra med en godkänd handledare.   





Hållplatsinventering 

 Enligt Trafikverkets modell 



Radarmätningar 

 SR4 



Inventering av lokala trafikföreskrifter 

 Revidera ta planer 

 Revidera skolskjutsentreprenör 


