
 

Gran jente- og guttekorps, Postboks 135, 2711 GRAN Fravær-sms: 94 81 36 00 
post@granjenteogguttekorps.no. www.granjenteogguttekorps.no, www.facebook.com/granjenteogguttekorps 

Trafikksikkerhet i Gran jente- og guttekorps 

Retningslinjer for gjennomføring av transport 
I forbindelse med konserter, festivaler og konkurranser transporteres musikantene stort sett i privatbiler. 
Gran jente- og guttekorps arbeider for økt fokus på trafikksikkerhet for våre musikanter ifm slik transport.  

Ved all transport gjelder at … 
• bilen skal være i forskriftsmessig og i forsvarlig stand. 
• sjåføren skal være våken og opplagt. 
• trafikkreglene skal følges. 
• antall passasjerer i bilen skal ikke overskride bilens tillatte antall. 
• personen som sitter i passasjersetet foran skal være over 140 cm med mindre airbagen på 

passasjersetet deaktiveres ( jfr Trygg Trafikk sin anbefaling : 
www.tryggtrafikk.no/w/Trafikksikkerhet/Barn_i_bil/Airbag/). 

• alle skal benytte bilbelter. 
• nakkestøtter skal være tilpasset passasjerens høyde. 
• løse gjenstander i bilen er farlig ved bråstopp, disse må derfor sikres før turen starter. Plasser 

bagasje slik at den ikke faller ned, kastes fremover under kraftig oppbremsing eller stenger 
midtgang og dører. 

Vi oppfordrer musikantene til å: 
• avtale felles oppmøte før avreise. 
• benytte samkjøring. 
• beregn god tid. Ved lange reiser bør det legges inn stopp. Velg stoppested hvor det er tillatt å 

parkere og hvor musikerne kan ferdes trygt på plassen. 

Stort sett vil styret i korpset legge opp til felles avreisested og anbefale samkjøring i forbindelse med de 
ulike arrangementene. 

Dersom vi bruker buss skal: 
• leie av buss helst skje gjennom buss-selskap for å sikre god teknisk standard og erfaren sjåfør. 
• vi være oppmerksom på at ved bruk av egen, eldre buss settes det store krav til vedlikehold og 

tilsyn. Ved bruk av egen buss er kravet til erfarne og faste sjåfører ufravikelig. 
• alle passasjerer ha sitteplass. 
• bussens bilbelter benyttes. 

Oppdatert av styret mai 2017 
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