Sjekkliste sikkerhet - for arrangør av aktive ritt
Detaljplanlegging

Rittets navn

Søknader
NCF har godkjent løypene og arena?
Forhåndskonferanse med Statens Vegvesen, politiet og kommune er utført?
Søknad er sendt til Statens Vegvesen med kopi til politiet (Frist 4 mnd før rittet)?
Alle vedlegg til søknaden er sendt inn?
Alle avklaringer med grunneiere er i orden?
Vi har søkt om tilstrekkelige unntak fra Vegtrafikkloven?
Er sjefskommissær involvert i forhold til grunnleggende sikkerhetsplanlegging?
Løype, vakthold og trafikkregulering
Løype er sikret med tilstrekkelig vakthold og sikring så motgående trafikk ikke skal forekomme?
Planer for vakthold og sikring kommer tydelig frem av planer som er kommunisert?
Er antall vakter tilstrekkelig dimensjonert for å hindre trafikk inn i løype?
Vi har sikret alle gangfelt i løypa?
Vaktvester til løypevakter og reguleringsjakker til stasjonære og mobile vakter er bestilt/under kontroll?
Vi har en reserveplan for de vaktposter som melder forfall?
Er det planlagt med minimum 6 mobilvakter på hver klasse (ved rundløype < 15km)?
Er det planlagt med minimum 10 mobilvakter på hver klasse (ved rundløype > 15km)?
Er det laget vaktinstruks som forklarer og tydeliggjør funksjonen til "første bil" og "siste bil"?
Vaktinstruks er tydelig på hvordan og når trafikk kan sluses medgående, men aldri motgående?
Alle farlige punkt varsles med gult flagg og fløyte?
Eventuelle trafikklys planlagt satt i gulblink? Ansvarsforhold avklart?
Sikring for øvrig med polstring på spesielt farlige punkt er planlagt?
Navnelister på stasjonær -og mobilvakter til Statens Vegvesen innen kl. 10 siste virkedag før rittet?
Informasjon
Alle nødetater er varslet om rittet og stengte veier?
Beredskapsplan ved behov for utrykning inn i løypene?
Kollektivtrafikken er varslet, og har lagt om sine ruter?
Hjemmesykepleie er varslet, og har lagt om sine ruter?
Generell informasjon til beboere, bedrifter og andre berørte er sendt ut/kommunisert?
Kortesje og kjøretøy
Kontroll på takfeste til "første bil" med tilhørende skilt og rødt flagg til alle klasser?
Kontroll på takfeste til "siste bil" med tilhørende takskilt, forbikjøring forbudt og grønt flagg til alle klasser?
Bestilt akkrediteringsmerker til alle biler som er en del av kortesje og unntak fra Vegtrafikkloven?
Sanitet
Er sanitet dimensjonert i henhold til NCF sikkerhetsmanual?

