En opgave for hele
virksomheden

Derfor rummer www.korsikkert.dk også gode råd og
værktøjer, som særligt henvender sig til virksom
hedsledelser, og som behandler ledernes rolle i at
understøtte sikker adfærd på arbejdspladsen.

BLIV KLOGERE
PÅ SIKKER
KØREADFÆRD

Ny hjemmeside om sikker køreadfærd

– gå ind på
www.korsikkert.dk

Det handler ikke kun om at undgå personskade.
Der er også klare økonomiske fordele ved at be
handle sikker køreadfærd professionelt: nedsatte
forsikringsomkostninger, nedsatte omkostninger
til reparation og vedligehold af biler samt et bedre
arbejdsmiljø.
Desuden kan en god sikkerhedskultur for arbejds
kørsel omsættes i færre tabte ordrer og forret
ningsmuligheder, ligesom det kan sikre virksom
heden et bedre renomme hos kunderne.
Det er bare at gå i gang!
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Foruden de personlige tragiske følger ved arbejds
relaterede trafikulykker er der store økonomiske
omkostninger for de involverede virksomheder og
for samfundet.

KOM GODT
AF STED

HJEMMESIDE MED
FOKUS PÅ SIKKER
ARBEJDSKØRSEL

Gode råd og
værktøjer

hent inspiration

En bil der kører 80 km/t, bevæger sig 22 meter i
sekundet. Det betyder, at opmærksomhed i trafikken
er afgørende, hvis vi vil undgå ulykker. Også når vi
sidder bag rattet i arbejdstiden.

På www.korsikkert.dk kan du finde en række gode råd
og nogle håndgribelige værktøjer til at arbejde med
sikker køreadfærd. Målet er at nedsætte antallet af
ulykker og følgeskader.

Hvert år sker der ca. 1400 arbejdsrelaterede trafik
ulykker i Danmark – typisk på grund af manglende
opmærksomhed, manglende orientering eller for høj
hastighed.

Hjemmesiden målretter sig mod tre grupper inden
for BAR Services brancher: ledelse, medarbejdere
og arbejdsmiljøorganisation.

På www.korsikkert.dk finder du bl.a. inspirations
materiale om typiske ulykker og de konsekvenser,
der er forbundet med ikke at arbejde fokuseret
med ulykkesforebyggelse samt gevinsterne ved
en professionel tilgang.

Det har store konsekvenser for de impliceredes liv
og førlighed, ligesom det er dårligt nyt for de invol
verede virksomheders økonomi.
Derfor har Branchearbejdsmiljørådet for Service og
Tjenesteydelser (BAR Service) lanceret hjemmesiden
www.korsikkert.dk om sikker adfærd i forbindelse
med arbejdskørsel.

Det betyder, at der er noget at hente på hjemmesiden,
uanset hvilken rolle du spiller – om du selv sidder bag
rattet eller er ansvarlig for dem, der gør det.

Værktøjerne på hjemmesiden er håndplukket og
opdelt, så de retter sig mod tre grupper på arbejds
pladsen, som alle har indflydelse på den kultur, der
knytter sig til arbejdskørslen – ledelse, medarbej
dere og arbejdsmiljøorganisation.
På www.korsikkert.dk kan du også læse om, hvad
andre virksomheder har gjort og hente inspiration
til dit eget arbejde med sikker arbejdskørsel.

