HMS

Helse Miljø Sikkerhet

PÅ VEIEN

BÅRD STEVNEBØ
DOKUMENTPARTNER

Helse Miljø Sikkerhet

har gjennomført kurse

t HMS på veien

Bevisstgjøring av

Kjøreprosess

ER DETTE KURSET NOE FOR
DERE, SÅ TA KONTAKT I DAG!

egen kjøreadferd

Ulykkesrisiko: Hvorfor
skjer ulykker
Bruk av sikkerhetsutsty
r:
Sikkerhetsbelte,
airbag og hodestø
tte
Miljø: Reduksjon
av drivstofforbruk
Defensiv/effektiv
kjøreadferd

KU RS B EVIS

«Vi har testet HMS på veien og kan varmt
anbefale dette til alle som ønsker å bli mer
bevisst, både når det gjelder adferd, omdømme
og øknomisk. Kurset til
Støyten holdes av
H MS
PÅ VE IE N
erfarne og dyktige
folk som kan sine
Hans Hansen
saker. Her har vi
alle noe å lære!».

40% av trafikulykkene
skjer i forbindelse med
jobbrelatert kjøring?
Hovedvekten av ulykkene skyldes
uoppmerksomhet eller høy fart, eller
en kombinasjon av disse.

Jarle Hoddevik
lesenter

TRAFIKKSKOLESENTER

TRAFIKKSKOLESENTER
BLOMSGATE 5, 3510 HØNEFOSS
TLF.: 32 12 32 08 · POST@STOYTEN.NO

Har du ansatte som bruker
mye av arbeidstiden i bilen?
Da kan vi hjelpe dere med
å skape en tryggere og mindre
stressende arbeidsdag.

Tenker dere over at det å fremstå positivt i trafikken også
styrker bedriftens omdømme?
Vi bidrar gjerne til å bevisstgjøre
den enkeltes kjøreadferd og samtidig
styrke bedriftens omdømme gjennom
deres kjøring i hverdagen.

Daglig leder
Støyten Trafikksko

Vi er genuint opptatt av trafikkskikkerhet og ønsker
å bidra aktivt til å redusere trafikkulykker. Gjennom
å bringe HMS-arbeidet ut på veien, tilpasser vi kurset
til din virksomhet og til deres behov. Dette gjøres via
bevisstgjøring, veiledning og erfaringsutveksling.

Kurset er et resultat av
Innovasjonsløft i Ringeriksregionen!

Visste du....

HMS på veien
Helse Miljø Sikkerhet

TRAFIKKSKOLESENTER

BAKGRUNN

Mange bedrifter/virksomher har ansatte
som bruker mye av sin arbeidstid i bil.

I 2015 døde 123 stk

Dette skaper behov som disse:

i trafikken. 50 av de

Med firmabil må man fremstå positivt i trafikken og styrke bedriftens omdømme
Bevisstgjøring av den enkeltes kjøreadferd
Redusere riskikoen for ulykker

i jobbrelatert kjøring

Skape en tryggere arbeidsdag med mindre stress

LØSNING

Vi har laget et kurs hvor de ansatte

BEVISSTGJØRES

SIN EGEN ADFERD I TRAFIKKEN
KJØREADFERD
Defensiv · effektiv kjøring

OMDØMME
Hva er ønskelig adferd?

KJØREPROSESSEN
Kommunikasjon/samhandling

TILTAK VED ULYKKE
Hva gjør vi om uhellet er ute?

SIKKERHETSUTSTYR
Klar til å kræsje? Førerstøttesystemer

ARBEIDSSTANS
LANGS VEIEN
Hvordan være sikker og synlig

MILJØ/DRIFT
Reduksjon av driftskostnader

Statistikken er hentet fra Transportøknomisk Institutt (toi.no)

Redusere kostnadene

Av 4587 trafikkulykker i 2015
med politiregistrert personskade

var 1835 i jobbrelatert kjøring

