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BLIV KLOGERE 
PÅ SIKKER 
KØREADFÆRD
– gå ind på
www.korsikkert.dk

hEnt InSPIRAtIOn
FRA AnDRE

Erfaringer fra både indland og udland viser, at der  
kan være store fordele for virksomheder ved at   
arbejde professionelt med sikker adfærd i for bind-
else med arbejdskørsel. På  www.korsikkert.dk kan 
du læse om, hvad andre virksomheder har gjort og 
hente inspiration til dit eget arbejde med sikker 
køreadfærd.

Eksempelvis har den britiske telekommunikations-
gigant BT inden for de seneste 10 år halveret sine  
forsikringsomkostninger gennem en række fokuse - 
rede tiltag inden for sikkerhedskultur og chauffør-
adfærd, ligesom de årlige omkostninger er nedsat 
med, hvad der svarer til 120 mio. kroner.

Og herhjemme har bl.a. Københavns Politi og Vestre 
Fængsel arbejdet målrettet med køretekniske 
kurser og såkaldt mental køreteknik for at fore-
bygge ulykker ved arbejdskørsel.

På samme vis har et større dansk vagtfirma haft stor 
nytte af et professionelt fokus på den eksisterende  
bilpark. Det betyder, at de enkelte biler nu i højere 
grad end tidligere er tilpasset til det, de skal bruges 
til, så der f.eks. er plads til det nødvendige hånd-
værksudstyr. Det betyder samtidig, at medarbej-
derne er gladere for bilerne og passer bedre på dem.

DEt ER BARE At GÅ I GAnG!

SIKKER
KØRSEL
– også et ledelsesansvar

BFA Service-Turisme
Arbejdsgiversekretariatet 
H.C. Andersens Boulevard 18
1787 København V
Tlf. 33 77 33 77
www.bfa-service.dk

BFA Service-Turisme
Arbejdstagersekretariatet 
Kampmannsgade 4 
1790 København V
Tlf. 88 92 01 43
www.bfa-service.dk



FÅ StyR PÅ ARBEjDS
KØRSLEn – tAG  
AnSVAR SOm LEDER

SIKKER KØRSEL – DEt 
ER DER PEnGE I

hVAD KAn Du  
SOm LEDER GØRE?

Hvert år sker der ca. 1400 arbejdsrelaterede trafik-
ulykker i Danmark. Det kan være, fordi fokus rettes 
mod f.eks. medpassagerer eller teknisk udstyr i bilen, 
eller fordi tankerne vandrer til den arbejds opgave, 
man er på vej ud for at løse. Dermed flyttes opmærk-
somheden fra kørslen – og dermed øges risikoen for 
ulykker.

For høj hastighed er også en af de store syndere, 
ligesom mangelfuld køreteknik. Særligt udgør unge 
medarbejdere en risiko, viser erfaringerne.

Ulykkerne har ikke kun tragiske følger for de direkte 
implicerede. Der er også store økonomiske omkost-
ninger for de involverede virksomheder og for 
samfundet.

Det betyder, at du som virksomhedsleder har en 
særlig opgave og en særlig interesse i at forebygge 
arbejdsulykker.

Derfor har Branchearbejdsmiljøudvalget Service-
Turisme (BFA Service) lanceret hjemmesiden  
www.korsikkert.dk med gode råd om sikker adfærd i 
forbindelse med arbejdskørsel, som er målrettet tre 
modtagergrupper inden for BFA Services brancher: 
ledelsen, medarbejderne og arbejdsmiljø-
organisationen.

Fokus på sikker arbejdskørsel hænger tæt sammen 
med virksomhedens kvalitet og effektivitet.

Her er nogle typiske gevinster, du som virksomheds-
leder kan høste ved at arbejde professionelt med 
sikker køreadfærd:

• Færre og mindre alvorlige arbejdsulykker
• Færre tabte arbejdsdage efter ulykker
• Reducerede forsikringsomkostninger
• Reducerede omkostninger til reparation

og vedligehold af køretøjer
• Bedre arbejdsmiljø og større jobtilfredshed

blandt medarbejderne
• Besparelser på brændstofforbruget
• Mindre miljøbelastning og reduktion af CO2-udslip
• En stærk CSR-profil og styrket renomme blandt

kunderne
• Færre tabte ordrer og forretningsmuligheder.

Læs mere og find gode værktøjer på 
www.korsikkert.dk

Virksomhedsledelsen har en særlig rolle at spille i at 
sikre, at der er tilstrækkeligt fokus på at forebygge 
ulykker ved arbejdskørsel.

Det har bl.a. at gøre med den sikkerhedskultur, der 
eksisterer på arbejdspladsen. Opleves kørsel f.eks. 
som en automatiseret rutine, der bare skal overstås, 
er der større risiko for ulykker.

Derfor rummer www.korsikkert.dk en mængde inspi-
rationsmateriale og konkrete værktøjer, som kan 
pege dig i den rigtige retning i dine bestræbelser på 
at sikre gode og sikre arbejdsforhold for dig og  
dine ansatte.

Lær bl.a. at:
• udforme en strategi for sikker adfærd
• udarbejde en fornuftig kørselspolitik
• forankre politikken ned igennem

ledelsessystemet
• være et forbillede mht. sikkerhed
• planlægge de organisatoriske rammer
• udvikle en god sikkerhedskultur
• involvere medarbejderne i at opnå

virksomhedens sikkerhedsmål.




