Vägbeskrivning:
Om du kommer från E6/E20 – sväng av avfart 44 mot Centrum.
Fortsätt mot Centrum. Sväng därefter höger i första korsningen med
trafiksignaler. Följ vägen ca 500 meter och sväng därefter höger i
korsningen. Fortsätt att följa anvisningarna mot Kristinehedsbanan.
Välkommen till oss!
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– Med halka året runt

Riskutbildning Företag Steg 2
Körning på asfalt och halt väglag

KRISTINEHEDS TRAFIKÖVNINGSPLATS, HALMSTAD

Riskutbildningens innehåll:

För det stora flertalet av de halländska företagen är personalen
en stor och mycket viktig resurs. Duktiga och lojala medarbetare
är i många fall den bärande orsaken till företagets framgångar på
dess marknad. Att värna om personalens säkerhet, både under
resor i tjänsten och på väg till och från arbetsplatsen, är därför
ett klokt och framåtsyftande sätt att bibehålla och utveckla
företagets kompetens och konkurrenskraft.

Teoretisk genomgång (30 min)

Läget på våra halländska vinter vägar är ofta förrädiskt och
oförutsägbart. Väglaget kan snabbt skifta från en plats till en
annan och dessutom på en relativt kort sträcka. Isgata och
svår halka är i vår del av landet i många fall ett större och mer
svårbemästrat problem än snöbelagda vägar.
Kristineheds Trafikövningsplats erbjuder inte bara riskutbildningar
för körkortselever utan också:
•

•

anpassade riskutbildningar till företag och organisationer i
”Körning på halt underlag” för att minska såväl skaderisker
som produktionsstörningar
riskutbildningar med personbil (även automatväxlad)
samt lastbil och buss

Vi har lång erfarenhet av riskutbildningar med såväl
försvarsmakten som buss- och åkeriföretag i Halland.
Vår kunskap och erfarenhet är Din tr ygghet.

•

ABS, ESP och andra aktiva skyddssystem

•

Genomgång av och körtekniska råd till de praktiska
övningarna

Praktiska övningar; Asfalt (1 x 45 min)
•

Kontrollerad bromsning 60, 70 och 80 km/h

•

Kontrollerad bromsning med undanmanöver samma
hastigheter som ovan

Övningarna genomförs med ABS/ESP
Rast ca 15 min
Praktiska övningar; Halt väglag (2 x 60 min)
•

Kurvteknik, spårval/hastighet

•

Kontrollerad bromsning 50, 60 och 70 km/h

•

Kontrollerad bromsning i kurva

•

Bromsning/undanmanöver halt underlag

Prisexempel exkl. moms:
3,5 h , max 16 deltagare 12 000:- Sek
Välkommen att kontakta oss på Kristineheds Trafikövningsplats
för ytterligare information om tider och kursinnehåll.
Mats Landén / Banchef
Tfn.

035 12 60 30

Mobil 0705 67 39 75
E-post: info@kristinehedsbanan.com

