SIRIUS CASE: BOLLEBYGD

DET SÄGER KUNDERNA OM SIRIUS

Tio procent lägre
bränsleförbrukning

Med ett fleet managementsystem från Falck har Bollebygd Kommun
uppnått markanta besparingar på bränsle, ekonomi och CO2-utsläpp.
I en tid präglat av besparingar och nedskärnin
gar vill de flesta kommunerna gärna spara på
skattebetalarnas pengar utan att för den
sakens skull kompromissa med kvalitet, säker
het och miljö. Nu har Bollebygd Kommun med
hjälp av Sirius fått ett konkret verktyg till att
sänka sina utgifter för bränsle.

Vi på Bollebygds kommun
är mycket nöjda med investe
ring av Sirius. Vi har inte bara
fått sänkta kostnader. Nu
kan vi även erbjuda invån
arna ett tryggare samhälle
med bättre miljö, säger Arne
Nordberg, ansvarig för Sirius på Bollebygds
Kommun.

Bollebygd har sänkt bränsleförbrukningen
med 10 procent och samtidigt minskat
säkerhetshändelserna med 65 procent.
Detta innebär enorma kostnadsbesparingar
för kommunen och en tryggare miljö för
både förarna och kommunens cirka 8 300
invånare.

Sirius på väg in i flera bilar

Våren 2012 installerades Sirius i 11 av Bollebygd kommuns hemtjänstbilar. Kommunen
ville reducera obefogat slitage på sina fordon
och däck samt reducera bränsleförbrukningen.

De ville också höja säkerheten för sina chaufförer och invånarna i kommunen.
En liten ljusindikator, placerad på instrumentpanelen, reagerar på förarens körning och
mätning görs vart tionde sekund. Efterföl
jande skapas rapporter som kan användas
till uppföljning på förarnas körstil.

Sirius är ett intelligent webbaserat
ledningsverktyg, som rapporterar och
dokumenterar dina fordons positioner,
körda distanser, tid för uppehåll mm.

”Det blev en dramatisk förändring i förarnas
körbeteende då de blev uppmärksammade
på deras sätt att köra och hur det poängs
attes i system. Förarna inledde därmed en
inofficiell tävling i att vara den som körde
bäst. Detta höjde stämningen bland förarna
och bidrog till varsammare körstil till fördel
för en renare och säkrare miljö”, säger Arne
Nordberg, ansvarig för Sirius på Bollebygds
Kommun.
Nu är Sirius på väg att installeras i fler av
kommunens bilar.
”Traffilog Nordic har implementerat Sirius på
mer är 7.500 enheter i Norden och de tysk
talande länderna. Vi ser en trend att man inte
enbart implementerar Sirius för den stora
kostnadssänkning den innebär utan att en
avgörande faktor även är att man vill ta ett
aktivt ansvar för en renare miljö och säkrare
samhälle”. Säger Karsten Hjorth, VD för
Traffilog Nordic.

Sirius ger dig via lättöverskådliga
rapporter full koll på bl.a. rutter,
tidsförbrukning, körbeteende och
bränsleekonomi.

FAKTA – SIRIUS
• En liten ljusindikator vid ratten reagerar på förarens körning – färgerna grön, gul, orange
och röd visar om körningen är ekonomisk och miljöriktig
• Möjlighet för löpande uppföljning med månadsstatistik
• Förarna loggar in i systemet och identifieras med personlig Dallas-nyckel
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Till Sirius kan det kopplas en rad olika
säkerhetstillbehör så som t.ex. alkolås,
överfalls-, dörrsensor-, gas- och
temperaturlarm.
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• Registrerar plötsliga inbromsningar, kraftiga accelerationer och hårda kurvor

