ATL TRANSPORTRÅDGIVNINGEN tilbyder
Politisk indflydelse
•	Udfordringer for transportbranchen løftes politisk
•	Deltagelse i mødefora og udvalg hos fx Rigspolitiet,
Færdselsstyrelsen, Vejdirektoratet og TUR m.m.
Farligt gods
Rådgivning om vejtransport af farligt gods
• Sikkerhedsrådgivning
•

Færdselslovgivning
• Vejledning om regler og lovændringer på området
• Belæsning, vægt og dimensioner
• Tilladelser til godskørsel, kørekort, uddannelse
og certifikater
Køre- og hviletid
• Rådgivning
• Hjælp i forbindelse med virksomhedskontrol
Trafiksikkerhed
Fastsurring
• Særtransporter
• Dyretransporter
•

FÅ STYR PÅ KØRE- OG HVILETID
Som vognmand ved du, at der er regler for køre- og hviletid.
Men kender du også alle regler for betjening af kontrolapparatet og for opbevaring af de oplysninger, som kontrolapparatet registrerer? Og kender du reglerne for installering og
eftersyn af kontrolapparatet, som skal foretages af autoriserede værksteder?
Hos ATL TRANSPORTRÅDGIVNINGEN rådgiver vi dig om
brug af den digitale fartskriver, ligesom der bliver afholdt
virksomhedsrettede kurser og medlemsmøder om emnet.
Vi giver dig gode råd om, hvordan du får formidlet reglerne
til dine chauffører og sikrer dig, at de også overholder dem.
SÆRTRANSPORT
En manglende viden om farligt gods og særtransport kan
udgøre en risiko for din forretning, fordi bøderne vil æde dit
overskud op, og fordi godset kan udgøre en sikkerhedsrisiko for dine medarbejdere og dit materiel. Omvendt kan den
rette viden måske hjælpe dig til at se nye muligheder for din
forretning.
FÆRDSELSLOVGIVNING
Ifølge godskørselsloven har virksomheden pligt til at sikre
sig, at virksomhedens chauffører til stadighed opfylder lovgivningens krav til kørekort og chaufføruddannelsesbevis.
TRANSPORTRÅDGIVNINGEN rådgiver om Færdselslovens
bestemmelser og om kravet til uddannelse.
NETVÆRK
ATL tilbyder deltagelse i vores Netværk Farligt Gods og
Netværk for Særtransport og Kran. Her bliver du en del af
et lukket forum, hvor du får indflydelse og ny viden på området. Netværkets medlemmer mødes jævnligt, og det er
medlemmerne, som er med til at bestemme agendaen og
sætte retning for branchen.

