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Få styr på køre- og hviletid
Er du klar over, at dine køre- og hvi-
letidsdata også benyttes til kontrol af 
cabotage, udstationering og arbejds-
tid?

Som vognmand ved du, at der er 
regler for køre- og hviletid. Kender 
du også alle regler for betjening af 
kontrolapparatet og for opbevaring 
af de oplysninger, som kontrolap-
paratet registrerer? Og kender du 
reglerne for installering og eftersyn af 
kontrolapparatet, som skal foretages 
af autoriserede værksteder?

Hos ATL TRANSPORTRÅDGIVNIN-
GEN 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.

Farligt gods 
Har I en sikkerhedsrådgiver tilknyt-
tet? Der er krav om, at alle virksom-
heder der sender eller transporterer 
farligt gods over frimængden har en 
sikkerhedsrådgiver.

Sikkerhedsrådgiverens rolle er at råd-
give virksomheden i forbindelse med 
transport af farligt gods og samtidig 
sikre, at de gældende regler bliver 
overholdt.

Særtransport
Særtransporter 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 virksom-
heden pligt til at sikre sig, at virksom-
hedens chauffører til stadighed opfyl-
der lovgivningens krav til kørekort og 
chaufføruddannelsesbevis.  
TRANSPORTRÅDGIVNINGEN rådgi-
ver om Færdselslovens bestemmel-
ser og om kravet til uddannelse. 

Netværk
ATL tilbyder deltagelse i vores Net-
værk for Særtransport og Kran. Her 
bliver du en del af et forum, hvor du 
får indflydelse og ny viden på områ-
det. Netværkets medlemmer mødes 
jævnligt, og det er medlemmerne, 
som er med til at bestemme agenda-
en og sætte retning for branchen

 
 
Læs mere på: 
di.dk/transportraadgivningen

Politisk indflydelse nationalt 
såvel som internationalt

 • Udfordringer for  
transportbranchen løftes politisk

 • Deltagelse i mødefora hos f.eks. 
Politiet, Færdselstyrelsen,  
Vejdirektoratet og TUR m.m.

 • International deltagelse i 
netværk ESTA Europe, CORTE 
samt IRU

Farligt gods
 • Rådgivning om vejtransport af 

farligt gods

 • Sikkerhedsrådgivning

Færdselslovgivning
 • Vejledning om regler og  

lovændringer på området

 • Belæsning, vægt og dimensioner

 • Tilladelser til godskørsel, køre-
kort, uddannelse og certifikater

Køre- og hviletid samt Arbejds-
tidsdirektivet for mobile arbejds-
tagere

 • Rådgivning

 • Hjælp i forbindelse med  
virksomhedskontrol

 • Tacho Online

Trafiksikkerhed
 • Fastsurring

 • Særtransporter

 • Dyretransporter

Kurser
 •  Farligt gods kap. 1.3

 • Arbejdstidsdirektivet og  
Køre- og hviletid

 • Politiets vejsidekontrol

TRANSPORTRÅDGIVNINGEN

Kontakt
 • Konsulent Claus Turn Jensen, cltj@di.dk, 2762 3108

 • Transportpolitisk chef Rune Noack, run@di.dk, 3377 4834

 • Chefkonsulent Morten Arnskov Bøjesen, moab@di.dk, 2980 3522
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