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Branchen kan
placere pauser bedre
ITD servicerer nu 270 virksomheder og 2.400 lastbiler med sit kørehvile-tids-koncept. Tallene viser, at branchen let kan blive bedre til at
placere pauser, uden at det går ud over produktiviteten. Det og meget
andet kan du læse om her i ITD’s første nyhedsbrev om køre-hvile-tid.
270 virksomheder nyder nu godt af ITD’s køre-hvile-tids-koncept TachoWeb. Dermed
har ITD allerede i dag flere data end politiet og kan levere Danmarks skarpeste indblik i
køre-hvile-tid. Læs hele historien på www.itd.dk.

(Fortsættes på næste side)

Branchen kan placere pauser bedre

Nyttige funktioner

Blandt de interessante punkter i ITD’s data er, at 45,5 procent
af alle fejl er begået ved den såkaldte ”4,5-timers periode,”
hvor chaufføren skal holde en pause midt i den daglige køretid.

Brug af TachoWebfiltre

– Tallene tyder på, at branchen skal blive bedre til at placere pausen og ændre på nogle forhold, uden at går ud over
produktiviteten. Det handler ofte om simpel planlægning fra
både chauffør og disponent, mener ITD’s chefkonsulent Lars
Nielsen, der understreger, at alle fejl er med – dvs. er der blot
kørt fire timer og 31 minutter, er det med i statistikken.
Det er normal praksis, at køre-hvile-tids-overtrædelser straffes med kollektive bøder til både chauffør og vognmand.
Vognmandens bøde fastsættes automatisk som dobbelt så
stor som chaufførens.

Tips til at overholde pausereglen
Her er to gode råd, som kan bringe antallet af fejl i kategorien
ned:
1) Kør altid ind, første gang tachografen giver en pauseadvarsel
2) Husk, at der ikke nødvendigvis skal gå 4,5 timer, før
chaufføren holder pause. Han kan udmærket holde pausen
efter eksempelvis fire timer og ti minutter.

ITD’s TachoWeb-analyser indeholder alle fejl, som er på de
lagrede data. Det vil sige, at er der kørt fire timer og 32
minutter, før der afholdes lovlig pause, eller er der hvilet otte
timer og 48 minutter i stedet for 9 timer, så er det tale om
fejl. De kommer med i analysen.
Dette kan du ændre på i de analyser, som virksomheden selv
danner.
Gå ind under analyse/rapport/chauffør-ejer. Her opretter
du et filter ved at trykke på ”blyanten” og oprette filtre.
Her kan du danne forskellige filtre. Du kan eksempelvis beslutte, at virksomhedens analyser kun skal vise de fejl, som
er større, end dem du som virksomhed vil acceptere. Du kan
lave og gemme flere forskellige filtre.
ITD’s analyser vil fortsat indeholde samtlige fejl.

Aktivitetserklæring
Det er muligt at finde aktivitetserklæringen til kørsel i udlandet i TachoWeb. Gå ind under bearbejd/aktivitetserklæring. Firmanavnet bliver oprettet af sig selv, og chaufføren og
vedkommendes data bliver genereret automatisk fra en liste.
Husk, at alle felter i aktivitetserklæringen skal være udfyldt
på computer.

Nye stationer
ITD udvider løbende antallet af TachoWeb-udlæsningssteder.
Det er nu også muligt at udlæse data hos:
• Statoil i Harlev (Framlev Korsvej 10, 8462 Harlev J.)
• Danske Fragtmænd A/S i Taulov (Europavej 15-17, Taulov,
7000 Fredericia)
• Autohuset Vestergaard A/S i Odense (Svendborgvej 90,
5260 Odense S)
• Fredericia Shipping (Møllebugtvej 5, 7000 Fredericia)
• STOP39 i Slagelse (Trafikcenter Allé 4, 4200 Slagelse)
• PITSTOP i Hjøllund (Vejlevej 7B, Hjøllund, 7362 Hampen)

Få hjælp fra ITD
Husk du kan altid kontakte ITD, hvis du har brug for yderligere vejledning omkring køre-hvile-tids-reglerne, brug af
tachografen eller brug af TachoWeb.

Du kan se en komplet oversigt over udlæsningsstederne i
ITD Køre-hvile-tids-nyt - Juni 2012

Danmark her: http://itd.dk/Service/SeService.aspx?ID=459
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