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TRANSPORT SEKTOR:
Udfordringer og
muligheder i en
hurtigt voksende
sektor
Transportsektoren er en af de vigtigste dele af
den europæiske økonomi. 10 millioner mennesker
arbejder i sektoren der tegner sig for 5% af
bruttonationalproduktet i hele EU, understøtter dette
uerstattelige trin i forsyningskæden en blomstrende
industri.
Som Europa-Kommissionen siger, "kvaliteten af
transporttjenester har stor indflydelse på menneskers
livskvalitet."
Mens alt dette tyder på, at det er en sektor
med en sund fremtid, er der store udfordringer,
såsom håndtering af fartskrivere, overvågning
af kørselsadfærd og håndtering af svingende
brændstofomkostninger.
På baggrund af resultaterne af vores Transport 2018
undersøgelse, som søgte meninger og indsigt fra de
førende beslutningstagere i transportsektoren fra
hele EU. Denne rapport fremhæver fire af de vigtigste
elementer, du har brug for at adressere for at overgå
konkurrenterne. konkurrencen.
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Hvordan downloader du digital
sporing / fartskriver data?

Selv for virksomheder, der bruger remote download,
kan det være dyrt, besværligt og stressende at
holde styr på fartskriverdata og sikre overholdelse af

18%

30%

lovgivningen.

Fjernbetjening
(telematikboks)

Blandt Europas transportvirksomheder i de sidste 12

Fjernopladning

måneder:

(dedikeret hardware)

18%

•

Manual download
(USB-flashdrev)

EN:
For at overholde
lovgivningen
Opfyld kravene til digital
fartskriverregulering
uden at påvirke driften

virksomhed til inspektion af køre/hviletidsdata.

Andre måder / Ved
ikke / Har ikke digitale
sporingsdata

34%

• 52% har haft besøg af myndighederne på deres

•

• 43% har været underlagt vejkontrol 1-5 gange

•

• 41% har aflyst 1-10 ture, fordi de ikke har haft
overblik over den resterende køretid.

Og 50% synes det er svært at få de data de har
Hvor meget tid pr. måned bliver i
gennemsnit brugt med manuel download
af fartskriverdata for hvert køretøj?

11%

brug for at få overblik over chauførernes tilgængelig
køretid.

3%
28%

18%

1-15 min
16-30 min
31-60 min
61 + min
Ved ikke

18% af
transportvirksomheder
i Europa bruger stadig
manuel download, en
dyr aktivitet

40%

Selv om det er vigtigt for europæiske

Og alligevel er 18 procent af transportvirksomheder i

transportvirksomheder at overholde reglerne for

Europa stadig afhængige af manuel download. Som

fartskrivere, er det lige så vigtigt at opfyldelsen af

vi kan se manuel download er en dyr aktivitet i form

disse krav ikke står i vejen for din kerneforretning.

af mandetimer.

Den traditionelle metode til manuelt at

Ca. 40% af respondenterne bruger op til 30

downloade fartskriverdata via USB eller dongle,

minutter pr. køretøj til denne aktivitet, mens

er en kontinuerlig kilde til frustration hos mange

yderligere 18% bruger så meget som en time på

transportvirksomheder. Køretøjer skal regelmæssigt

opgaven. Hvis virksomheden har en flåde med 50

afvige fra deres ruter eller tage lange pauser i

eller 100 køretøjer er den negative indvirkning på

løbet af arbejdsdagen for at sikre overholdelse

produktiviteten stor.

Hvordan en flådestyringsløsning
hjælper med at håndtere køre/hvilketider

Reducer virkningerne

Minimere

Lav inspektioner

af overtrædelser

administrativt besvær

nemt ved at gemme

Derudover er der yderligere brændstofomkostninger

og bøder ved at dokumentere

med remote download

alle dine data et sted

og kørte kilometre i forbindelse med hele processen.

alle nødvendige oplysninger

af lovgivningen, mens yderligere mandetimer er
nødvendige for at håndtere og analysere data.
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Hvor meget tid pr. måned
anvendes i gennemsnit for at
analysere fartskriverens data?

5% 2%
15%

i stigende grad bruger digitalisering som et
middel til at minimere tidsbruget på kontroller
og administration. For eksempel overvåger 51%

18%

32%

28%

Det er også klart, at transportvirksomheder

af de europæiske transportvirksomheder nu

0 min
1-15 min
16-30 min
31-60 min
61+ min
Ved ikke

køretøjskontrol og vedligeholdelse ved hjælp af en
app, idet den traditionelle papirmetode nu kun udgør
36%.
Mens dette kun er to eksempler, finder du utallige
opgaver, der kan forenkles ved at investere i nye
teknologier. Som Rob O'Byrne, grundlægger af
Logistics Bureau, siger: "Hvis du stadig bruger en
papirbaseret routing- eller ledelsesmetode med

TO:
Forbedret
produktivitet

rudimentær software, spilder du tid og penge."

Hvordan kontrollerer du normalt
dine bilcheck?

13%

51%
36%

Digitalt gennem en app
På papir
Andre måder / Ved ikke

Stop administrative
forstyrrelser, der er i vejen
for din kerneforretning

Hvis du stadig bruger
en papirbaseret
ruteplanlægnings- eller
styringsmetode med
rudimentær software,
spilder du tid og penge

Hvordan en flådestyringsløsning
hjælper med at øge produktiviteten
Ifølge den seneste Webfleet Solutions undersøgelse

Tag f.eks. analyse af fartskriverdata. Dette er en

er den vigtigste motivation for virksomheder, der

vigtig opgave for alle transportvirksomheder, der

investerer i ny teknologi at øge produktiviteten.

ønsker at opretholde høj effektivitet, men det

Teknologien kan specifikt bidrage til at forenkle og

er også tidskrævende. 32% af alle europæiske

automatisere ledelse og administrative opgaver

transportvirksomheder bruger 16-30 minutter pr

og frigøre en virksomheds arbejdsstyrke til at

køretøj i analysen af fartskriver data, mens 28%

koncentrere sig om deres kernearbejde.

bruger hele 31-60 minutter pr. køretøj.

Reducerer

Hurtigere

Forenkler

administrationen

beslutningstagning

din drift

så arbejdsstyrken har mere

med alle resterende køretider

med en brugervenlig

tid på vejene

tilgængelige

cloudbaseret platform
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Hvordan håndterer du brændstofforbrug i forhold til kørselsadfærd?

Da transportsektoren er afhængig af olie til 94%
af dens brændstof, er det ikke overraskende at
se, at olieomkostningerne er en konstant kilde til
frustration i branchen. I en PriceWaterhouseCooper-

13%

undersøgelse citerede 75% af transportcheferne

49%
38%

Overvågning af
kilometertal
Træning
Andre måder / Ved ikke

prisudsving i oliepriserne som en af deres største
operationelle problemer.
Så er der det grønne spørgsmål. Med EU, der
forsøger at reducere skadelige emissioner med
omkring 66% inden 2050, er der løbende pres på
sektoren for at kontrollere sine kuldioxidemissioner.
Så hvordan håndterer transportvirksomhederne
problemet?

Hvordan overvåger du mistet
brændstof og brændstofeffektivitet?

Mens brændstofkort stadig bruges af de fleste
transportvirksomheder, kombinerer et forholdsvis

13%

stort antal brændstofkort med telematik for at

15%

opretholde brændstofeffektiviteten.

33%
39%

tre:
Reducer
brændstofomkostningerne
Administrerer en
af dine største
driftsomkostninger

Telematik
Brændstof-kort
Brændsels kort og
telematik
Andre måder / Ved ikke

Et ret stort antal
transportvirksomheder
kombinerer
brændstofkort
med telematik for
at opretholde
brændstofeffektiviteten

Hvordan flådestyringsløsninger
hjælper dig med at styre dit brændstofforbrug

Reducer

Hurtigere

Øge

brændstofforbrug

til din kunde

antallet af job

ved at overvåge førerens

med pålidelige lastbil

med mere effektive ruter

adfærd og tilbyde coaching

navigationsruter

og planlægning
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Hvordan sørger du for, at dine
chauffører kører sikkert?

Som alle andre sektorer er transportsektoren berørt
af GDPR. Måske mest interessant ved dette fund er
det relativt høje antal transportbeslutningstagere

10%

der siger, at de ikke er enige eller ikke enige med

33%

15%

KørselAdfærd
Overvågning
Driver uddannelse
Manager træner i 1-2-1
sessioner
Andre måder / Ved ikke

hinanden - næsten en fjerdedel af vores gruppe.
Dette kan tyde på, at selv på dette tidspunkt, er
mange stadig usikker præcis hvordan GDPR vil
påvirke dem.
Da lovgivningen omkring datahåndtering bliver

42%

strengere, er det vigtigt at være sikker på, at den
virksomhed, du har tillid til at styre og håndtere
dine data er i fuld overensstemmelse med loven
og gemmer dine oplysninger til de højeste

fire:
Bliv
sikker

Jeg er bekymret for, hvordan GDPRregulering kan påvirke håndteringen af
fartskriverdata

11%

17%

13%

25%

Vær sikker på og
udenfor vejen

Uanset om det er måden, du håndterer data på,

Trafiksikkerhed starter hos chaufføren. Som vi

eller hvordan dine chauffører arbejder undervejs,

kan se, er de mest populære metoder til at sikre

kræver alle dele af transporten kontrol . Minimering

en høj sikkerhedsstandard bag rattet at overvåge

af risikoeksponering er afgørende, men det kan

kørselsadfærd samt træne. Begge disse aktiviteter

ikke være på bekostning af produktiviteten.

gøres meget lettere gennem teknologi. En

Vores forskning viste, at Europas transport

flådestyringsløsning giver et mere præcist billede

beslutningstagere var bekymrede over alle aspekter

af hvordan chaufføerne arbejder og giver mere

af sikkerheden og tog skridt til at sikre, at de kører

opmuntring til at forbedre sig. Det er overraskende

en kontrolleret forretning.

at se, at disse metoder bliver favoriseret fremfor det
relativt tidskrævende valg af 1-2-1 sessioner.

sikkerhedsstandarder.

34%

Meget enig
Noget behageligt
Hverken enig eller uenig
Noget ubehageligt
Meget ubehageligt

Det er vigtigt, at du er
sikker på, at den person,
du har tillid til at
administrere dine data, er
helt i overensstemmelse
med loven og gemmer
dine oplysninger i
henhold til de højeste
sikkerhedsstandarder

Hvordan en flådeløsning
forbedrer sikkerheden

Reducerer

Motiverer

Sikre

risikoen for ulykker

chaufførforbedringer

overholdelse

ved anvendelse af lastbilspecifikke

gennem coaching-moduler

af alle regler, f.eks

og foruddefinerede ruter

og chaufførkommunikation

GDPR

Om Transport
2018 undersøgelsen
Denne undersøgelse blev lavet blandt 1200
beslutningstagere for transportvirksomheder i hele
Europa. Dette omfattede 200 respondenter i hvert
af følgende lande: UK, Frankrig, Tyskland, * Italien,
Spanien og Polen. Undersøgelsen blev udført som
en online og mobil undersøgelse i samarbejde med
OnePoll.
Ønsker du en fuldstændig oversigt over resultaterne?
Kontakt david.martin@webfleet.com*

References
1	Transport sector economic analysis.
The European Commission.
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/
transport-sector-economic-analysis
2	Transport sector economic analysis.
The European Commission.
https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/
transport-sector-economic-analysis
3	Martin, D. (2018, July).
Disruptive technology and your business.
Webfleet Solutions
4	O’Byrne, R. (2016, March 23).
2 digital ways to increase productivity of
transport operations.
Logistics Bureau
5	Wild, J. (2015, April 6).
Fuel costs remain big concern for transport
company chiefs.
The Financial Times

