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TRANSPORTSEKTORN:
Utmaningar och
möjligheter inom
en snabbväxande
sektor
Transportsektorn är ett av de viktigaste delarna
av den europeiska ekonomin. Med hjälp av 10
miljoner människor direkt och står för 5% av
bruttonationalprodukten över hela EU, stöder detta
oersättliga steg i försörjningskedjan en blomstrande
bransch.1
Som Europeiska kommissionen säger "kvaliteten på
transporttjänsterna har stor inverkan på människors
livskvalitet". 2
Medan allt detta tyder på att det är en sektor med en
hälsosam framtid, finns det stora utmaningar att strida
mot såsom hantering av färdskrivare, övervakning
av drivrutinbeteende och hantering av fluktuerade
bränslekostnader.
Med utgångspunkt i resultaten från vår Transport
2018-undersökning, som sökte insikt och inblick i
ledande transportpolitiska beslutsfattare från hela
Europeiska unionen, bryter denna rapport ned fyra av
de viktigaste inslagen du behöver ta hand om för att
kunna gå utöver konkurrensen.
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Hur hämtar du din färdskrivar
data nu?

Även för företag som laddar ner på distans, kan det
vara dyrt, stressigt och störande att hålla koll på
registratorns färdskrivare.

18%

30%

Remote download

Bland Europas transportföretag under de senaste 12

(Telematics box)

månaderna:

Remote download

En:
Att bli
kompatibel
Uppfylla kraven
på digital
färdskrivarreglering
utan att störa din
verksamhet

• 52% har fått sina kontor inspekterade ang sina

(Dedicated hardware)

18%

Manual download
Other way / don't know
/ don't digitally track

förarers timmar
• 43% har varit föremål för vägkontroller 1-5 gånger
• 41% har avbrutit 1-10 jobb på grund av att de inte

34%

har synlighet för de återstående förarnas timmar
för dagen
Och 50% tror att det är svårt att få de uppgifter de

Hur mycket tid per månad, i genomsnitt,
spenderas av manuel nedladdning av
data för varje fordon?

11%

behöver för att få tillgång till förare för planering.

3%
28%

18%

1-15 mins
16-30 mins
31-60 mins
61+ mins
Vet ej

18% av
transportföretagen
i Europa anvander
sig fortfarande av
manuell nedladdning,
en kostsam aktivitet

40%

Även om det är viktigt för europeiska

Men 18 procent av transportbolagen i hela Europa är

transportföretag att överensstämma med reglerna

fortfarande beroende av manuella nedladdningar.

för färdskrivare, är det lika viktigt att möta dessa

Som vi kan se är manuell nedladdning en dyr

krav inte står i vägen för din kärnverksamhet.

aktivitet när det gäller manstimmar.

Den traditionella metoden att manuellt ladda ner
färdskrivardata via USB eller dongle innan du skickar

Cirka 40% av de svarande ägnar upp till 30 minuter

informationen till ett kontor är en kontinuerlig källa

i månaden per fordon till denna verksamhet medan

till frustration hos många transportföretag. Fordon

ytterligare 18% spenderar så mycket som en timme

måste regelbundet avvika från sina sträckor eller ta

på uppgiften. När man tillämpar detta på en flotta

långa pauser under potentiella arbetstimmar för att

på 50 eller 100 fordon, blir den negativa påverkan på

säkerställa att lagstiftningen uppfylls, medan man

produktiviteten klar.

behöver extra makt för att hantera och analysera
data. Dessutom finns det extra bränslekostnader och
körsträckor som uppstår under hela processen.

Hur en flottahanteringslösning hjälper
till att hantera färdskrivarens reglering

Minska effekterna av

Minimera administrativt

Gör inspektioner

överträdelser och böter

krångel

enkelt genom

genom att dokumentera all

med fjärröverföring

att hålla alla dina poster i

nödvändig information

ett arkiv

Transport Europe 2019 | 7

Hur mycket tid per månad brukar
användas för att analysera
färdskrivarens data per fordon?

5% 2%
15%

grad söker digitalisering som ett medel för att
motverka den distraherande karaktären hos vissa
avgörande kontroller och administration. Till exempel

18%

32%

28%

Det är också klart att transportföretag i allt högre

övervakar 51% av europeiska transportföretag nu

0 mins
1-15 mins
16-30 mins
31-60 mins
61+ mins
Vet ej

fordonskontroller och underhåll med hjälp av en
ansökan, med den traditionella pappersmetoden
som nu gynnas av endast 36%.
Medan det bara är två exempel, hittar du otaliga
uppgifter som kan förenklas genom att investera
i ny teknik. Som Rob O'Byrne, grundare av
logistikbyrån, säger: "Om du fortfarande använder
en pappersbaserad metod för ruteplanering eller

Två:
Förbättrad
produktivitet

hantering med rudimentär programvara, lämnar du

Hur kontrollerar du vanligen
fordonskontroller?

pengar på bordet." 4

13%

51%
36%

Digitalt genom en app
På papper
Annat sätt / Vet ej

Stoppa administrativa
störningar som
kommer i vägen för
din kärnverksamhet

Om du fortfarande
använder en
pappersbaserad metod
för ruteplanering eller
hantering med rudimentär
programvara, lämnar du
pengar på bordet

Hur en flottahanteringslösning
hjälper till att öka produktiviteten
Enligt en Webfleet Solutions-studie från 2018 är den

Ta till exempel analysen av färdskrivarens data.

främsta motivationen för företag som investerar i ny,

Detta är en viktig uppgift för alla transportföretag

störande teknik att öka produktiviteten. Tekniken

som vill behålla en hög effektivitet men det är

kan speciellt hjälpa till att förenkla och automatisera

också en tidskrävande. 32% av alla europeiska

lednings- och administrationsuppgifter och frigöra

transportföretag ägnar 16-30 minuter per fordon vid

en företags arbetskraft för att koncentrera sig på sitt

analys av färdskrivarens data, medan ytterligare 28%

eget kärnarbete.

spenderar 31-60 minuter på den per månad.

3

Minskar

Snabbare

Förenklar din

administrationen

beslutsfattande

operation

så att arbetskraften blir

med alla återstående förartider

med en användarvänlig,

längre på vägen

som kan ses på ett ögonkast

molnbaserad plattform
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Hur hanterar du bränsleavfall
när det gäller körbeteende?

Med tanke på att transportsektorn är beroende
av olja för 94% av bränslet är det inte förvånande
att se att oljekostnaderna är en konstant källa till
frustration i branschen. I PriceWaterhouseCooper-

13%

undersökningen citerade 75% av transportcheferna

49%
38%

Övervakning av
körsträcka
Träning
Annat sätt / Vet ej

prisväxlingar i oljepriset som en av deras största
operativa problem. 5
Då finns det den gröna frågan. Med EU som försöker
minska skadliga utsläpp med cirka 66% år 2050, är
det kontinuerligt tryck på sektorn att kontrollera sitt
koldioxidutsläpp.
Så hur hanterar transportföretaget problemet?
Medan bränslekort fortfarande används av de flesta

Hur övervakar du förlorat bränsle
och bränsleeffektivitet?

transportföretag, kombinerar ett ganska stort
antal bränsleskort med telematik för att bibehålla

13%

bränsleeffektiviteten.

15%
telematik
Bränslekort
Bränslekort och telematik
Annat sätt / Vet ej

33%
39%

Tre:
Minska
bränslekostnaden
Hanterar en
av dina högsta
driftskostnader

ett ganska stort antal
transportföretag
kombinerar bränslekort
med telematik
för att bibehålla
bränsleeffektiviteten

Hur flottahanteringslösningar hjälper
dig att hantera din bränsleanvändning

Sänka bränsleavfallet

Snabbare till din kund

Öka antalet jobb

genom att övervaka förarens

med tillförlitliga

med effektivare routing och

beteende och erbjuda

trucknavigationsvägar

planering

coaching
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Hur ser du till att dina
förare kör säkert?

Liksom alla andra sektorer inom europeisk
verksamhet handlar transporten om GDPR. Kanske
mest intressant om detta resultat är det relativt höga

10%

antalet transportbeslutsfattare som säger att de inte

33%

15%

Körningsbeteendeövervakning
Förarutbildning
Manager utbildning i
1-2-1 sessioner
Annat sätt / Vet ej

håller med eller inte håller med varandra - nästan en
fjärdedel av vårt urval. Detta kan tyder på att även
vid denna tidpunkt är många fortfarande osäkra på
hur exakt GDPR kommer att påverka dem.
Hur som helst, eftersom datalagstiftningen blir
strängare är det viktigt att vara säker på att den

42%

som du litar på att hantera och hantera dina data är
helt i överensstämmelse med lagen och lagrar din
information till de högsta säkerhetsstandarderna.

Fyra:
Stannar
säkert

Jag är oroad över hur GDPRreglering kan påverka hanteringen
av färdskrivarens data

11%

17%

13%

Var säker på
och av vägen

25%

Oavsett om det är sättet du hanterar data eller hur

Uppmuntran till trafiksäkerheten börjar med föraren.

dina förare arbetar på vägen kräver alla delar av

Som vi kan se är de mest populära metoderna för

transporten lufttäthet. Minimering av riskexponering

att förse bilarna med en säker standard för beteende

är avgörande, men det kan inte igen komma på

bakom hjulet övervakningsbeteende och träning.

bekostnad av produktiviteten. Vår forskning visade

Båda dessa aktiviteter görs mycket enklare genom

Europas transportbeslutsfattare oroade över alla

teknik. En flottahanteringslösning ger en närmare

aspekter av säkerheten och vidtog åtgärder för att

och mer exakt bild av hur drivrutinerna fungerar

säkerställa att de kör en lufttät operation.

och ger förare själva mer uppmuntran att förbättra.
Det är oerhört att se att dessa metoder gynnas
ovanför det relativt tidskrävande valet av 1-2-1
ledningssessionen.

34%

Mycket överens
Något överens
Varken enig eller oenig
Något oenig
Starkt oenig

Det är viktigt att du är
säker på att den som
du litar på att hantera
dina data är helt i
överensstämmelse med
lagen och lagrar din
information till de högsta
säkerhetsstandarderna

Hur en vagnparkslösning
förbättrar säkerheten

Minskar risken för

Motiverar

Stegar som

olyckor

förareförbättringar

överensstämmer

med hjälp av HCV-specifika

genom coaching-moduler

med all reglering,

och förinställda rutter

och förarkommunikation

t.ex. GDPR

Om Transport
2018-undersökningen
Denna forskning gjordes bland 1200 beslutsfattare
för spännande i hela Europa. Detta inkluderade
200 respondenter i vart och ett av följande länder:
Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien
och Polen. Forskningen genomfördes via en online
och mobilundersökning i samarbete med OnePoll.
Vill du ha en fullständig översyn av resultaten?
Kontakta david.martin@webfleet.com
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JURIDISK DISCLAIMER: Informationen i Webfleet
Solutions dokumentation och online är endast
avsett för informationsändamål och uttrycker vår
syn på ämnet. Det bör inte betraktas som juridisk
rådgivning om ämnet. Dessutom kan informationen
i dessa dokument och online inte återspegla den
senaste rättsliga utvecklingen. Du bör inte agera på
denna information utan att söka juridisk rådgivning.

