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Medlemsservice 



Medlemmernes behov for 

førstehjælp kommer først! 

 

- ”24/7/365” adgang til 

kompetent rådgivning og 

”førstehjælp” 

 

Ét telefonnummer til det hele. 

 

Kompetence frem for geografi  

Medlemsservice 

http://dtl.eu/om-dtl/ledelse-og-medarbejdere/  
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Medlemstilbud 





Medlemsfordele til vognmanden 









”DTL´s kommercielle aftaler bidrager økonomisk til 
foreningen. Økonomien omsætter vi direkte i arbejdet 

og kampen for medlemmernes rammevilkår”  

 

SÅ DERFOR STØT OP OM FORENINGENS 
SAMARBEJDSAFTALER. 



Erhvervspolitik i året der gik – og sidste nyt 



• 90 %: Brug af chauffører fra lavtlønslande er 

et reelt problem for danske vognmænd. 

• 54 %: negativ effekt på deres forretning. 

• 50 %: mister opgaver/taber budrunder  

• 68 %: oplever vognmandskolleger/ 

chauffører forlader branchen. 

• 80 %: frygter tab af markedsandele til 

østlande  hvis ny økonomisk krise. 

• 67 % vil ikke anbefale 

vognmandserhvervet til deres børn/gode 

venner pga. ”for lidt indtjening”, ”for 

usikker fremtid” og ”urimelige 

konkurrencevilkår”. 

• 21 % ved ikke, om de vil anbefale 

erhvervet, og kun godt 11 % vil anbefale 

erhvervet til børn og gode venner. 

(uddrag fra undersøgelsen) 

 

DTL medlemsundersøgelse nov 2018 vedr.  

dumping/løndumping/unfair konkurrence:   
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Antal vognmandsvirksomheder og vognmandstilladelser 

Antal vognmandstilladelser Antal vognmandsvirksomheder

Kilde: Trafik-, Bygge- 
og Boligstyrelsen 

¹ Iflg. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har flere godskørselsvirksomheder været  



EU’s vejpakke – forslaget fra det østrigske EU-formandskab 

• Udstationering 

• Cabotage 

• Smart takograf 

• Køre-/hviletid 



Det er ikke for sjovt – rettidig omhu er nu 



EU’s vejpakke – Udstationering 

• Udstationeringsdirektivet (moderdirektivet)  

• Løn- og arbejdsvilkår i det land, hvor arbejdet 

udføres 

• Lex specialis 

• Hvordan skal det forstås for chauffører? 

• Kommissionen foreslog 

• For alle typer transport herunder cabotage og 

international transport 

• International transport kun hvis mere end 3 dage 

pr. måned 



• DTL så hellere 

• Bilaterale internationale transporter 

undtages 

• Alt andet omfattes 

 

• Løn- og arbejdsvilkår  

• Tyske på turen til Tyskland 

• Svenske på turen til Sverige 

Udstationering: 

Eksempel på tredjelandskørsel 



EU’s vejpakke – Smart takograf 

• Smart takograf 2 – automatisk registrering 

• Grænsepassager  

• GPS-positioner hvert 15. minut 

• På- og aflæsning 

• Tidsplan 

• Juni 2019: Smart takograf 1 i nye køretøjer 

• Dec. 2024: Smart takograf 2 i alle køretøjer i 

international trafik (software opdatering) 

• + Udskiftning af førerkort (til 56 dages data) 

 



EU’s vejpakke – bliver det til noget? 

• Tja, måske, måske ikke 

• Parlamentsvalg 26. maj og ny Kommission 



Rastepladskapacitet langs statsvejene – motorveje 

• Langs motorvejene – 90 pladser med 1.386 lastbil-båse 

• Mangel på kapacitet – dokumenteret 

• 25 timers begrænsning hjælper især i weekenden 

• Håndhævelse nødvendig  

• Firedobling af P-afgift fra 510 kr. til 2.040 kr. pr. 1. januar 

2019 

• Ekstra udfordring: Varelevering i bycentre 

• Stadig mangel på kapacitet 

• Mulighed for ekstra lastbil-båse 

• 21 rastepladser med i dag 341 lastbil-båse  

• Ombygges med 484 ekstra båse 825 båse 

• I alt 1.870 båse  

• Pris 180 mio. kr.  





Ingen rastepladsløsning i investeringsplan 

”Regeringen og Dansk Folkeparti besluttede med finanslovsaftalen for 

2018 at indføre tidsbegrænset parkering for lastbiler på de statslige 

rastepladser på motorvejsnettet med det formål at forhindre 

langtidsparkering og skabe ordnede forhold samt at frigøre 

rastepladskapacitet til pauser og kortere hvil.  

Den 1. juli 2018 trådte tidsbegrænsningen på 25 timer i kraft.  

Der er herudover afsat ekstra midler til en styrket kontrol af parkeringen på 

motorvejsrastepladser, og fra 1. januar 2019 er parkeringsafgiften for 

ulovlig parkering for lastbiler forhøjet til 2.040 kr.  

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at statens rastepladser ikke 

er beregnet til langtidsparkering, og at det ikke er statens ansvar at stille 

parkeringsfaciliteter til rådighed for vejtransportbranchens behov for 

længerevarende ophold.  

Aftaleparterne er enige om nøje at overvåge effekterne af 

parkeringstiltagene med henblik på snarest at vurdere behovet for en 

eventuel udvidelse af kapaciteten for lastbilsparkering på de statslige 

motorvejsrastepladser.  

Vurdering af behovene vil ske i dialog med vejtransportbranchen.” 

  



Rastepladskapacitet langs statsvejene – landeveje 

• Langs statens landeveje – 270 med ??? lastbil-båse 

• Nedklassificering af faciliteter 

• Toiletter 

• Borde/bænke, affaldsstativer, informationstavler m.m.  

• Renholdning, klipning af græs, beskæring  

• Pladserne bevares 

• Omprioritering af samme midler på færre pladser 

• Samlet overblik ønskes – stat og kommune 

 



ANTALLET AF TOILETTER ER REDUCERET 

I 2018 har Vejdirektoratet 

fjernet toiletter på  

16 rastepladser 

+ 2 nye - Tange Sø syd for 

Viborg, og Nordentoft i 

Thisted Kommune 

 

Det er ikke planlagt at 

fjerne flere 

 

Der er fortsat toiletter på 

55 rastepladser uden for 

motorvejene 

Kilde: Vejdirektoratet 



LASTBILERS BENYTTELSE AF DE NEDKLASSIFICEREDE RASTEPLADSER  

(PR. DØGN) 

Lastbilerne holder på motorvejene 

Kilde: Vejdirektoratet 























REGERINGENS OG DF´S INVESTERINGSPLAN 

Ny infrastruktur: 

• Tredje Limfjordsforbindelse – 2024 

• Kalundborgmotorvejens 3. etape – 2023 

• Frederikssundmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund – 2022 

• Anlæg af motorvej, Næstved-Rønnede (Rute 54) – 2024 

• Ny Midtjyske Motorvej, Haderslev-Give – 2023 

• Ny bane over Vestfyn – 2024 

• Sydlig Ring 5 – 2025-2030 

 

 

 

 



REGERINGENS OG DF´S INVESTERINGSPLAN 

Udbygning af eksisterende infrastruktur: 

• Udvidelse af E45, Aarhus S – Aarhus N – 2021 

• Udvidelse af E45, Vejle (Hornstrup) – Skanderborg S – 2023 

• Udvidelse af E20/E45, Kolding V – Motorvejskryds (MVK) Kolding – 2021 

• Udvidelse af E20, Syd om Odense – 2021 

• Øget kapacitet på Motorring 3 – 2021 

• Udvidelse af Hillerødmotorvejen, M3 til Ring 4 (begge retninger) – 2021 

• Udvidelse af Ring 4 (nordlig del) – 2023 

• Opgradering til motorvej af Hillerødmotovejens forlængelse – 2023 

• Opgradering til motorvej omkring Herning – 2023 

• Hastighedsopgradering, Ringsted-Odense – 2021 

 



REGERINGENS OG DF´S INVESTERINGSPLAN 

Udbygning af eksisterende infrastruktur: 

• Københavns Lufthavn Station – 2022 

• Ny Ellebjerg Station – 2022 

• Udvidelse af Ring 4 (sydlig del) – 2025-2030 

• Udvidelse af Amagermotorvejen – 2025-2030 

• Udvidelse af Øresundsmotorvejen – 2025-2030 

• Glostrup Station – 2025-2030 

 

 

 

 

 



REGERINGENS OG DF´S INVESTERINGSPLAN 

God regional opkobling: 

• Øget kapacitet på Rute 15, Herning – Ringkøbing – 2021 

• Billundbanen – 2023 

• Kapacitetsforbedringer på Rute 26 mellem Aarhus og Viborg 

• Kapacitetsforbedringer på Rute 34 mellem Haderup og Skive – 2024 

• Anlæg af vejforbindelse til Stevns – 2024 

• Udbygning af E55 mellem Sydmotorvejen og Nykøbing Falster – 2021 

• Etablering af Mariager omfartsvej – 2022 

• Kapacitetsforbedringer på Rute 11 fra Korskroen til Vejle – 2024 

• Udbygning af Rute 40, Aalbæk – Skagen – 2021 

• Kapacitetsforbedringer på Rute 9 mellem Maribo og Svendborg (Nørreballe mv.) – 

2021 

• Udbygning af Rute 15, Bale-Tåstrup - 2024 





Kommunikation 
 

Medlemsundersøgelse NOV 2017:  

 

• 1705 fik spørgeskema 

 

• Mere end hver 10. medlem besvarede 

undersøgelsen 

 

• Hovedkilde til information fra DTL 

 

• 3 ud af 4 læser bladet hver gang 

 

• 2 ud af 3 bruger mere end 10 minutter på 

bladet 
 

 



 

Kontaktinfo: 

Chefjurist John Roy Vesterholm 

Tlf. 40636433 

jrv@dtl.eu 


