
Instruktion för angivelse av position vid gränspassage
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Under 2022 införs flera nya bestämmelser gemensamt inom EU. Bestämmelserna ingår i ett 
större paket, mobilitetspaketet, och ska ge bättre arbetsvillkor för yrkesförare, mer rättvis 
konkurrens mellan transportföretag och ökad trafiksäkerhet i den europeiska transportsek-
torn. I paketet finns regler om tillstånd, godstransporter, kör- och vilotider, färdskrivare och 
vägarbetstid.

Beslutet fattades under sommaren 2020 och de flesta reglerna ska tillämpas från och med 
den 21 februari 2022.

Ändring som berörs i detta dokument:

- Från och med den 2 februari 2022 ska förare manuellt registrera fordonets position varje gång   
 fordonet passerar en medlemsstats gräns

Detta ska göras genom att ange en markering för ”startland” i färdskrivaren.  
Inmatningen av startland ska ske så fort som möjlighet ges men senast en timme efter gränspassage, se 
instruktion för både VDO och Stoneridge nedan:

OBS! 
För att ange gränspassage för förare 2 vid multi-
bemanning stega ner till ”Ange Förare 2”. 
I övrigt är det samma instruktion som ovan.

OBS!
Med Stoneridge SE5000 kan man inte ange start-
land för förare 2 vid multibemanning.
Därför tillåts man mata ut förare 2’s förarkort för 
att kunna ange detta, utan att det blir ett ”otillåtet 
urtagande av kort under dagen”.
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Aktivitetsväljare 
förare 1

Mata ut fack 1 Mata ut fack 2

Aktivitetsväljare 
förare 2

Från grunddisplay, tryck       för att komma till 
menyn.

Tryck               till menyn Ange Förare 1.

Tryck 

Tryck

Välj aktuellt land med              och bekräfta med      .

Klart!

Tryck                  för att återgå till grunddisplay.

ANGE START-/SLUTLAND
när kort redan är inmatat
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Pil upp

Pil ned

Avbryt OK

Att ange start och slut på arbetspasset 
är ett lagkrav.

Detta görs när start- resp. slutland anges. 
Färdskrivaren frågar ofta efter detta vid 
in- eller utmatning av förarkortet, men 
inte alltid.
Nedan visas hur detta anges manuellt.

S
TO
N
ER
ID
G
E

info@kgsandstrom.se sid 29www.kgsandstrom.se

Pil ned Förare 2Förare 1ENTERAvbryt Pil upp
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Grunddisplay.
Tryck          för att komma till meny.

ó UTSKRIFT
Tryck        för att bläddra genom menyn 
till PLATSER.

Gå in i menyn PLATSER med         .

Stega med               för att komma till 
Startplats.
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Bekräfta med          .

]ð       Ändringar
     sparade

Startland lagrat…

Gå tillbaks till grunddisplay genom att 
trycka på                   .

Klart!

õPLATSER  ü  ý

"“Välj land
Sverige  ü ý

Välj aktuellt startland med               .

Bekräfta med          .

Att ange start och slut på arbetspasset 
är ett lagkrav.

Detta görs när start- resp. slutland anges. 
Färdskrivaren frågar ofta efter detta vid 
in- eller utmatning av förarkortet, men 
inte alltid.
Nedan visas hur detta anges manuellt då 
kortet redan är inmatat.

ANGE START-/SLUTLAND
när kort redan är inmatat


