
 

 

Notat om ældre chauffører og brugen af takograf 

Transporterhvervets Uddannelser (TUR) har udarbejdet dette korte notat som et bidrag til at belyse 

problemstillingen om, hvorvidt ældre chauffører har særlige problemer med at betjene den digitale 

takograf. Notatet er udarbejdet på baggrund af en række kvalitative interviews gennemført på henholdsvis 

tre AMU-skoler, en servicevirksomhed inden for køre-/hviletidsområdet samt Nationalt Færdselscenter. 

Alle deltagere har fået stillet nedenstående spørgsmål:  

 

Er det korrekt, at ældre mennesker har særlige problemer/udfordringer med at betjene den digitale 

takograf? 

 

TUR har modtaget følgende besvarelser fra interviewdeltagerne, som peger i retningen af, at der ikke 

umiddelbart kan påvises en sammenhæng mellem alder og evne til at betjene den digitale takograf:  

 

AMU Syd 

”De ældre er generelt lidt mere tilbageholdende med hensyn til at bruge og betjene takografen. Men skal 

de ældre selv anvende apparatets avancerede funktioner i dagligdagen, klarer de sig lige så godt som de 

yngre kolleger”. 

 

AMU Nordjylland 

”Der er ikke nogen forskel på den kunnen de ældre deltagere har i forhold til yngre deltagere. Generelt er 

de ældre dog lidt mere tilbageholdne med at prøve nyt i forhold til betjening”. 

 

Tradium 

”På kurserne opleves de ældre som mindre nysgerrige end deres yngre kolleger. Der er dog ingen forskel i, 

hvor meget viden aldersgrupperne har om brugen af takografen”.  

 

Køre-/hviletids support virksomhed (Transportspecialisten) 

”Der er overordnet set ingen større forskel på yngre og ældre chauffører. Der er dog en tendens til, at 

ældre chauffører har knap så mange betjeningsfejl på takografen som yngre chauffører. Disse iagttagelser 

knytter sig til de data som virksomhederne indleverer til virksomhedskontrol”. 

 

Nationalt Færdselscenter 

”Der er intet belæg for at ældre skulle være overrepræsenteret i sager om brug af takografen. Kontrollerne 

viser, at vanskelighederne ved betjening som regel er kædet sammen med, hvor avanceret betjening, der 

kræves af chaufføren i den pågældende arbejdssituation”.  

 

TUR, den 18. januar 2017 


