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KOLOFON

INDHOLD

FÅ STYR PÅ KØRE- OG HVILETID
Som vognmand ved du, at der er regler for køre- og 
hviletid. Men kender du også alle regler for betjening af 
kontrolapparatet og for opbevaring af de oplysninger, som 
kontrolapparatet registrerer? Og kender du reglerne for 
installering og eftersyn af kontrolapparatet, som skal foretages 
af autoriserede værksteder?

Hos ATL TRANSPORTRÅDGIVNINGEN rådgiver vi dig om 
brug af den digitale fartskriver, ligesom der bliver afholdt 
virksomhedsrettede kurser og medlemsmøder om emnet. Vi 
giver dig gode råd om, hvordan du får formidlet reglerne til 
dine chauffører og sikrer dig, at de også overholder dem.

SÆRTRANSPORT
En manglende viden om farligt gods og særtransport kan 
udgøre en risiko for din forretning, fordi bøderne vil æde dit 
overskud op, og fordi godset kan udgøre en sikkerhedsrisiko 
for dine medarbejdere og dit materiel. Omvendt kan den rette 
viden måske hjælpe dig til at se nye muligheder for din
forretning.

FÆRDSELSLOVGIVNING
Ifølge godskørselsloven har virksomheden pligt til at sikre 
sig, at virksomhedens chauffører til stadighed opfylder 
lovgivningens krav til kørekort og chaufføruddannelsesbevis. 
TRANSPORTRÅDGIVNINGEN rådgiver om Færdselslovens 
bestemmelser og om kravet til uddannelse.

NETVÆRK
ATL tilbyder deltagelse i vores Netværk for Særtransport 
og Kran. Her bliver du en del af et lukket forum, hvor du får 
indflydelse og ny viden på området. Netværkets medlemmer 
mødes jævnligt, og det er medlemmerne, som er med til at 
bestemme agendaen og sætte retning for branchen.

ATL TRANSPORTRÅDGIVNINGEN tilbyder
Politisk indflydelse
  Udfordringer for transportbranchen løftes politisk
  Deltagelse i mødefora og udvalg hos f.eks. 
Rigspolitiet, Færdselsstyrelsen, Vejdirektoratet  
og TUR m.m.

Farligt gods
  Rådgivning om vejtransport af farligt gods
  Sikkerhedsrådgivning

Færdselslovgivning
  Vejledning om regler og lovændringer på området
  Belæsning, vægt og dimensioner
  Tilladelser til godskørsel, kørekort, uddannelse 
og certifikater

Køre- og hviletid
  Rådgivning
  Hjælp i forbindelse med virksomhedskontrol
  Tacho Online

Trafiksikkerhed
  Fastsurring
  Særtransporter
  Dyretransporter
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Vejpakken

Fokus på  
uddannelse

Job i TransportJob i Transport

Elever og lærlinge

Portræt af  Portræt af  
et medlemet medlem

Mød et  
bestyrelsesmedlem

Coronakrisen

AffaldsforligetAffaldsforliget

8-9

22-23

24-2524-25

26-27

30-3230-32

34-35

16-21

12-1512-15

Mød tre unge mennesker, der har  
valgt en hverdag i transportbranchen.

Sommerens affaldsforlig 
skaber både muligheder 
og udfordringer.

Tre medlemsvirksomheder 
fortæller om deres møde 
med COVID-19.

Årets elev og lærling er fundet. ATL 
hylder den engagerede ungdom.

ATL’s bestyrelsesmedlem Lars 
Sørensen i den varme stol.

På besøg hos Bente Hansen,  
der gik fra bogholder til boss,  

da hun mistede sin mand.
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LEDER

SAMMEN
HÆNGS 

      KRAFT 
Coronakrisen har ikke ført mange 

glæder med sig og ser ud til at 
skabe problemer i et omfang, vi 
stadig ikke helt kan forudsige. 

Midt i denne krisetid har 
situationen med COVID-19 dog også skabt en 
helt ny bevidsthed om transportbranchens 
betydning for det danske samfund, og den 
skal vi omfavne og udnytte til at styrke vores 
position som det uundværlige net, der  
binder Danmark sammen. 

Det er vores medlemsvirksomheder, der 
sikrer, at medicin, værnemidler, fødevarer 
og meget andet bringes hurtigt og effektivt 
til rette tid og sted. En puls i samfundet, som 
mange måske har taget for givet, men som 
nu hyldes for at få tingene til at fungere i en 
krisetid. Lastbilen kommer rundt, når meget 
andet står stille. 

Transporten er med til at sikre sammen-
hængskraften i et coronaudsat Danmark, 
og heldigvis har branchens betydning også 
kunnet aflæses i en generel travlhed trods 
COVID-19. Det fremgår blandt andet af  ATL’s 
medlemsundersøgelse og de medlemsberet-
ninger, du kan læse om i dette magasin.

Bevidstheden om godstransportens 
betydning er jeg sikker på også findes inde 
på Christiansborg. Lige nu er der gang i 
klimaforhandlinger på transportområdet, og 
selv om det er vigtigt at påpege, at der i  
skrivende stund ikke er et politisk forhand-
lingsresultat på plads, ser klimaforhand-
lingerne ud til at føre til byrder på vores 
erhverv frem for belønning. 

Vi støtter varmt, at der er turbo på de 
nødvendige klimaforhandlinger i Dan-
mark. Transportbranchen vil som det øvrige 
erhvervsliv naturligvis være en del af  den 
omstilling, som skal bringe os mod målet 
om betydelige CO2-reduktioner i løbet af  en 
årrække, men vi forlanger, at der skal være 
sammenhæng mellem målene og de værktø-
jer, man vælger at bruge i de enkelte sektorer 
og de enkelte transportfirmaer.

Mens bilisterne ser ud til at slippe mere 
nådigt, ønsker regeringen at indføre kørsels-
afgifter på den tunge transport, dvs. lastbiler 
og varevogne. Det er et forslag, som vil  
påføre vores erhverv en højere udgift, og 
staten et højere nettoprovenu. Det er svært 
at se, hvorfor lige lastbil- og varevogns-
trafikken, som skal levere værdi til dansk 
erhvervsliv og det danske samfund, skal 
trække et ekstra stort læs på afgiftsområdet 
for at bringe os tættere på klimamålene. 

I DI og ATL har vi sagt klart nej til en øget 
afgift på lastbiler og varevogne. Skatter 
og afgifter på transport og mobilitet skal 
ikke stige yderligere. Hertil kommer, at en 
kørselsafgift næppe er den mest effektive 
måde at komme tættere på klimamålene, da 
den mere energiforbrugende lastbil og den 
mindre energiforbrugende lastbil vil skulle 
betale det samme for samme strækning.

Vi har brug for sammenhold for at komme 
godt igennem coronakrisen. Vi har også brug 
for, at vores erhvervs betydning huskes, når 
der opereres med nye, forhøjede afgifter, 
 som i højere grad rammer den tunge 
transport frem for personbilen. Den tunge 
transport, som hver dag sikrer, at varer til og 
fra virksomheder, forretninger og forbruge-
re kommer effektivt, sikkert og billigt rundt i 
Danmark – krise eller ej.

Den grønne skattereform og coronakri-
sen er bare lidt af  det, du kan fordybe dig i, 
i dette magasin, der er en helt ny udgave af  
ATL’s medlemsblad. 

Med ambitionen om at give medlemmer 
og interessenter et endnu tydeligere billede 
af  branchens aktuelle udfordringer, og hvad 
ATL kan tilbyde som organisation, lancerer 
vi et nyt produkt, som vi håber, at du, kære 
læser, vil tage godt imod.

God læselyst.
Peter Bjerregaard Jepsen
Formand for ATL

Foto: Brian Rasmussen



|   TRANSPORTENS ARBEJDSGIVERE TRANSPORTENS ARBEJDSGIVERE   |6 7

NOTER KORT NYT

ROADSHOW MED 
NY MERCEDES 

Industrien og byggeriet 
er flyttet sammen

Johanne Kolbye har været ansat 
som juridisk konsulent i ATL 
siden 1. april 2020.

Her rådgiver hun medlems-
virksomhederne i personale-
jura og overenskomstforhold, 
og derudover bistår hun 
virksomhederne i forhandlin-
ger i ansættelsesretlige sager 
rejst af  lønmodtagerorgani-
sationer.

Johanne Kolbye har tidligere 
været ansat som juridisk kon-
sulent hos HORESTA, hvor hun 
har rådgivet i personalejura og 
overenskomstforhold i hotel- 
og restaurationsbranchen.

ATL’s næstformand, Henrik Tofteng, 
blev i slutningen af  september 

valgt ind i DI’s hovedbestyrelse, og 
dermed er vejgodstransporten nu 

endnu stærkere repræsenteret i det 
indflydelsesrige organ.

Henrik Tofteng, der er 
administrerende direktør i Henrik 

Tofteng A/S, blev valgt på DI’s 
generalforsamling, og sammen med 

de øvrige medlemmer Flemming 
Werner Jensen, adm. direktør i 

Sax-Trans A/S og Anne Kathrine 
Steenbjerge, CEO i Ancotrans 

A/S og formand for DI Transport, 
skal han være med til at sikre de 

bedst mulige politiske rammer for 
vejgodstransporten.

Til daglig leder Henrik Tofteng en 
75 år gammel familievirksomhed, der 

blev etableret af  hans morfar Knud 
Tofteng. I dag ses virksomhedens 
røde biler i København, Nord- og 
Sydsjælland, hvor de indsamler 

erhvervsaffald.

Dansk Byggeri og Dansk Industri er fusio-
neret.

Den 1. september lukkede erhvervs- og 
arbejdsgiverorganisationen for bygge- og 
anlægssektoren ned på hovedkontoret på 
Nørre Voldgade i København og rykkede 
ind i Industriens Hus på Rådhuspladsen. 
Dermed er Dansk Industri og Dansk Byggeri 
nu samlet i samme organisation, og sammen 
udgør det nye DI med godt 17.500 medlem-
mer Danmarks ubetinget største erhvervs- 
og arbejdsgiverorganisation. 

”Det er de to store brugere af  transport-
ydelser. Derfor er der ingen tvivl om, at 
fusionen bliver en gevinst for medlemmerne 

Over 40.000 skoleelever og 600 skoler har 
siden 2016 haft glæde af  et besøg 
af  godstransportens special-
designede truck med 
indbygget simulator.

Da Danmark 
lukkede ned under 
corona krisen, måtte 
lastbilen parkeres for 
en stund, men siden 
skolerne åbnede efter 
sommerferien, har 
der atter været run på 
roadshowet.

NY I ATL

MERE  
INDFLYDELSE I DI

af  ATL,” vurderer ATL-direktør Lars William 
Wesch.

Han peger på en række områder, hvor et 
mere slagkraftigt og koordineret talerør kan 
blive en stor gevinst.

”DI får en stærkere stemme på de store 
dagsordener. Det kan være den generelle 
erhvervspolitik, den grønne omstilling af  
transporterhvervet og udbygningen af  infra-
strukturen. DI vil også være med til at sikre, 
at bygge- og anlægssektoren udvikler sig i en 
positiv retning. Mange af  ATL’s medlemmer 
udfører kørsel for byggeriet, og derfor er 
der selvfølgelig synergi i, at vi nu er i samme 
organisation,” siger Lars William Wesch.

Foto: Ole Risbjerg Pedersen

”Jeg kan faktisk melde totalt udsolgt frem 
til april næste år,” siger projektchef Magnus 
Købke, der er ansvarlig for det landsdæk kende 
roadshow, der er en del af kampagnen ”Job i 
Transport”, som 3F, ATL og DTL-A står bag.

Og der er meget at glæde sig over for 
landets elever.

Lastbilen er således en helt ny og 
toptunet Mercedes truck med både 

lastbil- og kransimulator.
Ifølge Magnus Købke fortsæt-

ter roadshowet som minimum i 
yderligere et par år.

Aktuelt tages der dog løbende 
bestik af  COVID-19-situatio-
nen. Derfor kan en afbrydelse 

af  roadshowet ske, afhængig af  
udviklingen, siger han.  

Efteråret byder på forhandlinger om 
den varslede grønne skattereform, og 
ATL og DI Transport er i fuld gang med 
at tilbyde brikker til forligspartiernes 
puslespil.

Det var tilbage i juni, at regerin-
gen med opbakning fra resten af  
Folketinget varslede reformer på de 
grønne skatter, og siden har spillet om 
CO2-kvoter og afgifter været i gang på 
embedsniveau.

ATL og DI Transport bakker fuldt op 
om Danmarks klimamål, der skal op-
fyldes via en markant CO2-reducering, 
men kalder det samtidig afgørende, at 
de øgede afgifter implementeres med 
de rigtige parametre for øje. Der, hvor 
det batter, og ikke bare beskatter.

DI har fremlagt en lang række anbe-
falinger gældende for hele erhvervs-
livet, og i forhold til transportbranchen 
gælder det i høj grad beskatningen af  
brændstof, hvor der bør skelnes mellem 
CO2-afgiften og energiafgiften.

”Hvis det er CO2, vi ikke vil have, 
er det jo det, vi skal beskatte, og ikke 
energi indholdet,” siger seniorchef-
konsulent i DI Transport, Rune Noack.

Helt konkret foreslår DI, at hvis 
CO2-afgiften på brændstof  skal øges, 
bør energiafgiften på brændstof  sættes 
tilsvarende ned, så den samlede beta-
ling på standeren er den samme. Det 
vil betyde, at klimavenlige brændstof-
fer bliver billigere og dermed mere 
attraktive.

”Regeringen og forligspartierne har 
sat sig den målsætning, at det ikke 
skal være dyrere at drive virksomhed 
i Danmark, og det er den mulighed, vi 
mener, man har på brændstofafgiften. 
Vi har lavet et bud, som ikke gør det 
dyrere at være transportvirksomhed,” 
siger Rune Noack.

Sideløbende med debatten om den 
grønne skattereform har regeringen 
udsendt et klimaudspil, der ligeledes 
varsler ændringer for arbejdsgiverne. 
Her har der allerede været gang i for-
handlingerne, og særligt udspillet om 
kilometerafgifter for lastbiler har mødt 
kritik fra DI Transport.

”Hvis reducering af  CO2 er målet, 
er en kilometerafgift en dårlig idé, 
for du kan have to ens lastbiler, hvor 
den ene kører meget klimavenligt, 
mens den anden overhovedet ikke er 
klimavenlig,” fortæller Rune Noack og 
henviser igen til modellen med en øget 
CO2-afgift og en sænket energiafgift på 
brændstoffer.

Forhandlingerne om de potentielle 
lastbilafgifter kan være afsluttet efter 
dette magasins deadline, men det 
ændrer ikke på DI Transports generelle 
holdning til grønne afgifter på trans-
portområdet.

”Vi har grundlæggende det syns-
punkt, at vi ikke skal øge beskatningen 
på mobilitet – altså på at transportere 
varer og personer rundt i Danmark,” 
siger Rune Noack.

Grøn  
skattereform Foto: Søren Nielsen

Den grønne skattereform ventes at lande i løbet af efteråret. Foto: R. Hjortshøj/Danske Fragtmænd



VEJPAKKEN

·  Efter højst tre cabotageture 
i løbet af højst syv dage skal 
lastbil og chauffør ud af landet i 
mindst fire dage.

·  Lastbiler på internationale 
ture skal vende hjem til 
virksomhederne mindst hver 
ottende uge.

·  Chaufførens lange ugentlige 
hvil skal tages et andet sted 
end i førerhuset. Virksomheden 
skal betale for chaufførens 
indkvartering, når der skal 
holdes weekendhvil uden for 
køretøjet.

·  Chaufførerne skal have 
mulighed for at vende hjem 
til deres hjemland eller 
virksomhedens adresse mindst 
hver fjerde uge.

·  Kravene til automatisk kontrol 
(takografer) i lastbilerne 
skærpes, så det bliver 
nemmere for myndigheder at 
håndhæve reglerne.

·  Varevogne bliver også omfattet 
af reglerne.

HOVEDPUNKTER I  
DET NYE DIREKTIVTilbage i juli blev den store EU- 

vejpakke efter mange års  
tovtrækkeri vedtaget. Den skal 
sikre ordentlige arbejdsforhold og 
lige konkurrence vilkår for gods-

transporten på de europæiske veje, og selv om 
der på nogle områder er udsigt til en udvidet 
arbejdsbyrde i form af mere bureaukrati, 
så er pakken overordnet en gevinst for den 
danske godstransportbranche. 

Det mener de to danske europaparlamen-
tarikere Søren Gade (V) og Marianne Vind 
(S), der sidder i EU’s transportudvalg og har 
deltaget i de afgørende maratonforhand-
linger.

”Det er ikke en ost uden huller, og det er 
ikke et ubureaukratisk system. Men hele 
idéen er at sikre lige konkurrenceforhold, og 
nu er der vedtaget et bredt kompromis, som 
alle har en interesse i kommer til at virke. 
Der kan dog sagtens komme nogle justerin-
ger, og det er vigtigt at lytte til branchen,” 
siger Søren Gade, mens også Marianne Vind 
har de positive EU-briller på:

”Nu får vi gjort noget ved finten med post-
kasseselskaber (datterselskaber etableret 

i regler med lempeligere lovgivning, hvor 
chaufførerne så bliver ansat, red.). Den bliver 
lukket, og der bliver mere fair konkurrence. 
Og tusindvis af  chauffører i Europa kommer 
ud af  førerhusene og får mulighed for at få et 
bad og en seng at sove i.”

MANGLENDE DETALJER
Ifølge ATL’s ekspert på området, chefkonsu-
lent Morten Bøjesen, er der bestemt positive 
effekter af  vejpakken, men mindst lige så 
åbenlyse har udfordringerne været i forbin-
delse med implementeringen af  EU-forord-
ningen. Mange detaljer har fra start været 
uklare, og det har gjort det svært at efterleve 
forordningen. 

”Vi venter på en konkret vejledning af  
reglerne, så der ikke er tvivl om, hvordan 
de skal tolkes,” siger Morten Bøjesen og 
fremhæver blandt andet den uklare bestem-
melse om ”45-timers hvilet under egnede 
og kønsneutrale forhold” samt reglen om, 
at chauffører skal registrere andet arbejde, 
out-kørsel, orlov m.m. 28 dage bagud.

Ovenstående uklarheder kan potentielt 
være på plads efter deadline for denne 

artikel, men det ændrer ikke ved det fak-
tum, at den første implementeringsfase af  
vejpakken har været forbundet med en del 
ubesvarede spørgsmål.

Derfor er det ifølge Morten Bøjesen vig-
tigt, at man fra Færdselsstyrelsen såvel som 
EU-Kommissionens side får udformet en 
detaljeret vejledning til lovgivning og sikrer 
en enslydende tolkning i alle EU-lande-
ne. Det skal gøre det nemmere for danske 
virksomheder at overholde lovgivningen og 
samtidig sikre, at den ikke skaber kon-
kurrenceforvridende forhold på tværs af  
landegrænserne.

”Det er magtpåliggende for os, at man 
hurtigst muligt får belyst de her problem-
stillinger til gavn for virksomhederne, så de 
ved, hvad de skal forholde sig til,” siger Mor-
ten Bøjesen, der opfordrer til, at man som 
medlem sørger for at holde sig orienteret 
via ATL’s hjemmeside.

Derudover vil ATL løbende 
arrangere kurser, hvor de nyeste 
arbejdstidsregler og køre- og 
hviletidsregler vil blive 
gennemgået.

En pakke  
fra Bruxelles 
med løse tråde

”

EU’s store vejpakke er 
efter svære forhandlinger 
endelig vedtaget, men 
der er stadig mange 
uafklarede spørgsmål.

TIDSLINJE

Februar2022

De nye regler for køre- og hviletid er 
trådt i kraft, selv om der er flere detaljer, 
som mangler at blive afklaret. De 
resterende dele af vejpakken træder i 
kraft i løbet af de næste seks år. 

Køretøjet skal til firmaets hjemadresse 
hver ottende uge. Højest tre cabotage-
ture i løbet af syv dage – efterfulgt af en 
fire dages karensperiode. Udstatione
ringsregler gælder tredjelands- og 
cabotagekørsel. Det betyder, at chauf-
fører skal omfattes løn-, arbejds- og 
ansættelsesvilkår, der gælder i landet, de 
kører i. Manuel registrering af grænse-
passage for chauffører med analog, 
digital eller smart takograf version 1.

Udenlandske vognmænd, der kører 
varebil, skal have vognmandstilladelse 
for at kunne køre i Danmark.

Maj

August2023

Senest august2025

Juli2026

Krav om smart takograf i alle nye 
køretøjer. 

Smart takograf 2 i varebiler 
i international transport for 
fremmed regning.

Alle køretøjer i international transport  
skal opgraderes til takograf version 2.

Senest december2024
Smart takograf version 2 skal være 
monteret i lastbiler, der kører 
international transport med analog 
og digital takograf. Nu skal chaufføren 
kunne fremvise diagramark og data fra 
takografen 56 dage tilbage i tiden mod 
tidligere 28 dage.

Det mener europa-
parlamentarikerne  
om vejpakken:

MARIANNE VIND
 MEP for S

Jeg kunne på nogle områder have ønsket mig et skrappere 
direktiv, men vi har fået vores ønsker opfyldt på flere hylder. 

Der bliver bedre vilkår for chaufførerne i hele Europa – og for de or-
dentlige vognmænd i Danmark, som har været udsat for unfair konkur-

rence. De nye regler bliver helt sikkert ikke overholdt 100 pct., men 
når takograferne bliver installeret, bliver det nemt at holde øje med, 
om chaufføren har været ved firmaets adresse eller ej. Og jeg ved fra 

transportminister Benny Engelbrecht, at der bliver sat flere penge af  
i finansloven til at sikre, at reglerne i vejpakken bliver overholdt.

SØREN GADE
MEP for V
Vejpakken blev et godt gammeldags kompromis. Det var det bedst op-
nåelige, som vi kunne få. Vores østeuropæiske kolleger og kommissæren 
(rumæneren Adina Valean, red.) var ikke helt tilfredse bagefter. Det er en 
sektor, som tjener mange penge hjem og fylder meget i Østeuropa.

Jeg er blå, og jeg mener, at konkurrenceforholdene skal være i or-
den, og jeg er samtidig en arg modstander af, at folk skal have to job 
for at få tingene til at hænge sammen. Jeg tror på, at både røde og blå 
mennesker synes, at det er helt fair, at chaufførerne skal kunne leve 
af  deres arbejde og samtidig have mulighed for at se deres familier.

9TRANSPORTENS ARBEJDSGIVERE   ||   TRANSPORTENS ARBEJDSGIVERE8
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KORT NYT

Et OK tilbud

Den 10. oktober præsenterede 
regeringen en ny politisk aftale om 
ret til tidlig pension. Aftalen giver 
fra 2022 folk med de længste og 
ofte hårdeste arbejdsliv ret til at 
trække sig tidligere tilbage.

Retten til tidlig pension har  
længe været en varm politisk 
kartoffel, og i Dansk Industri ser 
viceadministrerende direktør Kim 
Graugaard kritisk på aftalen.

DI vurderer således, at der 
vil blive brugt mange penge på 
at trække tusinder af  raske og 
arbejdsdygtige medarbejdere ud af  
arbejdsmarkedet.

”Det er uheldigt i en situation, 
hvor seniorerne fylder mere og 
mere på arbejdsmarkedet som 
erfarne og vigtige medarbejdere, 
og vi ser ind i en fremtid med 
mangel på ikke mindst dygtige 
faglærte,” udtalte Kim Graugaard 
umiddelbart efter præsentationen 
af  aftalen.

DI: ’UHELDIG’  
AFTALE OM  
TIDLIG PENSION

Har du helt styr på, hvordan du bedst 
muligt udnytter den nye overenskomsts 

overordnede rammer?
ATL tilbyder alle medlemmer OK 

tuning, hvor en af  ATL’s konsulenter 
står klar til at gennemgå løn- og 

arbejdsforhold i bestræbelserne på 
at optimere mest muligt inden for 
overenskomstens muligheder. Det 

være sig i forhold til lønbesparelse eller 
overholdelse af  arbejdstidsdirektivet.  

Særtransporter:  
Langsom sags behandling 
med store omkostninger

Alt for mange grisetransportører ender i 
retssager uden en fair sagsbehandling.

I december 2018 besluttede Folketinget, 
at det primære ansvar for grisetranspor-
terne ligger hos landmændene og trans-
portvirksomhederne, men alligevel er et 
stort antal chauffører trukket ind i sager, 
hvor grise er erklæret uegnet til transport.

Chaufførernes brøde er, at de har 
transporteret grise til slagteriet, der for 
eksempel har brok eller er springhalt, men 
da chaufførerne kun ser grisene i få sekun-
der på vej op ad læsserampen, kan det være 
svært at se eventuelle sår og skader. 

Den folketingsvedtagede praksisændring 
blev meddelt tilsynsmyndighederne i en 
rundskrivelse, og siden har dyrlægerne, der 
vurderer grisene ved ankomst til slagte-
rierne, i vidt omfang fulgt rundskrivelsen 
og undladt at politianmelde chaufførerne. 
Men alligevel fortsætter anklagemyndig-
heden med at rejse tiltale, og det undrer 
Sten Bønsing, professor i forvaltningsret på 
Aalborg Universitet.

”Folketinget har ikke ønsket helt at 
friholde chaufførerne for ansvar, men de 
har signaleret, at chaufførerne kun skal 
straffes i de grove tilfælde. Derfor virker det 
mærkeligt og kritisabelt, at anklagemyn-
digheden bliver ved med at rejse sager mod 
chaufførerne i de mindre alvorlige sager,” 
siger han og henviser til en sag fra sidste år, 
hvor Vestre Landsret lod en straf  bortfalde 
med henvisning til rundskrivelsen.

”På den måde signalerer domstolen, så 
tydeligt den kan, at chaufførerne bør gå fri, 
og det bør anklagemyndigheden lytte til. 
Med den dom mener jeg, at der er grundlag 
for at opfordre anklagemyndigheden til 
at begrænse tiltalerne mod chaufførerne,” 
siger professor Sten Bønsing.

TIL STOR SKADE FOR BRANCHEN
ATL er bekymret for de mange sager mod 
chaufførerne, der kan straffes med bøder 
på helt op imod 25.000 kr. I de senere år 
har der været flere eksempler på, at vogn-
mænd og chauffører har forladt branchen, 
fordi hverdagen er blevet for broget med 
den daglige risiko for at blive trukket i 
retten og få store bøder.

”Som arbejdsgivere har vi et ansvar for 
de chauffører, der arbejder for os. Og der 
er talrige eksempler på, at chauffører har 
fået en bøde på en 1-2 månedslønninger, 
uden at de reelt har kunnet gøre noget for at 
undgå det. Det er urimeligt og til stor skade 
for branchen,” siger Lars William Wesch, 
direktør i ATL.

Lange ventetider, store omkostninger og 
dybe frustrationer.

Sådan ser virkeligheden ud for en lang 
række transportvirksomheder, der kører 
med særtransport.

I løbet af  efteråret er ventetiden for at få 
tilladelse til at køre en særtransport steget 
voldsomt og i særdeleshed øst for Lillebælt, 
hvor der er gået op til 16 arbejdsdage fra

kundeforespørgsel til tilladelse. Det har 
ført til milliontab hos transportvirksom-
heder og i byggebranchen, hvor det ikke 
er usædvanligt, at en virksomhed taber 
omsætning for over 100.000 kr., hver dag 
en stor entreprenørmaskine holder stille.

Den kostbare flaskehals er et resultat 
af, at politiet tidligere på året ændrede 
procedure, så kommunerne nu skal høres i 
forbindelse med hver eneste særtransport. 
Siden har ATL og DI Transport presset 
på for at flytte sagsbehandlingen over i 
Færdselsstyrelsen og anbefalet at indføre 
generelle tilladelser til de mest almindelige 
særtransporter.

Det skal forhindre, at sagerne ikke hober 

sig op, og nu ser det endelig ud til, at anbe-
falingerne fører til ny praksis.

Kort inden dette magasin gik i trykken, 
lovede justitsminister Nick Hækkerup på et 
samråd i Folketinget, at politiet med omgå-
ende virkning vil vende tilbage til en relativt 
smidig behandling af  ansøgningerne om 
særtransporter. På samrådet sagde ministe-
ren, at politiet hurtigst muligt vil forhandle 
med kommunerne om den generelle praksis.

”Mens forhandlingerne foregår, kan poli-
tiet behandle ansøgningerne uden forudgå-
ende høring,” lød det fra Nick Hækkerup.

Næste skridt er nu, at Rigspolitiets Nati-
onale Færdselscenter og de to politikredse, 
som står for tilladelserne til særtransporter, 
skal have afklaret, hvordan man i praksis 
kan komme af  med bunkerne af  ubehand-
lede sager.

Den udvikling følger ATL nøje.
”Vi vil holde et skarpt øje med, hvordan 

det går. Efter justitsministerens udmel-
ding bør vi hurtigst muligt komme tilbage 
til normale tilstande.” siger direktør Lars 
William Wesch.

SVINERI  
I RETTEN

KORT NYT

Ventetiden på at få tilladelse til at køre en særtransport er steget voldsomt  
og i særdeleshed øst for Lillebælt, hvor der har været eksempler på op til 16  
arbejdsdage fra forespørgsel til tilladelse. Foto: Colourbox

OK

OBS!
Kontakt ATL’s seniorchefkonsulent 
Henrik Christensen, hech@di.dk,  

for at høre mere.

ATL ser med stor alvor på de mange 
sager om chauffører, der straffes i 
forbindelse med grisetransporter.
Foto:  SPF-Danmark
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AFFALDSFORLIGET

 NU HAR 
VI EN NY 
 MISSION

Sommerens 
affaldsforlig var et 
skridt i den rigtige 
retning, men 
skraldekampen 
fortsætter på den 
politiske bane.

de kan samle en række aktiviteter på affalds-
området.

Sidstnævnte argument svækkes dog mar-
kant med affaldsforliget, der sikrer, at disse 
øvrige aktiviteter fremover skal udbydes på 
lige konkurrencevilkår.

”Nu har vi en ny mission om at fortælle, at 
når alle øvrige aktiviteter i affaldsbehand-
lingen skal konkurrenceudsættes, hvilken 
mening giver det så at ansætte 60 kommunale 
skraldemænd, indkøbe lastbiler samt finan-
siere administration og faciliteter? Det giver 
endnu mindre mening, end det nogensinde 
har gjort,” påpeger Lars William Wesch, som 
nu ser frem til resultatet af  det udvalgsarbej-
de, der sættes i gang.

I forbindelse med affaldsforliget blev det 
meldt ud, at forligsparterne i 2021 skal sammen-
ligne fordele og ulemper ved henholdsvis private 
og kommunale transportvirksomheder og på 
baggrund af det sætte retningen for fremtiden.

I mellemtiden håber Lars William Wesch på 
en god dialog med de kommunale og politiske 
aktører, og at igangværende drøftelser om 
flere kommunale hjemtagninger droppes for 
nuværende.

”Der er jo ingen grund til at træffe en be-
slutning om hjemtagning, når vi alle sammen 
afventer den nationale analyse i foråret 2021. 
Det vil ikke give mening.”

Meningsløst,” ”udokumenteret” 
og ”tæt på katastrofalt.”

ATL-direktør Lars William 
Wesch lægger ikke fingre 
imellem, når det gælder 

kommunale hjemtagninger af  indsamling 
af  dagrenovation. En tendens, der særligt 
i hovedstadsområdet, har været tydelig de 
senere år.

ATL og DI har længe været kritiske over for 
det faktum, at kommunerne selv kan påtage 
sig opgaven at distribuere husholdningsaffald, 
men efter indgåelsen af  sommerens affalds-
forlig er det ifølge ATL-direktøren blevet end-
nu mere presserende at sikre nye spilleregler.

For selv om affaldsforliget i Lars William 
Weschs øjne udgør et vigtigt skridt mod fuld 
konkurrenceudsættelse af  affaldshåndterin-
gen, mangler det sidste snavs stadig at blive 
fejet op.

”Når man står over for at konkurrenceud-
sætte al den øvrige affaldsbehandling, giver 
det ingen mening at fastholde distributionen 
af husholdningsaffald på kommunale hænder. 
Faktisk vil det være næsten katastrofalt. Det vil 
i hvert fald være endnu mere meningsløst, end 
det var i forvejen,” siger Lars William Wesch.

ATL-direktøren henviser til, at mens det 
politisk indgåede forlig har sikret ensartet af-
faldssortering, udbudspligt på genanvendelige 
fraktioner og privatisering af  behandlingsan-
læg, så sikrede forliget ikke, hvad ATL og DI li-
geledes har kæmpet for: at renovationskørslen 
konkurrenceudsættes, så private og offentlige 
aktører på lige fod kan byde ind på opgaven.
Det vækker ærgrelse i Industriens Hus.

”Vi ville rigtig gerne have haft med, at det 
skal være det private, som håndterer afhent-
ning, sortering og genanvendelse. Så får man 
en god rollefordeling, der matcher, hvad de 
forskellige parter er gode til,” siger Karin Klit-
gaard, underdirektør og chef  for miljøpolitik 
og cirkulær økonomi i Dansk Industri.

Sådan blev det ikke, selv om de seneste 
år har budt på flere sager, hvor kritikken 
fra industriens side er haglet ned over de 
kommunale hjemtagninger.

Først var der Københavns Kommunes 
politiske beslutning om at hjemtage 
affaldsindsamlingen for at dække overka-
paciteten på Amager Ressourcecenter, og 

senere valgte både Helsingør, Rødovre og 
Hvidovre Kommune at flytte opgaven fra 

private til kommunale hænder med det re-
sultat, at affaldsgebyret ifølge ATL’s beregnin-

ger steg med omkring 10 pct. hos sidstnævnte.

ARGUMENTET RYGER
Fra den ene banehalvdel lyder argumentet, 
at de private aktører nyder godt af  mange 
års specialisering, der sikrer en effektiv drift 
på området. Det giver stordriftsfordele, der 
gavner både miljø og prissætning, mens en 
nystartet kommunal skraldevirksomhed i 
bund og grund skal starte fra scratch.

På den anden side har kommunerne slået på 
tromme for den synergi, det kan skabe, hvis 

ATL og DI fortsætter kampen 
for at forhindre kommunale 
hjemtagninger af affaldsind-
samling. Her er det John (tv) 
og René, der henter  
skrald i Kolding for  
øjnene af nogle  
nysgerrige  
beboere.

Fotos: Maria Tuxen Hedegaard
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Underdirektør og chef  for miljøpolitik og cirkulær 
økonomi i DI Karin Klitgaard har været direkte 
involveret i forhandlingsprocessen og glæder sig 
over aftalen.

”Samlet set er det et forlig, vi er rigtig godt 
tilfreds med. Det kommer til at flytte ressourcerne over mod 
en langt højere grad af  genanvendelse, end vi hidtil har haft. 
Vi får en ensartet indsamling og sortering ude i husholdnin-
gerne, og det er noget, vi virkelig har manglet,” siger Karin 
Klitgaard.

Med aftalen sendes de genanvendelige materialer i udbud, 
hvilket åbner markedet for private virksomheder og dennes 
investeringer i blandt andet sorterings- og genanvendelses- 
teknologi. Det skaber vækst, arbejdspladser og gavner  
miljøet, vurderer Karin Klitgaard.

Men selv om hovedingredienserne i den store politiske 
simregryde er velvalgte, er der alligevel et generende hår i 
suppen. Ønsket om, at kommunerne skal udbyde transporten 
af  husholdningsaffald, blev ikke en del af  forliget.

”For de virksomheder, som lever af  at transportere og køre 
affald, er det et langt hår i suppen, og for os havde det været 
helt naturligt, at den del også var med,” siger Karin Klitgaard 
og henviser til, at stort set alle øvrige led i affaldsbehandlin-
gen fremover sendes i åbent udbud.

Ifølge underdirektøren kan sidstnævnte dog være netop 
den faktor, der gør det til et spørgsmål om tid, før kom-
munerne dropper at hjemtage transport af  dagrenovation. 
Simpelthen fordi den ene opgave ikke vil stå mål med de 
investeringer, det vil kræve.

”For mig at se er vi ved at lave et grundlag, som gør, at det 
vil være mere interessant også for kommunerne at sende 
transporten i udbud,” siger Karin Klitgaard.

Det grundlag kan snart blive forstærket. Som en del af  
forliget blev der nedsat et udvalg, der skal analysere økono-
miske og effektiviseringsmæssige fordele og ulemper ved 
henholdsvis kommunal og privat distribution af  dagrenova-
tion.

Resultatet skal efter planen offentliggøres i februar 2021, 
og Karin Klitgaard forventer, at de privates fordele vil veje 
tungest, hvilket bør gøre vejen mod et tvunget udbud af  
renovationskørslen kortere.

”Det er min forventning og forhåbning og det, vi arbejder 
hen imod,” siger Karin Klitgaard og lover, at DI indtil da vil 
fortsætte med at præge og påvirke på embedsmands- og 
politisk niveau.

I tæt samarbejde med blandt andre ATL.

Det overrasker mig, at man ikke 
har fået det med i forliget. Jeg 
synes, det er en meget kedelig 
tendens, at sådan nogle opgaver 
ikke bliver konkurrenceudsat.”

Henrik Meldgaard, direktør og ejer i 
Meldgaard-koncernen, glæder sig over-
ordnet over det historiske affaldsforlig, der 
giver langt bedre betingelser for private 
aktører, men i samme moment erklærer han 
sig forundret over, at affaldsforliget på den 

MELDGAARD:  
BORGERNE  
BLIVER GIDSLER

DI: Et hår i  
en god suppe

I tæt samarbejde med blandt andre ATL 
har Dansk Industri været en central aktør 
i forhandlingerne om det affaldsforlig, der 

faldt på plads i sommer.

AFFALDSFORLIGET

FAKTA OM  
FORLIGET
Sommerens affaldsforlig 
indeholder en lang række 
nye bestemmelser. 
Herunder følger nogle 
udvalgte punkter.

  Sortering og 
genanvendelse af 
husholdningsaffald 
konkurrenceudsættes.

  Ensartet sortering af 
affald i kommunerne.
Konkret er der tale om  
10 fraktioner.

  Ensartede  
piktogrammer til 
sorteringsanvisning i 
kommunerne.

  Private vognmænd 
kan bruges til det 
forbrændingsegnede 
erhvervsaffald. 
Virksomheder skal 
fremover kunne benytte 
private transportører 
til bortkørsel af 
forbrændingsegnet  
affald fra erhverv.

  Transport af 
husholdningernes 
genanvendelige 
affald. En yderligere 
konkurrenceudsættelse 
af transporten af 
husholdningsaffaldet 
bliver i løbet af 2021 
vurderet i udvalg, 
hvor effektiviteten ved 
henholdsvis kommunal 
og privat kørsel vurderes.

  Gennemsigtighed i 
gebyrfastsættelsen 
Forliget stiller flere 
skærpede krav til 
gennemsigtigheden 
i kommunernes 
gebyrfastsættelse, 
herunder at der etableres 
et skærpet tilsyn med 
gebyrfastsættelsen. 
Ud over gennemsig-
tighed skal dette sikre 
lige konkurrencevilkår 
og effektive priser i 
affaldssektoren. Tilsynet 
skal varetages af 
Forsyningstilsynet.

korte bane ikke strammer udbudskravene 
for distribution af  dagrenovation.

Sidste år oplevede den sønderjyske skralde-
gigant fra tætteste hold, hvordan Sønderborg 
Kommune trods regnefejl og læserstorm i 
første omgang hjemtog affaldsindsamlingen, 
inden opgaven efter meget polemik landede 
hos Urbaser, og den manglende gennemsig-
tighed i kommunale hjemtagninger har været 
et tilbagevendende problem.

”Borgerne bliver i mine øjne en slags 
gidsler. Gennemsigtigheden forsvinder. Så 
kan det godt være, man siger, kommunen 
kan levere en god service, men hvad betaler 
man så reelt for den service? Kunne vi ikke 
mindst levere den samme service til de 
samme penge? Det er jeg slet ikke i tvivl om,” 
siger Henrik Meldgaard.

På positivsiden påpeger Henrik Meld-
gaard, at branchen med affaldsforliget 
endelig har fået nogle rammer, der kan navi-
geres efter. Konkurrenceudsættelsen af  flere 
fraktioner af  affaldshåndteringen kan åbne 
op for flere investeringer på området.

”Vi har været lidt handlingslammet i den 
private sektor, når vi ikke kendte rammebe-
tingelserne, men det gør vi nu, og så kan det 
være interessant at lave nogle investeringer,” 
siger Henrik Meldgaard, der er klar til at ud-
fordre de kommunale aktører. Også når det 
gælder indsamlingen af  husholdningsaffald.

”Vi lægger stadig op til, at det skal være et 
samarbejde mellem den offentlige og private 
sektor. Det får man det bedste resultat af. At 
vi hopper ned i to skyttegrave og skyder efter 
hinanden, det vinder ingen ved.”

”Jeg synes, det er en 
meget kedelig ten-

dens, at sådan nogle 
opgaver ikke bliver 

konkurrenceudsat,” 
siger direktør

Henrik Meldgaard  
om indsamlingen  
af dagrenovation.



Da coronakrisen ramte i foråret, skabte det en 
ny virkelighed i godstransportbranchen. Først 
kom chokket og derefter omstillingen til en 
anderledes hverdag og uforudsigelig fremtid. 
Her giver tre ATL-medlemmer et indblik i, 

hvilke konsekvenser COVID-19 har haft for 
deres virksomhed. På godt og ondt.

mod corona
Kampen De fleste virksomhedsejere vil sikkert mene, at 

deres forretning er uundværlig, men selv om alle 
forretninger udgør en rolle i samfundets øko-
system, har IAT Transport i Esbjerg alligevel haft 
en helt særlig rolle i 2020.

IAT-koncernen er blandt meget andet specialister i trans-
port af  kemiske produkter, herunder sprit og glycerin til pro-
duktion af  desinficerende håndgel, og da coronapandemien 
begyndte at hærge i starten af  foråret, kom der for alvor tryk 
på efterspørgslen.

”Inden for godt en uge tænkte vi ’hold da op’. Alt, hvad vi 
havde af  materiel, der var egnet til at køre den type produk-
ter, blev sat ind dér,” fortæller Kim Straarup, direktør i IAT 
Transport.

Den Esbjergbaserede virksomhed, der også kører industri-
kørsel og produkter til energisektoren, mærkede hurtigt, at 
de faste leverancer af  ren sprit og blødgørelsesprodukter ikke 
var i nærheden af  at mætte behovet til produktionen af  den 
efterspurgte håndsprit. Butikker, hospitaler og virksomheder 
hungrede efter det, der med kort varsel blev et akut behov for 
alle.

”På det tidspunkt var der en normal produktion af  hånd-
sprit til det forbrug, der var før corona, men pludselig havde 
alle et maksimalt forbrug. Det kunne vi godt mærke,” siger 
Kim Straarup.

USIKKER FREMTID
IAT Transport sendte omgående biler ud i Europa, hvor der i 
særdeleshed blev hentet glycerin, der tilsættes den rene sprit 
og derved sænker alkoholprocenten og gør massen mere 
tyktflydende.

”Du skal i første omgang hente fra de lande, der er tættest 
på produktionsområdet, men da værkerne i Tyskland ikke 
længere kunne følge med, måtte producenterne et led længere 
ud. Så vi hentede i det meste af  Europa – og gør det stadig,” 
fortæller Kim Straarup.

Derfor er omsætningen i den gren af  forretningen steget 
markant, hvilket dog ikke får Kim Straarups håndsprittede 
hænder til at klappe ukritisk. Dels mærker IAT Transport 
coronakrisens negative effekt på antallet af  industriordrer, og 
dels er det generelt svært at spå om udviklingen i en usikker 
fremtid.

Til gengæld glæder Kim Straarup sig over at stå i spidsen 
for en virksomhed, der særligt på chaufførsiden har været 
godt rustet til at håndtere COVID-19. Mange års distribution 
af  farligt gods, herunder medicinske gasser til hospitaler, 
har gjort chaufførerne i virksomheden vant til at navigere 
under særlige forholdsregler. Heldragter, sikkerhedsstøvler 
og masker har længe været en del af  hverdagen, og derfor har 
kravet om mundbind ved levering på hospitalerne ikke været 

en ny oplevelse.
”Vi har faktisk oplevet, at omvæltningen har været størst 
på kontorerne. Alle vores chauffører gør jo bare, som de 

plejer. Jeg har stor respekt for, hvordan de har hånd-
teret det hele,” slutter Kim Straarup.

EFTERTRAGTET 
SPRITKØRSEL

Som leverandør af råvarer til håndsprit  
blev IAT Transport en afgørende brik i  

bekæmpelsen af coronasmittens første bølge. 
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Jesper Nørgaard, direktør i fragtvirksomheden J. Nørgaard  
Petersen A/S, er ikke meget for at sammenligne coronakrisen 
med noget, men adspurgt om det seneste halve år har været det 
mest turbulente i karrieren, kan han alligevel ikke lade være med 
at henvise til finans krisen i 2008.

     Dengang var det ikke hele landet, der lukkede ned, men til gengæld 
 bankede krisen ordrerne helt i bund, og set i det lys har corona-

krisen været nådig for den Taastrupbaserede fragtmand, der også er en 
del af  Danske Fragtmænd. Faktisk er omsætningen steget i takt med 
den markante stigning i forbrugernes onlineindkøb.

”Finanskrisen i 2008 var forfærdelig for os. Denne her krise har 
udviklet sig helt anderledes, men på mange måder er det alligevel det 
værste, jeg har oplevet, fordi den er så uforudsigelig,” indleder Jesper 
Nørgaard.

”Et er, at du har styr på den økonomiske del, men du har hele tiden 
denne her sygdomstrussel, der lurer. Det kan jo ligge hele firmaet ned, 
hvis mange bliver syge af  corona, og det vil få store konsekvenser.”

DEN PROFESSIONELLE REAKTION VANDT
Da Danmark lukkede ned i foråret, sendte det Jesper Nørgaard og trans-
portchef Brian Jensen på overarbejde. Et væld af  følelser skyllede ind 
over direktøren og stillede store krav til at holde hovedet koldt. Jesper 
Nørgaard måtte balancere mellem en personlig og professionel reaktion.

”Den personlige del sagde, at det her var noget skidt, og jeg blev 
også bekymret. Hvad ville der ske? Det hele var så uvirkeligt. Samtidig 
sagde den professionelle del af  mig, at vi måtte agere hurtigt og finde 
ud af, hvordan vi bedst muligt kunne komme igennem det. Gudskelov 
var det den professionelle del, der reagerede”.

Første fase i krisehåndteringen bestod i at skabe tryghed hos med-
arbejderne. Nogle panikkede og blev bange for at gå på arbejde, mens 
andre mere eller mindre kørte videre som altid.

”Den første tid gik meget med at kommunikere,” husker Jesper 
Nørgaard, der hurtigt kunne melde ud, at coronakrisen ikke ville få 
ansættelsesmæssige konsekvenser. Tværtimod.

Mens ordrerne inden for ”business to business” faldt, steg kørslerne 
mellem virksomheder og private forbrugere markant i takt med de 
hjemsendte danskeres stigende onlinehandel.

Men selv om den øgede omsætning er kærkommen i virksomheden, 
er det stadig for tidligt at puste ud.

”Jeg synes ikke, jeg slapper af  endnu, for vi aner ikke, hvad der venter. 
Det kan være, der kommer et pressemøde i aften, og så ser virkeligheden 
anderledes ud igen. Det er den usikkerhed, vi hele tiden lever med, men 
det er også en usikkerhed, vi har lært at leve med,” siger Jesper Nørgaard, 
der glæder sig over at se sine medarbejdere rykke sammen og hele tiden 
være omstillingsparate over for nye tiltag.

For som han siger:
”Corona er kommet for at blive, og der er allerede nu ting, der er 

forandret for altid.”

”Vi har lært at leve
  med usikkerheden”

COVID-19 har skabt en ny hverdag hos J. Nørgaard 
Petersen, hvor fremtidens uforudsigelighed gør det 
svært at hvile i virksomhedens øgede godsmængder.

Forårets coronabølge ramte 
Dansk Auto Logik som en 
bilknuser, men med kompetent 
krisestyring fik bildistributøren 
vendt, hvad der for en stund 
lignede kollisionskurs.

 ”DET VAR 
SOM EN
     DÅRLIG 
  FILM”

CORONAKRISEN

Kurt Rath husker det tydeligt. 
Den aften, hvor statsminister 
Mette Frederiksen på et presse-
møde lukkede Danmark ned.

Den administrerende direktør 
i Dansk Auto Logik fornemmede godt, at det 
trak op til stormvejr, eftersom bilfabrikan-
ter rundt i verden allerede havde lukket ned, 
men nu blev den dystre udsigt tværet hen 
over skærmen hjemme i privaten.

”Det var her, vi rent fysisk fik denne her 
AHA-oplevelse,” fortæller Kurt Rath godt 
et halvt år efter det historiske pressemøde 
den 11. marts.

Herfra gik det hurtigt med at omstille sig. 
Sammen med sin hustru, der også har en 
central position i firmaet, opbyggede Kurt 
Rath et akut kriseberedskab i hjemmet, 
hvorfra der blev kommunikeret ud til ledere 
og medarbejdere, mens det ene pressemøde 
afløste det andet på TV 2 News.

Det var hårde og lange arbejdsdage 
præget af  usikkerhed, og hvor lange gåture 
i et affolket bybillede var ventilen, der gav 
luft til hjernen.

”Det var som en dårlig film,” husker Kurt 
Rath.

”Det var en meget hektisk periode, hvor 
vi oplevede, det gjorde ondt, fordi vi så for 
os, at mange af  de ting, vi havde bygget op 
igennem længere tid, ville blive splittet ad 
på relativ kort tid.”

TRYGHED TIL CHAUFFØRERNE
Ud fra samtaler med importører og andre 
interessenter i bilbranchen opstillede Kurt 
Rath og den øvrige ledelse prognoser, der 
tegnede et dystert billede af  fremtiden. 
Konsekvensen blev, at direktøren måtte 
opsige 90 medarbejdere ud fra en vur-
dering af, hvem der ville være sværest at 
rekruttere igen.

Det betød, at kun få chauffører blev 
afskediget, mens alle terminalarbejdere 
måtte opsiges. Til gengæld måtte chauffø-
rerne på skift varetage de tilbageværende 
opgaver på de hårdt ramte terminaler.

”På den måde kunne vi give jobtryghed 
til chaufførgruppen, men det var en meget 
hård og ubehagelig proces,” siger direktø-
ren.

Heldigvis viste virkeligheden sig mere 
nådig end prognoserne. Selv om pro-
duktionen af  nye biler faldt drastisk, var 

forbrugernes købekraft stadig intakt, og 
det satte gang i købet af  brugte biler, som 
medførte nye ordrer. Derfor kunne Kurt 
Rath hurtigt genansætte halvdelen af  de 
afskedigede medarbejdere og holde forret-
ningen i omdrejninger.

”I august måned 2020 havde vi faktisk 
en højere omsætning, end vi havde i august 
sidste år, så det fortæller jo lidt om, hvor 
meget fejl vi og andre dele af  branchen tog 
i forhold til den udvikling, der har været,” 
siger Kurt Rath uden dog at påstå, at faren 
er drevet over.

Før COVID-19-pandemien var omkring 
20.000 biler fordelt på virksomhedens to 
terminaler i Vamdrup og Ringsted, mens 
tallet i dag er lidt under det halve.

Det forhindrer dog ikke Kurt Rath i at 
se lyst på fremtiden. Han tøver ikke med 
at kalde det seneste halvår for det mest 
udfordrende i direktørkarrieren, og den 
ene uges sommerferie var nok heller ikke 
helt nok til at koble af, men:

”Vi har taget en beslutning om at lægge 
chokket og alt det negative bag os, og så 
ser vi positivt på fremtiden. Det er langt 
sjovere end det andet.”

Coronavirusset 
ramte Kurt Rath 

og Dansk Auto 
Logik hårdt i 

foråret, men siden 
blev en stor del af 

de afskedigede 
medarbejdere 

genansat.  
Foto: Maria Tuxen 

Hedegaard.
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CORONAKRISEN

Mens store dele af  det danske 
erhvervsliv har taget imod 
økonomiske øretæver 
under den igangværende 
coronakrise, er godstrans-

portbranchen set over en bred kam sluppet 
nådigt. Det ændrer dog ikke på, at de fleste 
virksomheder forbereder sig på, at det kom-
mende år byder på en tilbagegang.

“Der er ingen tvivl om, at medlemmer-
ne generelt ruster sig til værre tider. De 
trimmer organisationen og passer på med 
de risikable investeringer. Man er eks-
tra opmærksom på, hvordan man holder 
udgifterne nede,” siger Lars William Wesch, 
branchedirektør i ATL.

Under forårets store nedlukning så mange 
medlemsvirksomheder nye muligheder og 
oplevede et skift i markederne. Mens der 
ikke var mange ordrer for restaurations-
branchen og tekstilvirksomhederne, kom 
der i stedet gang i kørslen med e-handelsva-
rer eller for byggemarkeder, fordi danskerne 
gik hjemme og lavede projekter på boligen 
og bestilte varer over nettet.

“Nogle har vundet på gyngerne, hvad de 
har tabt på karrusellerne. Der har været så 
meget tryk på mange steder, at man ligefrem 
har manglet arbejdskraft. Men lige nu er der 
stor usikkerhed om udsigterne for 2021,” 
siger Lars William Wesch.

Selv om mange virksomheder i branchen 

DEN  
BARSKE  
 SANDHED

Det meste af godstransportbranchen er økonomisk 
sluppet helskindet igennem coronakrisen – mange 
firmaer ruster sig dog til et alvorligt tilbageslag.

har haft et godt år indtil nu, er der god 
grund til at tænke fremad og gardere sig 
bedst muligt. For mens finanskrisen var et 
stort brag med efterdønninger, hvor man 
kunne identificere skaden og afgrænse den, 
forholder det sig anderledes med corona-
krisen. 

“Med corona er det meget mere usikkert, 
hvordan det påvirker indenrigs- og uden-
rigshandlen. Det er en krise, som er svær at 
få et klart billede af, og derfor er den svær at 
håndtere. Men dansk eksport er faldet, og vi 
kan ikke forvente, at byggeriet bare bliver 
ved med at buldre derudaf, så vi tvivler på, vi 
kan holde det meget høje niveau, som vi har 
oplevet i en årrække,” fortæller Lars William 
Wesch.

Ifølge cheføkonom i Dansk Industri 
Allan Sørensen er det værste forhåbentligt 
overstået med forårets store nedlukning, 
der betød en historisk slem tilbagegang for 
dansk økonomi på 6,9 pct. i 2. kvartal.

“Det svarer til en hel finanskrise fyret 
af  på et kvartal,” siger Allan Sørensen og 
påpeger, at selv om hjulene er ved at komme 
i gang, er der stor forskel på, hvordan det 
foregår i de forskellige brancher. Der er dog 
grund til forsigtig optimisme.

“Hvis vi kigger på verden omkring os, så 
forudser den nye OECD-prognose, at efter en 
økonomisk tilbagegang på verdensplan på 
4,5 pct. i år, kommer vi til at opleve en tilsva-

rende fremgang næste år. Det betyder, at vi 
ved udgangen af  2021 forhåbentlig er tilbage 
på samme niveau, som vi var på inden i år,” 
siger Allan Sørensen.

USIKKERHED OG TØVEN
Cheføkonomen forudser dog et 2021 med 
usikkerhed og tøven, når det gælder de store 
investeringer.

“Vi kigger ind i et usikkert verdensbillede. 
Mange vil være tilbageholdende med de 
store investeringer, som koster mange penge 
her og nu, og som bliver forrentet over  
årene. Det er en helt naturlig reaktion på 
krisen. Kan man stramme møtrikkerne og 
smøre maskinen lidt, så den kan køre et år 
til, så vil de fleste nok vente et år med at  
købe en ny.”

CORONAENS 
KONSEKVENSER
  Godstransportbranchen 
forbereder sig på tilbagegang.
  Dansk eksport er faldet, og det 
kommer til at gøre ondt.
  Mange virksomheder venter 
med investeringer.

CORONAKRISEN

Kriseknuserne
Coronakrisen har stillet store krav til virksomheder og ansatte, 
og det har givet travlhed hos ATL’s konsulenter. Her fortæller  

tre af dem om det seneste halvårs største udfordringer  
i deres ressort, og hvordan de har ageret.

CHEFKONSULENT SUSANNE LINHART  
Arbejdsmiljø og TEKSAM 
Da coronakrisen brød ud, var vi i samarbejde med 3F hurtige til at lave 
retningslinjer for, hvordan man beskytter sig bedst muligt, så chauf-

førerne kunne føle sig trygge i hverdagen.
Arbejdstilsynet har særligt fokus på vores branche og dukker uanmeldt 

op, når chaufførerne læsser af  og på. Det foregår udendørs, så her har tilsy-
net fungeret helt normalt.

Vi har mange gange skrevet ud om vigtigheden af, at chaufførerne holder 
førerhuset rent og spritter af, når de sætter sig ind. Arbejdstilsynet har givet 
et enkelt påbud om manglende håndsprit, og det var til en virksomhed, som 
ellers havde styr på det. De fangede dog lige netop den chauffør, der ikke tog 
det alvorligt.

KONSULENT JOHANNE KOLBYE 
Personalejura og overenskomstforhold 
Vores medlemmers spørgsmål under COVID-19 har blandt andet 
omhandlet hjemsendelsesordninger, håndtering af  medarbejderes 
udlandsrejser og mulighed for refusion af  sygedagpenge. Derudover har 

der været spørgsmål om opsigelser af  medarbejdere, og hvad man kan 
gøre for at undgå at afskedige. Regeringen har løbende vedtaget lovgivning, 

som vi har rådgivet om.
DI har nedsat et coronateam, som løbende har opdateret vejledningerne på 

DI’s hjemmeside, og som fortsat opdateres, så snart der er ændringer eller tilfø-
jelser.  
Vi har hele tiden måttet rådgive på baggrund af  de gældende regler med det for-
behold, at vi ikke vidste, hvordan det ville se ud om en uge. Men jeg fornemmer, 
at medlemmerne har følt sig trygge ved de svar, de har fået fra os, da DI har været 
inde i de politiske processer hele vejen igennem.

Det er svært at sige, om vi er ovre perioden med hastelovgivning, men vi er 
forberedt på at hjælpe, både når krisen er akut, og når forholdene er mere rolige. 

CHEFKONSULENT MICHAEL BOAS
Erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser

Det har været en svær situation, men alle parter har forsøgt at finde 
løsninger, og jeg har været imponeret over, hvordan både skoler, elever 

og virksomheder har grebet det an. Jeg håber, man også har oplevet det 
sådan ude i de enkelte virksomheder.
Siden nedlukningen har vi forsøgt at få afviklet så meget skole som muligt 

så normalt som muligt. Der blev gennemført administrative prøver, hvor det 
kom an på en individuel vurdering i stedet for en prøve, men det blev mindre 
nødvendigt end forventet at bruge den løsning.

Rekrutteringen af nye elever stoppede stort set i foråret. I de her usikre tider, har 
mange tænkt ’nu venter vi lige og ser, hvordan det går’. Men fra juni og frem har vi set 
en pæn vækst, selv om vi ikke når op på sidste års niveau.

Nogle elever afsluttede deres grundforløb uden at kunne få en elevplads og røg 
ud af  systemet. Nogle af  dem glider helt ud, og det er ærgerligt, men til gengæld 
har vi fået nogle folk ind med en anden baggrund. For eksempel har virksomhe-
derne fundet en student eller lignende og så tilpasset systemet.

ATL MEDLEMS-
UNDERSØGELSE 

Oktober 2020

Husk...Husk...
... at ATL’s konsulenter altid sidder 
klar til at rådgive medlemmerne. 

Alle konsulenter kan findes via 
ATL’s hjemmeside på adressen 

www.atl.di.dk.

Har du specifikke spørgsmål 
vedrørende COVID-19, kan du  

også orientere dig på  
www.danskindustri/covid19, hvor 

du kan finde Dansk Industris 
seneste retningslinjer. På dette 

site kan du finde coronarelevant 
information om alt fra eksport til 

hygiejne på arbejdspladsen.

Hvordan har coronakrisen 
påvirket din virksomheds 
omsætning siden foråret  

2020 og frem til nu?

I alt har 117 medlems  - 
virksomheder deltaget og  
svaret på undersøgelsen. 

FALDENDE

UÆNDRET

STIGENDE

10 20 30 40 50 60
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UDDANNELSE

Uddannelses- 
       jægeren

I en nyoprettet projektstilling er 
Christian Hunter manden, der 
skal gøre støtten til uddannelse 
på transportområdet mere 
synlig. Det nyder blandt andre 
Møbeltransport Danmark godt af.

De fleste af  os kender det.
Regninger, der løbende tikker 

ind og med tiden har fået sin 
vante plads i budgettet, selv om 
det indimellem kan være svært 

at gennemskue, hvad man helt præcist får ud 
af  betalingen.

Som arbejdsgiver i godstransport-
branchen kan de halvårlige indbetalinger 
til HTSK-fonden måske være af  samme 
karakter, og derfor er ATL, DI og 3F i regi 
af  Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 
gået sammen om et initiativ, der skal gøre de 
økonomiske støttemuligheder til videre-
uddannelse mere synlige.

Det sker som et led i brancheorganisatio-
nernes klare ambition om at fokusere mere 
på uddannelse, som skal være med til at løfte 
branchen.

I centrum for initiativet står Christian 
Hunter, som ATL-Magasinet møder i Rød-
ovre foran indgangen hos Møbeltransport 
Danmark. 

Hunter er uddannelsesjægeren, som siden 
forårets tiltrædelse i en to-årig projektstil-
ling har besøgt en lang række ATL-med-
lemmer. Det har han gjort med det formål 
at gøre opmærksom på mulighederne for at 
opkvalificere medarbejderne via HTSK-fon-
den, hvorfra virksomhederne kan få udbetalt 
en del af  medarbejderlønnen, når de ansatte 
er på uddannelse og kursus.

KONTANT TILSKUD
Inden ankomsten til Møbeltransport Dan-
mark har Christian Hunter haft en anden 
virksomhed i røret, og senere på dagen 
venter et videomøde med en tredje. Han har 
indtil videre været i kontakt med mere end 
100 medlemmer fra vejgodstransportbran-
chen, og billedet er det samme mange steder. 
Viljen til videreuddannelse er stigende, men 
rådgivningen er kærkommen.

For nylig havde Christian Hunter en ud-
dannelsesansvarlig i røret, der hurtigt måtte 

UDDANNELSE

krybe til korset, da TUR-konsulenten spurgte 
ind til brugen af  HTSK-fonden.

”Han måtte ærligt tilstå, at alle de bogsta-
ver, jeg nævnte, var helt volapyk for ham. 
Han anede ikke, hvad det var, de betalte til,” 
fortæller Christian Hunter, som dernæst kun-
ne forklare, hvad virksomheden indbetalte 
pr. medarbejder, og hvordan den pågældende 
arbejdsgiver kunne bruge fonden til at styrke 
sin virksomhed. Den information kastede en 
invitation til endnu et kaffemøde af  sig.

HTSK-fonden fungerer på den måde, at 
den udbetaler et kontant tilskud til virksom-
heder, der sender deres medarbejdere på 
kurser og uddannelse, og en af  de ATL-virk-
somheder, der på baggrund af  Christian 
Hunters rådgivning er i gang med kompe-
tencefonden, er Møbeltransport Danmark.

Her er virksomhedens HR-ansvarlige Hans 
Christian Nielsen i daglig tale ’HC’, i fuld gang 
med at realkompetencevurdere medarbej-
derne via et nyt digitalt system. Det skal agere 
fundament for den videre opkvalificering af  
medarbejdergruppen, fortæller han mellem et 
par faglige drøftelser med Christian Hunter.

”Nu har jeg i 38 år været HR-ansvarlig i tre 
forskellige virksomheder, og som jeg plejer 
at sige: Før vi skal finde ud af, hvor vi skal 
hen, skal vi finde ud af, hvor vi er,” siger ’HC’ 
og fremhæver det overblik, Christian Hunter 
har hjulpet med at skabe i forhold til indbe-
taling og udbytte af  HTSK-fonden. 

”Selv enhver jyde kan se, det har været en 
dårlig forretning for os. Derfor greb vi bolden.”
Ifølge driftsleder Benjamin Møller har 

coronakrisen og de deraf  mere omskiftelige 
og uforudsigelige ordrekøer været med til 
at skubbe til uddannelsesvelviljen. Som han 
påpeger, kan han lige så godt udnytte perio-
derne med færre opgaver til at opkvalificere 
medarbejdergruppen. Til glæde for både den 
enkelte og virksomheden som helhed.

”I stedet for at læne sig tilbage og tørre 
øjnene kan vi lige så godt få noget ud af  
det her. Og det er egentlig fantastisk, at du 
reelt kan få penge for at gå på kursus,” siger 
Benjamin Møller.

FRA LASTBIL TIL BUS
Og måske kan kompetencefonden endda være 
med til at realisere en idé, der på baggrund af  
coronakrisens indtog er blomstret hos Benja-
min Møller. Møbeltransport Danmark deler 
hus med Lyngby Turistfart og for at holde 
chaufførerne i møbeltransportfirmaet i gear, 
kan det blive aktuelt med et samarbejde, hvor 
chauffører fra Møbeltransport Danmark i 
perioder udlånes til at køre bus for turistfart-
selskabet. Det vil give en større jobsikkerhed 
til chaufførerne, men også kræve, at de bliver 
certificeret til at køre bus. Det kan HTSK-fon-
den være med til at finansiere.

”Det er jo et super godt eksempel, og så er 
det min rolle at rådgive og vejlede om, hvilke 
muligheder der er,” siger Christian Hunter 
og slår fast, at det bestemt kan lade sig gøre.

Som Benjamin Møller afslutningsvis 
bemærker det:

”Havde vi ikke haft Christian, havde vi slet 
ikke vidst, at muligheden er der.”  

FAKTA OM 
HTSK-FONDEN

OBS!OBS!

Virksomhederne 
indbetaler 780 kr. pr. år 
for hver fuldtidsansat 
medarbejder omfattet 
af overenskomsterne 
mellem DI og 3F 
Transport.

Virksomheder kan hvert 
år få tilskud til 10 dages 
aftalt uddannelse pr. 
medarbejder.

Hvis medarbejderen 
ikke når at bruge 
dagene, vil de gå tabt. 
Medarbejderen får dog 
10 nye dage med tilskud 
hvert år.

Der er en forældelses-
frist på 3 måneder 
regnet fra slutdato på 
kursus.

DET FÅR MAN  
I TILSKUD:
Aftalt uddannelse:
35 kr. pr. time

Selvvalgt uddannelse:
60 kr. pr. time

RKV før EUV:
60 kr. pr. time

IKV, FVU, ordblinde-
undervisning og dansk - 
 uddannelse 1, 2 og 3:
85 kr. pr. time

Fonden dækker 
desuden deltager-
betalingen til  
AMU-kurser.

Der skelnes mellem 
faglærte og ikke-faglærte 

medarbejdere.

Christian Hunter 
turnerer landet rundt 
for at rådgive om støtte 
til uddannelse i ATL’s 
medlemsvirksomheder.
Fotos: Claus Bech

Møbeltransport Danmark i Rødovre er en af mange transportfirmaer, der har haft besøg af 
Christian Hunter. Her i dialog med driftsleder Benjamin Møller (th) og HR-ansvarlige ’HC’.
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JOB I TRANSPORT

Manglen på arbejdskraft er en af branchens største 
udfordringer. Mange nuværende chauffører nærmer sig 

pensionsalderen, og derfor er det afgørende at tiltrække unge 
kræfter, der kan holde hjulene i gang. Cecilie, Mikkel og Nicolaj 

er en del af rekrutteringskampagnen Job i Transport og fortæller 
her, hvorfor de har valgt en hverdag med lastbiler.

NICOLAJ LIGAARD ASMUSSEN
32 år, Randers 
Disponent hos Thortrans

Jeg startede i branchen, da jeg var 17 år. Min far var eks-
portchauffør, og min bror, som er fire år ældre end mig, kørte 

også lastbil. I skolernes efterårsferie kørte jeg med min bror, og 
om eftermiddagen gik jeg ude på lageret og hjalp med at læsse på 

og vaske biler. Jeg endte med at få tilbudt en læreplads der.
Efter halvandet år fik jeg en kæreste i Hornslet og arbejde i et 

fragtfirma i Silkeborg. Senere søgte jeg ud til Frode Laursen, hvor 
jeg kørte i to år, inden jeg fik et tilbud om at blive afløser som dis-
ponent. Efter et års tid fik jeg tilbudt en fast stilling på aftenholdet, 
hvor jeg skulle sidde og arbejde med tyskere og polakker. Der sad 
jeg et år, inden jeg kom ud til Thortrans i Randers.

Det er måske lidt en kliché, jeg fandt en ny kæreste efter en 
julefrokost i Frode Laursen, og vi har nu været sammen i fem år og 
været gift i tre. Vi har to piger på tre og et halvt og et år. 

De fleste dage møder jeg ind mellem 7 og 7.15, og så er jeg 
hjemme igen cirka 17.30. Det er nogle lange dage, men vi får det 
til at fungere. Tirsdag og torsdag går jeg, så jeg kan hente børn i 
daginstitutionerne.

Da jeg var ung, var det lastbilen, der trak, men jeg tænkte tidligt 
på at blive disponent. Jeg er vokset op med en far, der kom hjem 
lørdag formiddag og måske skulle køre igen søndag eftermiddag. 
Sådan skal mine børn ikke vokse op, for jeg vil ikke kun være week-
endfar. Jeg er glad for det, jeg laver, og jeg har ikke travlt, men hvis 
jeg en dag får tilbudt mere ansvar, vil det være interessant.

JOB I TRANSPORT

CECILIE NATI  
KONGERSLEV
26 år, Fredericia 
I lære som chauffør hos Dantra 

Til daglig kører jeg tankvogn med farligt 
gods. Det er giftige kemikalier, alle slags 
syrer og baser, der er farlige for miljøet. Jeg 
gik ud af  gymnasiet med et snit på 11,2 i fysik 
og kemi, så jeg synes, det er ret spændende. 
Samtidig er jeg uhyggeligt velorganiseret, 
nærmest perfektionistisk, og det passer godt 
til at køre med farligt gods.

Jeg er ufatteligt glad for mine kolleger ude 
på vejene. Alle er meget søde til at hjælpe, 
hvis man har brug for det. Det er en branche, 
som er åben for alle slags personligheder. Jeg 
er en lang og tynd pige, der kører en 56 tons 
lastbil, og hvis der kommer skidt under mine 
lange akrylnegle, er det bare sjovere at grave 
det ud bagefter. 

Min kæreste og jeg har kendt hinanden i 
mange år, og vi får det til at fungere. Han sy-
nes også, at det er blæret, at jeg kører lastbil. 
Hvis vi en dag skal have børn, er vi jo altid to 
om det, så jeg er sikker på, at vi også får det 
til at fungere. 

Min far har siddet i fængsel hele mit liv, 
så min mor har skullet tage sig af  mig. Mine 
onkler, der begge er kranvognschauffører, 
har været mine forbilleder. Jeg har altid 
gerne villet køre godstransport, jo større, jo 
bedre, og jeg tror på, at det kun er min fan-
tasi, der sætter grænser for, hvor jeg ender. 
Med de odds jeg har haft, er det jo gået meget 
godt indtil nu.

MIKKEL BUDUM BOHN 
23 år, Brønderslev  
I lære som chauffør hos Sæby Godstransport 

Der er ikke to dage, der er ens, og det er det, jeg godt kan lide 
ved at være chauffør. Siden foråret har jeg kørt som fragt-
mand med alt fra pakker til pallegods og maskindele, men når 
jeg er færdigudlært, vil jeg prøve noget udlandskørsel for at 
udfordre mig selv mere. Så har man ikke nogen, der altid er 
klar til at hjælpe med det hele. Målet er at finde et job hos en 
eksportvognmand.

Inden jeg begyndte i lære, var jeg på kontanthjælp. Jeg hav-
de ikke noget at miste, da jeg startede, men fandt hurtigt ud af, 
at det er det her, jeg vil.

Jeg er med i en verdensomspændende klub, der hedder 
‘Bearded Villains’. Det er mænd, der alle har det til fælles, at vi 
har fuldskæg og vil gøre verden til et bedre sted. I Danmark er vi 
50 medlemmer, og vi laver velgørenhedsarrangementer, hvor vi 
samler ind til Hjerteforeningen med fokus på børn med hjerte-
sygdomme og til forældre, der har børn, som er hjerneskadede. 
Vi vil afstigmatisere det look, vi har – at man ikke er rocker, 
fordi man har stort skæg og tatoveringer. 

Det skræmmer mig ikke at kombinere familieliv med at 
være lastbilchauffør. Der er mange, der får det til at fungere, 
og jeg er jo selv vokset op med en far, der kørte både i Norge, 
Sverige og Tyskland, så jeg ved, hvordan det er. Og når har 
jeg kørt som chauffør i en årrække, kan jeg måske blive fag-
lærer og tage ud og undervise.

Det er  
en branche,  
der er åben  
for alle slags  

personligheder

”

”

FAKTA
Frem mod 
udgangen af året 
optræder Cecilie, 
Mikkel og Nicolaj i 
kampagne videoer, 
der er udarbejdet 
i samarbejde 
med PR- og 
kommunikations -
bureauet LEAD 
Agency. Videoerne 
vil løbende 
udkomme på 
Job i Transport-
kampagnens 
Facebookside af 
samme navn og 
skal være med til 
at give et indblik 
i, hvordan det 
er at træde ind i 
branchen som ung. 
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ELEVER OG LÆRLINGE

En speditørelev fra BHS Logistics 
A/S og en chaufførlærling fra Alex 
Andersen Ølund A/S.

De blev vinderne af  ATL’s årlige 
priser, der hædrer de dygtige og 

ihærdige unge i transportbranchen.
24-årige Kasper Friis Kjær Hansen løb 

med transportens elevpris anno 2020, 
mens 21-årige Anton Hertz Bruun tog sig af  
transportens lærlingepris for sit engagement 
i og uden for førerhuset i forbindelse med 
chaufføruddannelsen.

Prisuddelingen skulle oprindelig være 
fundet sted på ATL’s årsdag i foråret, men 
som så meget andet spændte coronavirusset 
ben for arrangementet, mens kåringerne 
blev udsat til efteråret.  

Nu er priserne afsat, og selv om det skete 
uden klapsalver fra medlemmerne, mind-
sker det ikke vigtigheden af  at hædre den 
ungdom, der skal føre branchen sikkert ind i 
fremtiden.

”Transportbranchens fremtid skal skabes 
af  de kommende transportmedarbejdere, og 
vi vil have mange flere ind i branchen. Derfor 
er det helt afgørende for os at hylde de unge 
elever og lærlinge, der vælger en karrierevej 
inden for transport og logistik,” siger ATL’s 
direktør, Lars William Wesch.

”Med vores priser, der blev indstiftet sidste 
år, vil vi gerne udtrykke vores respekt og 
hyldest til de unge, der går transportvejen.”

Det er ATL’s medlemmer, der selv har ind-
stillet elever og lærlinge til priserne, og efter-
følgende har en dommerkomité udpeget årets 
to vindere, der foruden æren overrækkes en 
skulptur designet af guldsmed Nicolai Appel.

ATL hylder transport- 
branchens fremtid
Vinderne af årets elev- og lærlingepris er fundet.  
ATL ønsker stort tillykke til branchens nye rollemodeller.

Transportens  
Lærlingepris 2020
- vinder Anton Hertz Bruun, 
Alex Andersen Ølund A/S

Dommerkomiteen har peget på Anton 
Hertz Bruun, fordi han allerede tidligt 
i uddannelses forløbet har vist, at han 
brænder for sit fag og samtidig gennem 
en stor indsats har udviklet sig til en 
dygtig chauffør. Han er typen, der ikke er 
bange for at påtage sig nye opgaver, og 
som samtidig hurtigt lærer at håndtere 
dem. Anton er samtidig en vellidt 
person, som både blandt kammerater 

under uddannelsen og nu i job 
som chauffør udviser stor 

kollegialitet. Han tager hånd 
om andre og løfter gerne en 
eller flere kolleger. Dermed 
har Anton kvalificeret sig til 
at blive kåret som vinder af 
Transportens Lærlingepris 

2020.

Da coronakrisen ramte Danmark i foråret, 
frøs modet til at tage chaufførlærlinge ind, 
men efter krisens indledende chok tøede 
velviljen op. I juli 2020 blev der indgået 
flere uddannelsesaftaler end i juli 2019.

”Da vi stod midt i krisens første fase i foråret, hav-
de vi ikke mange forventninger til, at der ville være 
fokus på arbejdskraft i månederne efter. Men situati-
onen har været anderledes,” siger ATL-direktør Lars 
William Wesch og peger på virksomhedernes store 
efterspørgsel af  chauffører under coronapandemien.

En af de virksomheder er J.M. Jensen. Skjern-virksom-
heden, som kører fragtkørsel og driver lagerhotel, har 
gennem årene haft stor succes med at tage lærlinge ind 
og nyder i skrivende stund godt af fire chaufførlærlinge.

”Vi har en branche, hvor vores personale bliver 
ældre og ældre, så der skal jo nogle unge kræfter ind, 
og langt henad vejen har vi været heldige med dem, 
vi har udlært. Jeg tror, vi har udlært over 30, og vi har 
da i hvert fald 7-8 stykker af  dem ansat i dag,” siger 
kørselsleder og medindehaver Allan Poulsen.

STORE FORDELE
Selv om det kræver lidt ekstra tålmodighed at oplære 
lærlinge, og at de i perioder skal afsættes til skoleop-
hold, er der ifølge Allan Poulsen meget at hente hos 
de unge. Både på lang og kort sigt.

Senest har J.M. Jensen droppet de gamle håndskrev-
ne kvitteringer til fordel for digitale scannere, og 
netop på disse teknologiske parametre er der klare 
fordele ved at have unge hoveder på arbejdspladsen.

”Der har vi set, at de unge har været med til at lære 
vores gamle chauffører, hvordan man gør. De er jo 
næsten født med en iPhone i hånden,” siger Allan 
Poulsen.  

Også på EUC Lillebælt er der fart på de unge. For 
fem år siden indgik EUC Lillebælt 30-40 ungdomsud-
dannelser om året, mens tallet sidste år var 99. I 2020 
forventer de at lande på samme niveau, og det glæder 
uddannelsesleder Henrik Helios fra uddannelsesin-
stitutionen i Fredericia.

”Det kan være, at kulturen er ved at ændre sig, så 
det igen bliver populært at arbejde som chauffør.  Det 
kan også være, at de mange tiltag for at gøre opmærk-
som på transportbranchen er begyndt at virke,” siger 
Henrik Helios.

Udviklingen er positivt nyt i ATL, hvor Lars Wil-
liam Wesch ser den positive kurve som et udtryk for 
branchens forståelse af  fremtidens udfordringer.

”Arbejdsgiverne ved godt, at den store rekrutterings-
udfordring ikke forsvinder, selv om vi lige nu står midt i 
en alvorlig coronakrise. Der kommer en tid efter corona.”

Efter forårets tilbagegang i antallet af 
indgåede uddannelsesaftaler er der kommet 
godt gang i godstransportens fødekæde.

”DER KOMMER EN  
TID EFTER CORONA”

UDDANNELSESAFTALER I VEJGODSTRANSPORTEN
 JUNI 19 JULI 19 JUNI 20 JULI 20
Indgåede aftaler i perioden 57 31 86 54
Indgåede aftaler seneste 3 mdr. 176 141 130 170
Indgåede aftaler seneste 12 mdr. 789 787 646 670

Dommerkomitéen bestod i år af  formand 
for Rådet for de grundlæggende erhvervs-
rettede uddannelser samt adm. direktør 
for Tænketanken DEA Stina Vrang Elias, 
administrerende direktør for SkillsDenmark 
Simon Neergaard-Holm og formand for 
Erhvervsskolernes Elevorganisation Anton 
Bay Hansen.

Sammen har de givet følgende begrundelser 
for valget af  henholdsvis elev- og lærlinge-
prisen: 

Transportens Elevpris 2020
– vinder Kasper Friis Kjær Hansen,  
BHS Logistics A/S

Dommerkomiteen har peget på Kasper Friis 
Kjær Hansen, fordi han både socialt og fagligt 
har været et forbillede under sin uddannelse 
og samtidig er en meget vellidt medarbejder 
og kollega. Både fra læreplads og skole har 
Kasper fået den samme karakteristik, nemlig 
som en ihærdig og målrettet person, der har 
sat sit uddannelsesforløb i højsædet og aldrig 
holdt sig tilbage for at løse nye opgaver og tage 
ansvar. Et flot resultat ved fagprøven vidner om 
indsatsen. Han har gradvist fået tildelt mere 
og mere ansvar i elevtiden på virksomheden 
og i den sidste del på et niveau, der matcher 
de udlærte speditører. Samtidig er han en 
god kammerat og kollega, der sikrer et godt 
arbejdsklima omkring sig. Det er ikke let at 
blive kastet ud i jobbet som ny speditør. Kaspers 
tilgang til udfordringerne  – også ved endt 
uddannelse – gør ham til en god rollemodel, 
som berettiger til Transportens Elevpris 2020.

En stolt Anton 
Hertz Bruun (th) 
sammen med 
personalechef 
Jens Hansen.
Foto: Sophia 
Juliane Lydolph

Prisvinder Kasper Friis Kjær Hansen (th.) 
sammen med sin nærmeste leder Morten 
Lund Holm. Foto: Sophia Juliane Lydolph
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EJERLEDERUDDANNELSE

Niklas Hansen er ikke engang fyldt 30, men 
på CV’et står der både ejer og direktør.

Den 1. januar 2020 overtog han formelt 
ledelsen af  familievirksomheden Give 
Sværgods A/S efter sin far, Finn Hansen, og 

dermed er han godt i gang med at gøre kometkarriere i 
den branche, han er vokset op i.

Først som fejedreng, siden som mekaniker, chauffør 
og disponent og nu som direktør for den virksomhed, 
der blev grundlagt af  Niklas Hansens farfar i 1958 og har 
specialiseret sig i kran- og bådtransport.

Med sine blot 28 år kan det lyde som et voldsomt 
ansvar at lægge på skuldrene af  en ung mand, men selv 
om direktørdebuten er kommet tidligt og tilmed i et tur-
bulent år, er det ikke noget, der har slået Niklas Hansen 
ud af  kurs.  

Virksomhedsoverdragelsen er en del af  et nøje plan-
lagt generationsskifte, hvor far Finn forbliver i virksom-
heden som vicedirektør og en tæt støtte i dagligdagen, og 
hvor ATL’s nye ejerlederuddannelse skal være med til at 
klæde Niklas Hansen bedst muligt på til opgaven.
”Min far blev som ung kastet ind i ejerskabet, da min 
farfar blev meget syg. Det var ikke helt nemt, så det vil vi 
gerne undgå,” fortæller Niklas Hansen.

KOMPETENCER OG NETVÆRK
Som supplement til sin fars daglige oplæring og sparring 
er Niklas Hansen derfor en del af  det første hold deltage-
re på ATL’s nye ejerlederuddannelse, der bliver kickstar-
tet i starten af  2021.

Uddannelsen, der er udviklet på ATL’s initiativ i sam-
arbejde med andre branchefællesskaber i DI, sigter mod 
at styrke deltagernes ledelsesmæssige og strategiske 
kompetencer ud over at skabe et givende netværk.

Over fem moduler af  to-tre dage undervises deltager-
ne i områder inden for ledelses- og forretningsudvik-
ling med fokus på konkrete værktøjer og skabeloner til 
implementering i dagligdagen.

”Det var en voldsom succes, da vi i ATL-regi lavede 
mellemlederuddannelsen, og vi fandt ud af, at der også 
var et behov for at uddanne ejerlederne. Vi er en branche 
med mange ejerledere, også blandt de allerstørste virk-
somheder, og du har bare en anden tilgang, når du ejer 
en virksomhed i stedet for at være ansat som leder,” siger 
næstformand i ATL’s bestyrelse Henrik Tofteng, som har 
været med til at udforme uddannelsen.

Niklas Hansen ser frem til at følge forløbet, der stræk-
ker sig helt frem til sensommeren 2021. For selv om han 
allerede har nået den hierarkiske top i Give Sværgods, er 
han fuldt bevidst om, at han langt fra er færdigudviklet 
som leder. Han er i gang med en modningsproces, som 
ATL’s ejerlederuddannelse skal være med til at sætte 
skub i.

”Jeg har min egen forestilling om at være leder og kan 
godt træffe beslutninger, men hvis du har en større viden 
om, hvorfor du gør, som du gør, og hvordan folk reage-
rer, så bliver du også bedre til at tage beslutninger,” siger 
Niklas Hansen, der ser frem til at bruge de nye værktøjer 
til at drive familievirksomheden sikkert videre.

Nøjagtig som generationerne før ham.

ATL’s nye ejerleder uddannelse skal ruste 
virksomheds ejerne bedst muligt til at lede 
i hverdagen. For den bare 28-årige Niklas 
Hansen er uddannelsen et kærkomment  

tilbud midt i et glidende generationsskifte.

FRA 
FEJER 
      TIL

EJER

FAKTA OM 
UDDANNELSEN
Ejerlederuddannelsen 
arbejder med to over-
ordnede spor. Først er der 
fokus på virksomhedens 
organisation og kultur 
og på strategi og 
forandringsledelse. I det 
andet spor arbejdes med 
forretningsudvikling, 
økonomi og marked. Det 
skal sikre, at strategien 
rummer begge sider 
af det at eje og lede en 
virksomhed i udvikling. 

Niklas Hansen er ny chef i 
familiedynastiet i Give. ATL’s nye 
ejerlederuddannelse skal ruste ham 
yderligere til at drive og udvikle 
forretningen. Foto: Give Sværgods A/S
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PORTRÆT AF ET MEDLEM

Da Bente Hansens mand døde, stod hun 
tilbage med tre børn og en vognmands-
forretning. I dag driver den tidligere bogholder 
en sund virksomhed godt hjulpet af et 
kompetent team, der giver hende friheden  
til at jonglere mellem forretning og familie.

Når ét lys slukkes, tændes der et 
nyt.”

Sådan sang to storhittende 
Værløsedrenge engang for 
længe siden i en ørehængende 

popsang, og udsagnet er en god reminder, 
når virkeligheden gør ondt.

Det gjorde den for tre år siden, da grund-
lægger og tidligere ejer af  JH Transport & 
Logistics Jan Hansen sov ind efter længere 
tids kræftsygdom. Tilbage stod den revi-
soruddannede hustru, Bente Hansen, og 

 Det 
   giver
mig en 
  frihed

PORTRÆT AF ET MEDLEM

Det gjorde det nemt for mig at tage beslut-
ningen,” fortæller Bente Hansen med en 
pondus, der ikke levner nogen tvivl om, at 
der er tale om en kvinde med gods i.

IKKE SÅ GOD TIL TITLER
Det lå da også til højrebenet, at den i dag 
43-årige administrerende direktør og 
virksomhedsejer skulle overtage ejerskabet. 
Igennem godt to årtier havde hun fra nær-
meste hold fulgt virksomheden, der kører 
med varer til dagligvare- og fødevarebran-
chen. I forretningens unge år som bogholder 
hjemme i privaten sideløbende med revisor-
job andetsteds, og siden 2013 som ansat.

Nu er Bente Hansen administrerende 
direktør og ejer, men da ATL-Magasinet 
kommer på besøg, tager hun imod på 
bogholderikontoret og ikke i det tomme 
direktørlokale i glasburet ved siden af. Hun 
småsludrer med sin nuværende bogholder, 
og på væggen hænger billeder af  Bente 
Hansens tre børn, der er som født ind i 
familieforetagendet.

”Det er her, jeg altid har siddet, og det er 
jeg blevet ved med. Så kan vi sidde og snakke 
som kolleger,” siger direktøren, der generelt 
gør en dyd ud af  ikke at omtale sine godt 90 
medarbejdere som ansatte.

”Jeg er ikke så god til det med titler.” Bente 
Hansen fremhæver det holdarbejde, der gør 
det muligt for hende at jonglere mellem et 
familieliv som alenemor for tre børn og ejer-
skabet af  virksomheden. Med driftsdirektør 
Ole Clausen som sin højre hånd har Bente 
Hansen skabt sig et team, der gør det muligt.

”Det giver mig en frihed. Jeg møder sidst 
og går først. Det må du gerne skrive,” siger 
hun med et stort smil, men påpeger hurtigt, 
at hun altid er til rådighed, når der skal træf-
fes beslutninger.

Børnenes trivsel er dog altafgørende, og 

parrets tre børn i den tidlige skolealder. Det 
var en hård skæbne for familien, hvor Bente 
Hansen foruden sin egen og børnenes sorg 
skulle forholde sig til fremtiden for den 
vognmandsvirksomhed, som ægtemanden 
havde startet op i 1994 med en enkelt bil, og 
som i dag har en vognpark på 60 lastbiler.

Skulle hun overtage eller sælge virksom-
heden? Beslutningen tog hun hurtigt.

”Allerede inden han døde, var de første 
købstilbud tikket ind. Det var simpelthen så 
klamt og provokerede mig helt vanvittigt. 

DERFOR ER 
JEG MEDLEM
”Min mand ville nok sige, 
vi i sin tid blev kastet ind i 
ATL, men i dag bruger jeg 
mange af deres tilbud,” 
siger direktør og ejer af 
JH Transport & Logistics, 
Bente Hansen.

Virksomheden i Brøndby 
tæller ikke en decideret 
HR-medarbejder, og derfor 
benytter hun jævnligt 
transportvagten i ATL til 
personalemæssig sparring.

”Generelt ringer vi, hver 
gang vi lige skal have et 
HR-syn på noget.”

Ud over det rent 
personalejuridiske følger 
Bente Hansen med i de 
kurser og webinarer, der 
tilbydes i ATL Academy. 
Både dem, der er målrettet 
medarbejderne, men i høj 
grad også hende selv.  
For nylig nød hun 
godt af ATL’s egen 
lederuddannelse, og i 
efteråret er hun blandt 
deltagerne på ATL’s helt 
nye ejerlederuddannelse.

”Kurserne er helt klart 
noget af det, jeg bruger 
meget. De er super 
relevante,” siger Bente 
Hansen.

Fotos: Claus Bech

For Bente Hansen 
har det været 

det helt rigtige 
at overtage 

virksomheden efter 
sin mands død.
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PORTRÆT AF ET MEDLEM

”De synes, jeg skal ændre navnet til BH 
Transport, men det giver bare et helt andet 
billede af, hvad vi kører med,” griner hun.

Derfor holder hun fast i JH Transport 
& Logistics, der i dag er synonym med 
distribution af  køle- og frysevarer til su-
permarkedskæder, og som dækker over en 
forretning, der under coronakrisens første 
bølge i foråret fik yderligere at se til. Den-
gang frygtede forbrugerne i første omgang 
en fødevarekrise og hamstrede i hobetal.

Nu har omsætningen fundet sit normale 
niveau, som ifølge Bente Hansen flug-
ter fint med virksomhedens rammer. De 
rammer, der p.t. har en naturlig begræns-
ning, da lageret på Solmarksvej i Brøndby 
efterhånden har svært ved at leve op til 
efterspørgslen af  varer. Det er én af  de 
udfordringer, Bente Hansen i øjeblikket må 
forholde sig til.

Pladsbegrænsningen skygger dog ikke 
for stoltheden over, at hun efter tabet af  sin 
mand har formået at gå fra bogholder til 
direktør og ejer af  en velrenommeret trans-
portvirksomhed, der i 2019 løb med titlen 
som Årets Transportvirksomhed.

”Jeg har en leg med mine børn om, at når 
man ser en JH-bil på vejen, må man give 
sådan en her på skulderen,” siger Bente 
Hansen og giver luften et knytnæveslag.

”Det gør os altid stolte.”

derfor prioriterer hun at sende dem roligt af  
sted om morgenen og være sammen med dem, 
når de kommer hjem om eftermiddagen.

VIL UDVIKLE FORRETNINGEN
Man skal dog ikke tage fejl. Selv om samvæ-
ret med børnene vejer tungt, har Bente Han-
sen store ambitioner om at videreudvikle JH 
Transport & Logistics. Derfor gennemførte 

hun for nylig ATL’s lederuddannelse, 
og derfor er hun nu på ATL’s spritnye 
ejerlederuddannelse.

Det fortæller hun, da hun stolt viser 
Danmarks første hybridtrækker frem 
i vognparken i Brøndby.

”Jeg håber på at få nogle redskaber 
til at kunne lægge en strategi og lave 
en god forretningsplan. Vi har brug 
for en ny struktur, så vi kan udvikle 
os, for hvis ikke man fornyer sig, så 
stagnerer man,” siger Bente Hansen, 
der har brugt de første år som direk-

tør og virksomhedsejer til at finde sig til rette 
og føre sin mands arbejde videre. 

Nu er hun klar til at træde endnu mere i 
karakter.

”Jeg vil gerne sætte mit eget præg endnu 
mere. Nu er virksomheden min,” siger vogn-
mandskvinden og fortæller om børnenes 
forslag om at tilpasse initialerne i virksom-
hedsnavnet til hende.

JEG VIL GERNE  
SÆTTE MIT EGET 
PRÆG ENDNU  
MERE. NU ER 
VIRKSOM HEDEN MIN.

For direktør og ejer Bente 
Hansen er det vigtigt at komme 
rundt i virksomheden og møde 
medarbejderne i øjenhøjde.

ATL-direktør Lars William Wesch (th.) og 
adm. direktør i Tungvognsspecialisten 
Carl Peter Frederiksen, da aftalen 
om Tacho Online blev underskrevet i 
sommer. Foto: ATL

KORT NYT

ATL klar med opdateret 
køre- og hviletidsprogram

Hvordan håndterer du som 
arbejdsgiver en chauffør, der 
netop har oplevet en dødsulykke 
på landevejen på tætteste hold? 
Og hvad, hvis medarbejderen er 
direkte impliceret?

Med en hverdag på vejene er 
godschauffører udsatte for ube-
hagelige oplevelser i trafikken, 
og det stiller krav til arbejdsgi-
veren.  

Derfor turnerer chefkonsulent 
i DI og ATL Susanne Linhart 
løbende rundt i landet for at 
rådgive om psykisk arbejdsmiljø, 
og med sig har hun en værktøjs-
kasse, der kan ruste arbejdsgi-
verne til de svære samtaler med 
en påvirket medarbejder. Bag 
materialet står arbejdsmarkedets 
parter i regi af  Branchearbejds-
miljøudvalget (BAU) transport og 
engros.

Selv om arbejdsgivernes fokus 
på området ifølge Susanne Lin-
hart er stigende, er håndteringen 
af  psykisk førstehjælp fortsat 
præget af  berøringsangst. Derfor 
er det afgørende at italesætte 
problematikken, og behovet for 
sparring er åbenlyst.

”Når jeg er ude og undervise 
i stoffet, er der altid mange ar-
bejdsgivere, der kan fortælle om 
svære oplevelser. Min oplevelse 
er, at de gerne vil vide mere om, 
hvordan de skal håndtere det,” si-
ger Susanne Linhart, der betoner 
vigtigheden af  at agere hurtigt, 
hvis en medarbejder har været 
ude for en ulykke.

I første omgang kan det dreje 
sig om at hente vedkommende, 
køre medarbejderen hjem og sør-
ge for, at chaufføren ikke er alene. 
Og vigtigst af  alt: lytte.

”Hold ud, hold af, hold kæft. Du 
skal tie stille og bare være der for 
personen,” siger Susanne Linhart.

Har du behov for rådgivning til 
en specifik case, eller ønsker 
du generelle retningslinjer 
på området, kan du kontakte 
Susanne Linhart på sli@
di.dk. ATL tilbyder løbende 
kurser og bidrager gerne med 
materiale. Alt sammen gratis 
via medlemskabet.

Ved udgangen af  året vil en opdatering 
til køre- og hviletidsprogrammet Tacho 
Online være klar til brug.

Siden 1. juli har medlemmer af  
ATL haft mulighed for at bruge Tacho 
Online, der kan aflæse, gemme og ana-
lysere data fra den digitale takograf  i 
lastbiler og busser, men nu kobles et 
arbejdstidsmodul på programmet.

Dermed kan det også bruges til at 
registrere chaufførens arbejdstid og der-
med anvendes som dokumentation, hvis 
der opstår diskussion om, hvor meget 
en chauffør har arbejdet inden for et 
halvt år.

”Programmet registrerer ikke bare, 
når chaufføren kører lastbilen. Det 
registrerer også, når han laster, losser 
og arbejder med kran. Og det kan 
tage højde for, om chaufføren er syg, 
holder ferie eller afspadserer,” fortæller 
seniorchefkonsulent i ATL Henrik 
Christensen.

Ifølge arbejdstidsdirektivet må en 
chauffør maksimalt arbejde 48 t. om 
ugen i gennemsnit over et halvt år. 
Ellers får arbejdsgiveren typisk en bøde 

HOLD UD, 
HOLD AF, 
HOLD KÆFT

på mellem 20.000 og 50.000 kr. , og 
derfor er det vigtigt med et redskab, der 
kan affeje enhver tvivl mellem arbejds-
giver og medarbejder.

”Med de nye muligheder for at opgøre 
arbejdstid gennem Tacho Online, kan vi 
hurtigt se, om reglerne er blevet over-
holdt. Det vil være en stor hjælp for alle,” 
siger Henrik Christensen.

Opdateringen til Tacho Online 
er en kærkommen lejlighed for alle 
ATL-medlemmer til at få implementeret 
programmet. Hidtil har TachoWeb også 
været en aktør på markedet, men fra ud-
gangen af  marts 2021 lukkes adgangen 
til programmet for ATL’s medlemmer, 
da ITD, som driver TachoWeb, har op-
sagt aftalen med ATL.

Hvis du vil høre mere om Tacho Online, 
kan du kontakte ATL’s chefkonsulenter 
Morten Bøjesen, moab@di.dk, og Bent 
Bejstrup, bebe@di.dk.

For virksomheder med lastbiler  
op til 100 biler er Tacho Online  
gratis via medlemskabet. 



|   TRANSPORTENS ARBEJDSGIVERE34 TRANSPORTENS ARBEJDSGIVERE   | 35

MØD ET BESTYRELSESMEDLEM

”VI MÅ IKKE  
SKAMME OS  
OVER VORES 
FUNKTION”

Hvorfor valgte du at gå ind  
i bestyrelsesarbejdet i ATL?

Jeg mener, at når vi har sat en 
organisation i søen, der skal tale 
vores sager, så forpligter vi os 

til at levere de ting fra hverdagen, som gør, 
at den kan være vores bedst mulige talerør. 
Hvis vi bare læner os tilbage og tænker, at 
nogle embedsmænd i ATL løser udfordrin-
gerne for os, så kan vi heller ikke tillade os at 
kommentere på det arbejde, der bliver lavet. 
Vi skal vise vejen ved at give et retvisende 
hverdagsbillede.

Hvad kan du bidrage med som  
bestyrelsesmedlem?
Jeg driver en bred vognmandsforretning og 
har derigennem skabt mig en bred erfaring. 
På den måde står jeg for bredde i branchen. 
Entreprenørkørsel, affaldshåndtering og 
distribution er dog der, jeg har min største 
erfaring og interesse. Der sker en masse ting 
på begge områder, så derfor er det vigtigt for 
mig at sidde med, hvor jeg kan få mit ord til 
at blive udtalt hos politikere og embedsværk 
– både lokalt og landsdækkende. Lige nu 
bliver vi nødt til at tydeliggøre vores værdi 
som private aktører i forhold til kommu-
nale hjemtagninger og de kommunale 
driftselskabers ønsker om også at håndtere 
erhvervets affald.

Hvad har været de vigtigste opgaver  
for ATL det seneste år?
Det seneste år har der været en overens-

Q&A med Lars Sørensen, 
direktør i Johs. Sørensen & 
Sønner og medlem af ATL’s 
bestyrelse siden 2018. 

komstforhandling, og det er selvfølgelig 
afgørende, at vi får sikret en branche med 
gode vilkår. Transportbranchen er jo leve-
randør til praktisk talt alt, så på den måde 
er vi også med til at sikre betingelserne for 
dansk erhvervsliv. Derfor er overenskomst-
forhandlingerne meget vigtige, og det er de 
jo igen og igen.

Hvor kan I som bestyrelse gøre det bedre?
Vi skal sørge for at være gode til at spille 
ind til vores organisation, og her tænker 
jeg særligt i forhold til overenskomstfor-
handlinger fremadrettet. Det er vigtigt, at vi 
tager dialogen tidligt og kommer til bords 
til de vigtige forhandlinger. Vi skal sikre en 
modernisering af  overenskomsten til nuti-
dens behov og gøre ATL-overenskomsten til 
gennembrudsoverenskomst på normalløns-
området.

Den grønne omstilling skal vi også vise 
vejen for. Vi skal være med til at tydeliggøre 
vigtigheden af, at man fra politisk hold ikke 
forblændes af  at skabe resultater uden hen-
syn til den tidslinje, der bør ligge i det. Som 
erhverv har vi brug for fornuftige rammer, 
før vi kan levere de grønne forbedringer.

Hvad ser du som udfordringer for  
branchen og opgaver for ATL det  
kommende år?
Den grønne omstilling er som sagt meget 
vigtig, men også uddannelse og opkvali-
ficering af  branchen er afgørende. Vi skal 
vise vores kommende medarbejdere, at det 
er en værdsat vej at gå. Vi må ikke skamme 
os over vores funktion, men tværtimod 
være tydelige omkring, hvor vigtig en del 
af  samfundet vi er. Og så skal vi dygtiggøre 
vores medarbejdere, så de kan imødekomme 
de skærpede krav. Det gælder blandt andet 
digitaliseringen, som gør det vigtigt for os at 
modernisere branchen.

BLÅ BOG
NAVN Lars Sørensen.

STILLING Siden 
2005 direktør i den 
Aarhusbaserede 
vognmandsforretning 
Johs. Sørensen & 
Sønner A/S – en del 
af tredje generation i 
virksomheden.
Oprindeligt udlært 
speditør.

ANDRE POSTER 
Direktør og medejer  
af DK Logistik A/S samt 
bestyrelsesformand  
og medejer af 
MiljøLogistik A/S. 

ALDER 52 år.

BOPÆL Bosat i Aarhus 
med sin familie. 

Foto: Brian Rasmussen



TILMELD DIG 
ATL’S  

POPULÆRE  
LEDER-

UDDANNELSE
I en krisetid med store forandringer er de

rigtige ledelsesværktøjer afgørende. ATL og DI’s
ledelseseksperter har med udgangspunkt i branchens

udfordringer udviklet en praktisk orienteret
lederuddannelse, og foreløbigt har 80 ledere fra 

branchen gennemført uddannelsen,
der har fået lutter positive tilbagemeldinger.

Nu har du chancen for at hoppe på vogntoget og 
blive en del af succesen. Femte hold på Transportens 
Lederuddannelse starter op i foråret 2021 og er åben 
for tilmeldinger. Med uddannelsen bliver du klædt 
godt på til de svære ledelsesopgaver med fokus på 

transportbranchen.

Har du spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte
faglig ansvarlig Morten Bøjesen, moab@di.dk

eller underviser Jan Vinther, javi@di.dk.

TILMELDING SKAL SKE VIA ATL’S HJEMMESIDE INDEN DEN 4. FEBRUAR 2021

80 TRANSPORTLEDERE  
KAN IKKE TAGE FEJL


