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ATL er altid  
klar til at hjælpe  
din virksomhed
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miljø, herunder materialer 
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uddannelser
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Michael rådgiver om  
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udviklingsfonden. 

MORTEN ARNSKOV 
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Konsulent
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moab@di.dk

Morten rådgiver 
om køre og hviletid, 
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dimensioner. Morten er end
videre ansvarlig for ATL’s 
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Bent er sikkerheds
råd giver og rådgiver 

også om køre og hvi
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miljøzoner, affald, særtranspor
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Claus Turn Jensen 
er netop tiltrådt som 

en del af transportråd
givningen med særligt 

fokus på farligt gods/ADR og 
lignende temaer.

ATL - Transportens Arbejdsgivere er en platform for over 800 transport - 
virksomheder. Vi arbejder hver dag for at styrke medlemmernes  
vilkår og vækstmuligheder. Vi hjælper din virksomhed med alt fra 
personalejura og uddannelse til arbejdsmiljø og transportlovgivning.  
Derudover tilbyder vi branchens bedste lederuddannelser. ATL er en  
del af DI – Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

Sådan ramte og rammer 
COVID-19 nordjyske 
transportvirksomheder

Flere virksomheder klar 
til at uddanne fremtidens 
chauffører

Tag med på vejkontrol i 
Karlslunde. Bøderne slår hårdt

Eksport efter brexit14-15
Bliv klogere på at 
håndtere brexit.  
Gode råd fra DI og DHL

LARS WILLIAM WESCH
Branchedirektør, ATL
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I alt har 111 medlemsvirksomheder  
deltaget og svaret på undersøgelsen. 

Hvordan har coronakrisen 
påvirket din virksomheds 

omsætning i 2020?

Stigende19,1

50,9

30,9

Uændret

Faldende
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%

Hvad er dine forventninger til omsæt
ningen i din virksomhed i 2. kvartal 2021 

i forhold til samme periode året før?

Stigende23,6

59,1

17,3

Uændret

Faldende
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%

Hvordan oplever din virksomhed  
arbejdet med at rekruttere  

chauffører til virksomheden?

Det er svært

Det er umuligt

86,8

9,4

1,9

1,9

Det er let

Ved ikke
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%

Det er over et år siden, Mette Frederik-
sen lukkede Danmark ned. De umid-
delbare udfordringer var enorme, 
men som du også kan aflæse i vores 
dugfriske medlemsundersøgelse, har 

transportvirksomhederne klaret sig flot gennem 
krisen. Hjulene er blevet holdt i gang, og langt de 
fleste har undgået fyringer. 

Det kalder på respekt og anerkendelse og bevi-
ser endnu en gang, hvor dygtig vejgodstransport-
branchen er til at omstille sig.

I stedet er det nu en anden bekymring, der med 
rette begynder at brede sig i vores virksomheder. 
En udfordring, der kan lyde som et luksuspro-
blem, men som vi må forholde os ganske alvorligt 
til:

Kan vi levere varen, når samfundet for alvor åbner 
igen? 

Det er ikke svært at forestille sig, hvad der sker, 
når proppen går af  flasken, og Danmark åbner 
helt op. Der vil komme en ketchupeffekt, hvor 
borgerne skal ud at købe og opleve, og det kan 
meget vel skabe en pukkel. Presset, som følge af  en 
enorm efterspørgsel på effektiv transport, vil være 
massiv, og derfor bliver vi nødt til allerede nu at 
spørge os selv, om vi er godt nok rustet. 

Jeg vil derfor opfordre til, at hver enkelt virk-
somhed forbereder sig bedst muligt på denne 
pukkel, der i høj grad handler om at sikre den 
rigtige kapacitet.

Imens vil ATL og DI arbejde benhårdt for, at 
samfundet og politikerne ikke spænder ben for os, 
hvilket der desværre har været eksempler på.

Det tog meget lang tid, før vores lærlinge fik 
lov til at komme tilbage på erhvervsskolerne og 
tage deres certifikater. Det har forsinket mange 
lærlinge og er et eksempel på, at arbejdskraften er 
blevet bremset. 

Hele 86 pct. i vores egen medlemsundersøgelse 
har svaret, at det er svært at skaffe egnede chauf-
fører, og vi ved, at behovet for mere arbejdskraft 
kun bliver større fremadrettet. Det giver os et 
meget stort arbejdskraftsproblem, og derfor er det 
afgørende, at der fra politisk side ikke bliver lagt 
flere snubletråde ud nu. 

I ATL appellerer vi kraftigt til, at uddannelses
systemet må og skal fungere, uanset om man 
lukker op eller ned for samfundet. Der bør 
være fuld fokus på, at erhvervsuddannelser og 
AMU-uddannelser prioriteres, så vi kan få den 
arbejdskraft, der er med til at holde hjulene i gang. 
Det er vigtigt, at vi får skolerne til at fungere mest 
muligt og ikke ser pludselige opbremsninger – 
også når pandemier skaber problemer. Derfor var 

ATL, DI og 3F også hurtigt ude og opfordre til, at 
lærlinge kunne komme tilbage på skolerne og tage 
stort kørekort.

Som du kan læse her i magasinet, er den gode 
nyhed, at vognmændene står klar med åbne arme 
til at tage imod lærlingene. Glædeligt er det også, 
at antallet af  uddannelsesaftaler er steget de sene-
re år, men det er samtidig vigtigt at understrege, at 
vi har brug for mange flere. 

Godt nyt venter vi også på fra Christiansborg 
vedrørende vægt og dimensioner på køretøjer. 
Med forhåbentlige tilladelser om længere og 
tungere køretøjer kan vi også ad den vej begrænse 
noget af  kapacitetsproblemet, ligesom vi fortsat 
vil arbejde på at få udvidet og optimeret infra-
strukturen. 

Den grønne omstilling er også noget, der kom-
mer til at fylde meget i 2021. Her er det vigtigt, vi 
i den kommende tid får nogle klare signaler om, 
hvilken vej udviklingen går. Lige nu er der for 
mange, der ikke ved, hvordan de skal investere i 
lastbiler og materiel på grund af  uvished om til-
skud til biogas, brint og el i den grønne omstilling. 
Det skal der klarhed over, hvis vi også på den front 
skal kunne levere varen. 

Én af  de mange ATL-virksomheder, der i den 
grad har leveret varen i år, er BHS Logistics, som 
du kan læse mere om i magasinet. Siden jul har 
pharmatransportøren fra Bornholm distribueret 
coronavacciner som et meget eksplicit eksempel 
på, hvordan transportbranchen har holdt samfun-
dets puls i gang, mens meget andet har stået stille.

Det samme gælder de mange fragtvirksom-
heder, der har gjort det store boost i nethandlen 
mulig og på den måde sikret, at forbrugernes nye 
indkomstvaner har kunnet lade sig gøre. 

Som branche har vi fået tingene til at glide i en 
svær tid.

Derfor er der trods åbenlyse udfor-
dringer grund til at gå sommeren i 
møde med optimisme. For bran-
chen som helhed, men også her 
i ATL, hvor vi glæder os til for 
første gang i lang tid at mødes 
sammen til vores årsdag. 

Det sker den 9. september 
med et spændende program 
pakket ind i flotte omgivelser    
på Hindsgavl Slot.

Vel mødt.

SNUBLETRÅDENE 
SKAL VÆKDet er afgørende, at der ikke bliver spændt ben for fremtidens chauffører. 

På billedet ses vinderen af Transportens Lærlingepris 2020, Anton Hertz 
Bruun fra Alex Andersen Ølund A/S. Foto: Sophia Juliane Lydolph

Peter Bjerregaard Jepsen
Formand for ATL
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KORT NYTKORT NYT

Nu kan din lastbil  
konfiskeres
Onsdag den 31. marts 2021 trådte en ny lov i 
kraft med vidtrækkende sanktionsmuligheder.

For at bekæmpe vanvidskørsel på de 
danske veje har Folketinget vedtaget en 
lovændring, der gør det muligt for politiet 
at konfiskere alle køretøjer under særlige 
omstændigheder. Deriblandt kørsel med 
hastighedsoverskridelse på mere end 100 
procent ved kørsel over 100 km/t.

Det vil sige, at hvis en chauffør kører 101 
km/t gennem en by med hastighedsgrænse 
på 50 km/t, vil chaufføren få inddraget retten 
til at føre bil på stedet, modtage en ubetin-
get fængselsstraf  på mindst 20 dage, mens 
bilen vil blive beslaglagt. Vel at mærke også 
selv om køretøjet ikke er ejet af  chaufføren. 
Vognmanden risikerer altså at få konfiskeret 

sit køretøj for en forseelse, han ikke har ind-
flydelse på, og det er urimeligt, mener ATL.

”Det er naturligvis fuldstændigt vanvittigt, 
hvis en chauffør kører over 100 procent for 
stærkt. Men det ændrer ikke på, at det er et 
meget vidtgående og urimeligt indgreb over 
for vognmanden, at han kan få konfiskeret 
sin bil, hvis en chauffør kører for stærkt. Han 
kan komme til at lide et stort økonomisk tab, 
selv om han er helt uden skyld i forseelsen,” 
siger ATL’s direktør, Lars William Wesch.

Efter implementeringen af  loven er flere 
personbiler allerede blevet konfiskeret.

Politiet kan beslaglægge bilen med det 
samme, men i sidste ende er det retten, som 
afgør, om beslaglæggelsen er i orden, og om 
politiet dermed har ret til at konfiskere bilen.

Foto: Colourbox

Når et ATL-medlem 
skal have refusion til 

efter uddannelse til 
sine medarbejdere fra 

HTSKfonden (efter AT-
L/3Foverenskomsten), 

skal medarbejderne have 
udarbejdet en såkaldt 

RKV (realkompetence-
vurdering) for at afdæk-

ke , hvad man mangler 
for at blive faglært. 

Tidligere skulle medarbej-
deren bruge en halv dag 
på en erhvervsskole til 

gennemgang og udarbej-
delse af  et skema, men 
nu kan det klares på få 

minutter på en computer i 
virksomheden eller hjem-

me hos medarbejderen. 
Det skyldes, at DI og 3F i 

marts 2020 aftalte en æn-
dring i overenskomsten, 
der giver mulighed for at 
bruge PensionDanmarks 

RKV light. 

For spørgsmål om ordningen, 
kontakt da konsulent  
i PensionDanmark,  
Camilla Brochstedt:  

cab@pension.dk

NU KAN REAL
KOMPETENCE

VURDERING  
SKE PÅ FEM  
MINUTTER”Jeg venter på en håndfast aftale om, at man 

øremærker pengene til at gå tilbage til trans-
porterhvervet. Vi kommer til at arbejde in-
tensivt på, at hvis ordningen overlever frem 
til 1. januar 2025, så skal provenuet tilbage til 
de retmæssige modtagere.”

Direktør i DI Transport, Michael Svane, er 
klar i mælet, når det gælder den klima aftale 
for vejtransport, som et bredt flertal i Folke-
tinget vedtog i december 2020. 

For når vejgodstransportbranchen nu ser 
ud til at skulle leve med den kilometerafgift, 
som er en del af  regeringens klimaaftale, må 
det som minimum være afgifter, der kommer 
branchen til gode på anden vis, lyder hold-
ningen.

”Når vi nu skal leve med kilometerafgifter 
for lastbiler, er det selvfølgelig vigtigt for os, at 
det provenu, der kommer ind, ikke kun går til 
den grønne omstilling, men også til at få ud-
bygget den nødvendige vejinfrastruktur, så vi 
ikke skal holde i kø og spilde tid ved at sidde og 
køre i et trængselsbefængt transportsystem,” 
siger Michael Svane.

Den kilometerbaserede vejafgift for 
lastbiler over 12 ton skal ifølge klimaaftalen 
være med til at finansiere målsætningen om 

en mio. grønne biler på de danske veje 
i 2030 samt CO2fortrængningskrav. Det er 
et mål, som ifølge transportminister Benny 
Engelbrecht vil give et incitament til at skifte 
til grønnere lastbiler.

DI Transport og ATL har dog fra start  været 
kritiske over for aftalen, der ikke bare vil være 
dyr for de danske transport virksomheder. 
Den vil også skabe regional ulighed, da kilo-
meterafgiften for virksomheder i udkanten af  
landet alt andet lige vil blive højere end mere 
centralt beliggende virksomheder.

I stedet har DI Transport hele tiden argu-
menteret for, at man i stedet øger  afgifterne 
på brændstoffer.

”De velkendte brændstofafgifter er både 
bedre og hurtigere, da de virker fra dag ét af. 
Så er der heller ikke systemomkostninger. 
Ved at køre energirigtigt og spare på de dyre 
dråber går både grøn omstilling, øko nomi og 
virksomhedsstrategi op i én smuk enhed,” 
lyder det fra Michael Svane, der dog erken-
der, at det kan være svært at se de kommende 
kilometerafgifter blive sløjfet.

Så meget desto mere afgørende er det 
ifølge branchedirektøren, at disse afgifter 
øremærkes branchen selv.

DI OM KILOMETERAFGIFTER:  
PENGENE SKAL TILBAGE  
TIL TRANSPORTERHVERVET

Foto: Martin Gravgaard/Frode Laursen

Fo
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Den 6. april 2021  startede Claus Turn Jensen 
som konsulent i ATL. Han er tiltrådt som en 
del af  transportrådgivningen med særligt fo-
kus på farligt gods/ADR og lignende temaer.

Claus Turn Jensen er 52 år og bor med sin 
familie i Kolding. Han har i de seneste 17 år 
arbejdet i forskellige lederstillinger for den 
tyske speditionsvirksomhed Dachser, og  
senest har han været Transit Ter-
minal Operations Manager for 
Dachser SE med lederansvar 
for 50 terminalmedarbejde-
re. Før det var han driftchef  
i Dachser Denmark A/S.

”Jeg kommer med en 
bred praktisk erfaring om, 
hvordan man sikrer farligt 
gods, og hvordan man i det 

Ny rådgiver med 
solidt kendskab  
til branchen

hele taget skal tænke farligt gods. I og med 
jeg selv har været chauffør og terminalmed-
arbejder, kan jeg kommunikere i øjenhøjde 
med medlemmerne, samtidig med at jeg 
med min store ledelseserfaring også kan 
forklare og rådgive på ledelsesniveau,” siger 
Claus Turn Jensen.

Claus Turn Jensen har en lederuddannelse 
fra IBC Kolding, er uddannet sikkerhedsråd-
giver og har spillet en nøglerolle i løsningen 
af  forskellige projekter inden for farligt gods 
for Dachser og Dachsers kunder. Hos ATL 
skal han danne parløb med Bent Bejstrup, der 

også rådgiver om farligt gods, ligesom 
han også skal samarbejde med 

 Morten Bøjesen.
”Jeg glæder mig meget til at 

komme ud og besøge medlem-
merne og få etableret et godt 
makkerskab med resten af  
ATL’s rådgiverteam. Det bliver 

spændende at komme i gang,” 
lyder det fra ATL’s nye konsulent.

Fo
to

: A
TL
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CORONA I NORDJYLLAND

Det sidste år har coronakrisen 
sat sit præg på hele samfundet 
inklusive transportbranchen. I 
Nordjylland gjorde den særligt ondt, 
da regeringen i efteråret besluttede 
at lukke landsdelen ned på grund 
af frygten for minkmutationen. 
Lederne i to nordjyske transport
virksomheder fortæller her om 
de udfordringer, coronakrisen 
medførte – og som stadig mærkes.

DET  
NORDJYSKE  
CORONA  
SPØGELSE

Da statsministeren i november 2020 valgte at lukke Nord-
jylland ned på grund af  frygten for den minkforbundne 
coronamutation, skete det på det værst mulige tidspunkt 
for Hjørringvirksomheden Vendelbo Spedition A/S. 
Nedlukningen, der sendte syv nordjyske kommuner i 

 total lockdown, ramte samtidig med, at virksomheden var i gang 
med at forhandle nye årskontrakter på plads med kunderne.      

”Vores kunder sagde, at hvis det her varede ved, måtte de finde en 
anden løsning. Selvfølgelig tænkte de på, hvordan de skulle få deres 
varer kørt ud, hvis ikke vi kunne gøre det,” fortæller administrerende 
direktør i Vendelbo Spedition, Jesper Bundgaard Madsen.

Fremtiden var med andre ord truet, men også på den korte bane 
var nedlukningen et slag i hovedet på den nordjyske virksom-
hed, som netop for alvor var kommet op i gear efter en skuffende 
 sommer, der var præget af  en generel coronaafmatning. 

Myndighedernes opfølgning på nedlukningen gav heller ikke 
arbejdsro. Vendelbo Spedition var i vildrede om, hvilke retningslinjer 
virksomheden skulle følge, og Jesper Bundgaard Madsen var skeptisk, 
da Statens Serum Institut meldte ud, at de handlede ud fra et forsig-
tighedsprincip og dermed reelt lukkede erhvervslivet ned på grund af  
forsigtighed snarere end reel viden. Det kunne mærkes i hverdagen. 

”Vores kunder blev bange for vores chauffører og ville helst ikke 
have besøg af  dem. Det er skidt, når man lever af  at hente og bringe 
deres varer,” konstaterer Jesper Bundgaard Madsen.

HURTIG OMSTILLING
Trods usikkerheden handlede Vendelbo Spedition resolut, da ned-
lukningen blev meldt ud. Alle medarbejdere blev testet, inden de 
kørte nogen steder. Og da de fandt ud af, at forbuddet mod at køre 
ud af  de berørte kommuner kun gjaldt de chauffører, som ikke kørte 
med fødevarer, fandt de ud af, hvordan de skulle sno sig og stadig 
overholde reglerne.

Det betød, at alle de chauffører, der boede i de syv berørte kom
muner, blev sendt ud af  landet, inden restriktionerne trådte i kraft. 
Fra den ene dag til den anden skulle medarbejderne omstille sig.

”Vi fik testet vores kriseberedskab, og det stod virkelig sin prøve,” 
fortæller Jesper Bundgaard Madsen og fremhæver den opbakning og 
korpsånd, han så blandt sine ansatte, da det hele brændte på.

I sidste ende lykkedes det Vendelbo Spedition at redde de kontrak-
ter, der skulle fornyes. 

Til trods for et dyk i sommermånederne på grund af  corona
afmatningen og 14 dages nordjysk nedlukning lykkedes det impone-
rende nok alligevel virksomheden at køre så mange transporter resten 
af året, at de kom ud af  2020 med et bedre resultat end året før. 

Men hvis nedlukningen havde fortsat yderligere to uger, var det 
blevet en dyr omgang, fastslår Jesper Bundgaard Madsen.

”Den måde, det blev gjort på, var helt tåbelig. Det gav ingen 
mening, at vores konkurrenter, som boede 50 kilometer væk, bare 
kunne køre videre, mens vi var ramt.”

Nedlukningen har nu fået strategiske konsekvenser for den nordjy-
ske transportvirksomhed, som især kører for kunder til og fra Skandi-
navien. Blandt andet med køkkener, bordplader og udstyr til oliein-
dustrien. I stedet for at ansætte nye folk i Danmark, spreder Vendelbo 
Spedition forretningen med nyansættelser og fem nye biler i Norge.

”Vi oplevede, hvordan vores finske afdeling slet ikke blev berørt 
under denne krise. Derfor bliver vi nødt til at udflage vores flåde af  
biler for at gøre os mindre sårbare. Vi har 40 biler nu, og heraf  flytter 
vi fem til Norge, hvor vi også ansætter nogle nye folk,” oplyser direk-
tøren, inden han slår fast: 

”Lige nu har vi meget, meget travlt. Men vi har også været gode til 
at tilpasse vores forretning til forholdene.”

”Vi har været gode  
til at tilpasse os”

Vendelbo Spedition A/S er et 
nordjysk transportfirma med 
domicil i Hjørring. 

Virksomheden kører primært 
transporter i Skandinavien og 
Nordeuropa med køkkener, 
bordplader og inventar til 
olieindustrien. 

OM VIRKSOMHEDEN

Foto: Brian Rasmussen
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CORONA I NORDJYLLAND

Der er ingen tvivl om, at selv om nogle virksomheder har mistet 
omsætning, har vi i godstransportbranchen på lange strækninger 
klaret os meget bedre end væsentlig mange andre brancher under 
krisen. 

Eksemplet fra Nordjylland viser dog, at vores erhverv også kan 
blive ramt af  drastiske indgreb med kort varsel. Vi har talt for lang-
sigtede genåbningsstrategier og nødvendigheden af  at melde ud 
med så langt sigte som muligt. Vi kan sagtens risikere, at der kom-
mer flere pandemiudfordringer, men man skal undgå hovsaløs-
ninger og indgreb med kort varsel, hvis det overhovedet er muligt. 

KOMMENTAR AF ATL-DIREKTØR  
LARS WILLIAM WESCH

GIV OS LANGSIGTEDE  
STRATEGIER

I mere end et år har COVID19 præget 
det danske samfund på alle mulige 
måder. 

I Fjerritslev i Nordjylland ligger den 
danske afdeling af  den nordeuropæi-

ske transportsvirksomhed Silvasti Trans-
port A/S, som primært kører særtrans-
porter for vindmølleindustrien, og ifølge 
Mikael Schmidt, Vice President Continental 
Europe og CEO, er det især grænseluknin-
gerne og det tilhørende krav om at blive 
testet og gå i karantæne, der har gjort ondt.

”Grænselukningerne rammer os rigtig 
hårdt. Vi har både problemer med vores 
project managers og med vores chauffører i 
forhold til kravet om ti dages karantæne, når 
de kommer hjem. Vi arbejder på store pro-
jekter i Sverige og i Norge, og det er næsten 
umuligt at få folk frem og tilbage, så vi har 
måttet skære ned på disse aktiviteter.”

Til trods for coronakrisen er det dog allige-
vel lykkedes at holde hjulene under de store 
transporter snurrende i en sådan grad, at man 
har opfyldt forventningerne til omsætnin-
gen. Men de mange test og karantæner, hver 

Test og karantæner har gjort coronaåret omkostningstungt 
for den danske gren af transportvirksomheden Silvasti A/S.

”Fjern grænse
lukningerne for  

erhvervsdrivende”

Når virksomheden ikke får den nødvendige 
forberedelsestid, kan det ramme med uendelig 
hård kraft – også den enkelte medarbejder.

Det andet, som både vi og det øvrige samfund har brug for, er 
at fastholde mobiliteten for godstransport i Europa. Det har der 
været lydhørhed overfor på dansk side, men der har været nogle 
eksempler på restriktioner, som har ramt mobiliteten: Det gælder i 
samspillet mellem forskellige stater i EU, og der har været episoder 
ved grænserne og særregler i de enkelte stater. Vores opfordring er, 
at regeringen fortsat arbejder for at sikre mobiliteten af  gods.

Vi skal bekæmpe pandemien, men vi skal også have hjulene til 
at køre rundt – og her er transporten af  varer helt afgørende.

Hertil kommer, at vi som branche fortsat skal bidrage til bedst 
mulige forholdsregler, når det gælder mundbind, sprit og hygi-
ejne. Det er mit indtryk, at virksomhederne har fulgt branchens 
anbefalinger helt tilbage, fra da de blev sendt ud sidste forår – og 
det er både på kontoret, på terminalen og ude i førerhuset.

gang transporterne har krydset grænsen, har 
medført en masse uventede udgifter.

”Vores ansatte har en masse uproduktiv 
tid på grund af  karantænerne, som vi er nødt 
til at afholde af  egen lomme. Det er omkost-
ninger, som ikke bare kan lægges over på 
vores kunder,” konstaterer Mikael Schmidt.

MENNESKELIGE OMKOSTNINGER
Ud over det økonomiske minus, som karan-
tænerne medfører, har restriktionerne også 
personlige omkostninger for de ansatte, som 
har måttet være fleksible for at få tingene til 
at glide.

”Vi har været i stand til at løse nogle af  
udfordringerne, fordi vores chauffører har 
droppet deres rotationer. Det har så til gen-
gæld menneskelige omkostninger for dem 
selv og deres familier. Det kan fungere som 
midlertidige foranstaltninger, men vi aner 
jo ikke, om det her gælder i 14 dage eller fire 
måneder,” fortæller direktøren.

Det er netop uvisheden om, hvor længe 
virksomheden skal manøvrere sig igennem 
den nuværende undtagelsestilstand, som 
ifølge direktøren er det værste ved situatio-
nen. Da dette interview blev foretaget sidst i 
februar måned, var smitten slået helt i bund.

”Vi ved ikke, hvor langt ud i fremtiden, 
at de nuværende restriktioner rækker. Der 
bliver talt om ’total smittekontrol’, men 
hvad betyder det? For mig at se er der ingen 
sammenhæng mellem de lave smittetal og 
de nuværende grænserestriktioner. Man var 
hurtig til at skrue op for restriktionerne, da 
smitten steg, men man åbner ikke op igen, 
selv om smittetallene er lave. Jeg savner no-
get proportionalitet,” siger Mikael Schmidt, 
der tilbage i efteråret 2020 i første omgang 
måtte forholde sig til en regional nedluk-
ning, da Nordjylland gik i sort. 

Den manøvre ramte dog ikke Silvasti A/S 
så hårdt som andre virksomheder i området.

”Vi er meget løsningsorienterede og vant 
til at operere i svære situationer. Der var 
ganske få chauffører, som befandt sig på 
hjemmeadressen, og da vi fandt ud af, at det 

Ved udgangen af 2017 
blev virksomheden  
Frank Nørager og Co.  
A/S solgt til det 
internationale 
transportfirma Silvasti, 
der er hjemmehørende 
i Finland og har en 
omsætning på omkring 
50 mio. euro om året. 

Den danske gren,  
Silvasti Transport 
A/S, kører med store 
særtransporter,  
primært for 
vindmøllebranchen. 

OM VIRKSOMHEDEN

kun var en anbefaling og ikke et lovkrav, at 
de skulle blive der, var det ikke længere et 
problem for os.

Hvis Mikael Schmidt i dag kunne komme 
med ét ønske til at forbedre vilkårene for 
transportbranchen, er han meget klar i mælet:

”Vi vil gerne have hævet rejserestriktio-
nerne for de erhvervsdrivende. Det gælder 
både karantænen og problemet med at 
krydse grænserne helt generelt. Vi har også 
ansatte fra andre lande, som vi har svært ved 
at få til Danmark, som situationen er lige nu, 
selv om vi internt har rigtig mange foran-
staltninger og test, der skal forhindre smitte 
blandt vores ansatte.” 

De mange restriktioner ved grænserne 
gør ondt på den nordjyske afdeling af 
Silvasti A/S. Foto: Silvasti A/S
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VACCINETRANSPORTVACCINETRANSPORT

Bornholmske BHS 
Logistics sørger for, 
at Danmarks indkøbte 
COVID19vacciner når ud 
til landets fem regioner.

opbevares under specifikke køle og fryse-
grader. I bilerne finder man eksempelvis 
indbyggede temperatursensorer, ligesom 
temperaturen logges med korte mellem-
rum. 

Distributionen af  de store mængder vac-
cinedoser kræver således timing, præcision, 
sikkerhed og ikke mindst engagerede og 
omstillingsparate medarbejdere.

”Der er da helt sikkert noget stolthed 
forbundet med at varetage denne opgave, 
men stoltheden handler mest om alle de 
medarbejdere, der har løftet opgaven. Hvad 
folk udefra synes om os, er da vigtigt, men 

det vigtigste er, at vi har et godt setup 
med medarbejdere, der synes, det 

er en spændende opgave, og som 
har været klar til at levere en 

ekstra indsats,” siger Morten 
Studsgaard. 

KULMINATIONEN
Han fastslår, at det bestemt 

ikke er nyt for hans medarbej-
dere at fragte kostbar medicin og 

navigere under store sikkerheds-
foranstaltninger, og derfor har han fra 

dag ét været rolig omkring, at BHS Logistics 
kunne løfte ansvaret.

Det ændrer dog ikke på, at det var en 
helt særlig oplevelse at se sin virksomhed 
eksekvere på den plan, der i tæt samarbejde 
med Statens Serum Institut var blevet lagt i 
månederne frem mod julen.

”Det er jo fedt, når det hele spiller efter så 
lang tids planlægning. At se så entusiasti-
ske medarbejdere på en 2. juledag til noget, 
ingen af  os har prøvet før. Med helikopter 
over hovedet, politi overalt og en presse, der 
prøver at få alt ud af  begivenheden. Det er 
nok den eneste gang i historien, vi får lov til 
at opleve det, så det var kulminationen på en 
masse ting,” fortæller Morten Studsgaard, 
der dog hellere end gerne ville have været 
hele oplevelsen foruden.

”Det har været – og er – en ganske 
anderledes og spændende opgave, men vi 
ville meget hellere fortsætte vores tilvæ-
relse under radaren og køre almindelige 
transporter, hvor der ikke var noget, der 
hed corona,” lyder det fra virksomhedseje-
ren, der af  gode grunde har svært ved at spå 
om, hvor længe BHS Logistics skal køre med 
COVID19vacciner.

”Lige nu kigger vi på den korte bane. Tiden 
må vise, om den type transporter er kommet 
for at blive, men ligesom alt andet med coro-
na er det for tidligt at spå om endnu.”

er det selvfølgelig noget særligt,” fortæller 
Morten Studsgaard.

POLITIESKORTE OG BREAKING NEWS
Anden juledag blev det tydeligt for enhver, 
at BHS Logistics har fået ansvaret for en helt 
speciel opgave. Mens de fleste i Danmark 
nød julefreden, kørte Breaking Newsbjæl-
ken over TV 2 News, mens BHSbilerne i 
politieskorte kørte ud fra Statens Serum 
Institut med de første COVID19vacciner 
fra PfizerBioNTech, mens pressefotografer 
mandsopdækkede begivenheden.

Forud var gået mange måneders intens og 
minutiøs planlægning mellem BHS og Sta-
tens Serum Institut, inden ti BHSchauffører 
fordelt i fem biler satte kurs mod hospitaler i 
landets regioner.   

”Det er da specielt, når en i princippet 
”almindelig” transportopgave stort set 
overværes af  seks millioner mennesker. 
Vi håbede måske lidt, vi ville ryge under 
radaren, fordi vi egentlig har det bedst i en 
anonym tilværelse, men vi kunne hurtigt se, 
at eksponeringen eksploderede,” fortæller 
Morten Studsgaard, der aldrig tidligere har 
haft politieskorte på firmaets distributio-
ner.

At den livsvigtige opgave med at transpor-
tere vacciner landede hos BHS Logistics var 
logisk. 

I 2018 overtog den bornholmske phar-
matransportør ansvaret for fragten af  
landets vacciner, og firmaets lastbiler har 
derfor på forhånd haft al materiel klar til 
at håndtere de dyrebare dråber, der skal 

Og selv om virksomhedsejeren havde 
foretrukket en fortsat afdæmpet tilværelse 
som pharmadistributør, er det ikke uden 
en vis stolthed, at Morten Studsgaard siden 
den 26. december 2020 har stået i spidsen 
for en virksomhed, der kører rundt med den 
last, der er nøglen til den danske genåbning.

Indtil videre har BHS Logistics transpor-
teret flere hundredtusinder af  vacciner fra 
Statens Serum Institut og ud til landets fem 
regioner, og i løbet af  2021 forventes trans-
portvirksomheden at levere flere millioner 
doser af  de livreddende vacciner.

”Det er ikke uvant for os at køre med 
noget, hvor man så at sige har livet i hæn-
derne, men det her er bare i andet og større 
målestoksforhold. Og ikke bare med national 
attention, men også international. Derfor 

LIVREDDENDE  LASTBILER
DET ER IKKE UVANT 
FOR OS AT KØRE 
MED NOGET, HVOR 
MAN SÅ AT SIGE HAR 
LIVET I HÆNDERNE.

Det er ikke så ofte, man på den 
måde får lov til at bidrage til en 
historisk begivenhed.”

Direktør og ejer i BHS Logi-
stics, Morten Studsgaard, lægger 

ikke skjul på, at afslutningen af  2020 og 
begyndelsen af  2021 har været noget ganske 
særligt for virksomheden, der er specialise-
ret i transport af  pharmaprodukter.

De importerede coronavacciner 
transporteres sikkert ud til 
danskerne fra Statens  
Serum Institut ved  
hjælp af politieskorte.  
Fotos: Kristian Brasen.

Direktør og ejer i BHS  
Logistics, Morten  

Studsgaard. PRfoto 
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EMNEORD

Sådan 
håndterer 
du brexit

BREXIT

Med en langstrakt tovtrækning om vilkårene for brexit, 
som først blev afsluttet, en uge inden de trådte i kraft ved 
årsskiftet, har det været svært at forberede sig på den nye 
virkelighed for godstransportbranchen. Hos DHL Express 
i Danmark er man indtil nu kommet forbløffende glat 

igennem omstillingen, men det har krævet ekstra hænder.
Toldmuren, som er blevet sat op mellem EU og Storbritannien, har 

krævet massiv forberedelse. For at håndtere opgaver relateret til den 
danske del af  forsendelserne til og fra Storbritannien har DHL Express 
ansat i alt 25 nye medarbejdere i forbindelse med brexit. 

Det fortæller Nikolai Borring, Commercial Manager i DHL Express. 
Internationalt har virksomheden udvidet med omkring 1.000 nye ansæt-
telser og 30 nye faciliteter fordelt på både den ene og den anden side af  
grænsen mellem EUlandene og Storbritannien.

Det er især toldaspektet, der har gjort det nødvendigt med de mange 
nyansættelser, men kundeservicedelen er også en vigtig del. Der har væ-
ret mange kunder, som skal have ekstra hjælp – både når de sender deres 
gods, og når de skal modtage noget.

Det er blandt andet kravet om, at der skal opkræves salgsmoms fra 
slutbrugeren i salgsøjeblikket ved varer til en værdi af  under £135/kr. 
1.120, som har udfordret kunderne, fortæller Nikolai Borring.

“Det har været noget af  en omvæltning, både for kunder og transport-
firmaer, at skulle holde styr på de nye regler og samtidig fastholde deres 
transport setup.”

Der har i hele tilløbet været usikkerhed om, hvor betingelserne for 
brexit landede. Derfor har DHL Express forsøgt at klæde deres kunder 
godt på ved løbende at udsende nyhedsbreve med seneste nyt om brexit i 
perioden op til overgangen – også selv om de sidste detaljer først faldt på 
plads juleaftensdag.

“Vores erhvervskunder har nedsat deciderede Brexit Task Forces for at 
forberede sig. Alle har vidst, at der var noget stort og uventet på vej. Det er 
jo første gang, at vi står i sådan en situation, hvor en stor handelspartner 

melder sig ud af EU-samarbejdet,” siger Nikolai Borring.
Og forberedelserne har givet pote. Faktisk har DHL Express 

oplevet en stigende mængde forsendelser fra Danmark til Stor-
britannien på trods af  brexit, der ifølge Nikolai Borring også på 
anden vis har rykket ved transportmønsteret.

En del gods, som tidligere blev fragtet over Den Engelske Ka-
nal med lastbiler, er nu i stedet blevet konverteret til lufttrans-
port. Risikoen for at blive fanget i lange køer og opslidende 

bureaukrati ved grænsen har således fået mange eksportører til 
at vælge fragt via vinger frem for rullende hjul. 

Storbritanniens farvel til EU betyder større krav og flere 
udgifter for danske eksportører. DI’s brexitekspert 
guider dig her til at navigere i den nye virkelighed.

1. Få styr på de nødvendige 
dokumenter, når du skal ind og 
ud af Storbritannien. Det gælder 
især i forhold til told, moms og 
dokumentation for varens oprindelse. 
Eksportvirksomheden skal være 
registret hos Erhvervsstyrelsen, og 
de eksporterede varer skal angives 

Det er langt fra umuligt, men det 
er blevet sværere. Sådan kan 
man sammenfatte opgaven med 
eksportkørsel til Storbritannien 
efter brexit trådte i kraft den 

1. januar 2021. Også selv om den aftale, der 
blev indgået juleaften, betød en høj grad af  
liberalisering for handlen mellem briterne 
og EU-landene.

”Vi er i en introduktionsfase, og mon ikke 
tingene finder en normal gænge i løbet af  
nogle måneder. Men man skal selvfølgelig 
huske på, at Storbritannien ikke længere 
er en del af  det indre marked, og det stiller 
nogle nye krav, som man skal vænne sig til,” 
siger Andreas Færgemann, chefkonsulent  
i DI Transport.

DHL: BREXIT HAR KRÆVET 
MASSIV FORBEREDELSE

ANDREAS FÆRGEMANNS 
VIGTIGSTE RÅD TIL AT 
HÅNDTERE BREXIT:

Hos DHL Express har man oprustet med 25 nye ansættelser for 
at håndtere det ekstraarbejde, som den britiske skilsmisse fra 
EU har udløst. Indtil nu er det lykkedes over al forventning.

For de store speditører og transportfirma-
er, som er vant til at handle med tredjelande 
uden for EU som eksempelvis Norge, er om-
stillingen til den nye virkelighed nemmere, 
fordi de kender procedurerne i forvejen. De 
mindre aktører oplever til gengæld en del 
besvær med de mange dokumenter, 
som nu skal være i orden for at 
få godset over grænsen uden 
forsinkelser.

”Man skal være opmærksom 
på, at brexit er en fordyrende 
faktor. Man skal have styr på både 
moms og told- og oprindelsesdoku-
menter, så de administrative byrder er 
steget voldsomt for speditører og trans-
portfirmaer,” siger Andreas Færgemann. 

Det kan eksempelvis betyde forsinkel-
ser, hvis man har en stor container med 
stykgods, og der så er fejl eller mangler i 
papirerne for en enkelt af  varerne. Så stop-
per det hele forsendelsen, og varerne bliver 
først frigivet og distribueret videre, når det 
hele er i orden. Det problem har nogle af  
DI’s medlemmer oplevet, oplyser Andreas 
Færgemann. 

”Derfor er det vigtigt, at man sætter sig ind 
i sagerne på forhånd,” lyder opfordringen.

På danskindustri.dk/brexit/ kan man 
finde svar på en lang række af  spørgsmålene 
om, hvordan man bedst håndterer den nye 
virkelighed. Her er der også kontaktinfo på 
DI’s eksperter i de nye regler for moms, told 
og dokumentationskrav.

i Skattestyrelsens it-system e-Eksport. 
Kunden i Storbritannien skal opgive den 
korrekte 8-cifrede toldkode for varen.

2. Fødevarer er et helt særligt 
område med nye krav. På grund af 
fødevaresikkerhedsreglerne kan man 
eksempelvis ikke længere sende rå 
skaldyr fra UK til EU.

3. Som en del af brexit-aftalen har danske 
eksportchauffører mulighed for at køre to 
ekstra ture på britisk jord (cabotage).

4. De danske 
forbrugere skal 
svare dansk moms 
af varer, som koster 
mere end 80 kroner 
(uden fragt), når de 
ankommer til Danmark. 
Hvis varen koster over 135 
pund/1.150 kroner, og den ikke har 
oprindelse i Storbritannien, skal man 
også betale told, når den ankommer 
til Danmark. Det får formentlig 
betydning for nethandlen.

Foto: PR

DAGLIGT FREM 
OG TILBAGE 

MELLEM  
DK OG UK

DHL Express har fortsat 
en daglig afgang direkte 
fra Danmark til England 

og omvendt med både 
lastbil og fly i eget 

netværk. Det havde 
man også før brexit.

Foto: PR 
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KORT NYT KORT NYT

INFRASTRUKTURPLAN MED SMÅ BUMP
Alene i 2018 kostede trængslen i trafikken 
samfundet 26 milliarder kroner. Det beløb 
forventes at stige med mange milliarder 
kroner i de kommende år, og blandt andet 
derfor præsenterede regeringen i starten af  
april sit udspil til en langsigtet infrastruk-
turplan. 

På lange stræk flugter udspillet med den 
investeringsplan, DI har lagt frem som in-
spiration, men der er enkelte mangler, som 
DI og ATL håber, der vil blive rettet op på.

Det gælder blandt andet en ny midtjysk 
motorvej og en udbygning af  den bela-
stede motorvej E45 mellem Randers N og 
Aarhus N.

De politiske forhandlinger er nu i fuld 

gang, og går alt vel, kan en aftale være lan-
det i løbet af  sommeren.

”Jeg håber, at politikerne i Folketinget 
bliver enige om en aftale inden sommer-
ferien. Den skal helst række 1015 år ud i 
fremtiden, og den skal for alt i verden være 
indgået af  et bredt flertal. Det vil betyde, at 
der kommer gang i forbedringerne af  infra-
strukturen, så virksomhederne og deres 
ansatte ved, hvad de har at forholde sig til,” 
siger ATL-direktør Lars William Wesch.

På den korte bane har DI peget på 12 
store projekter, som er de mest presseren-
de, og hvor det er muligt at sætte spaden i 
jorden senest i 2025. Det gælder en række 
udvidelser af  motorvejsnettet i hele landet.

Kæmper for højere total-
vægte og længere lastbiler
DI og ATL presser på for at sikre tilladelse 
til højere totalvægte og længere lastbiler, 
da det både er CO2besparende og øger 
produktiviteten i erhvervslivet. 

Regeringen har afsat to mio. kr. til ana-
lyser af  vægt og dimensioner på lastbiler 
og vogntog, og i en mail til ATL-Magasinet 
forklarer Færdselsstyrelsens direktør, 
Stefan Søsted, at der forventes en afklaring 
inden årets udløb.

”Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet 
skal udarbejde analyser af  grøn optimering 
og tilpasning af  den nationale vægt og 
dimensionsregulering samt af  mulighe-
den for en national forsøgsordning med 
dobbelttrailervogntog, og analyserne skal 

gennemføres, og resultaterne præsenteres 
inden udgangen af  2021.”

Der er nedsat en arbejdsgruppe, som 
løbende vil inddrage relevante aktører fra 
transportbranchen og køretøjsproducen-
terne, ligesom en del af  analysen, især på 
vejområdet, vil blive udbudt til eksterne 
eksperter.

I sidste ende er det dog politikerne på 
Christiansborg, der skal træffe en endelig 
beslutning.

”Hvorvidt vi kommer til at se større og 
tungere lastbiler på de danske veje, afhæn-
ger i sagens natur af  analysernes resulta-
ter. Når resultaterne foreligger, er det en 
politisk beslutning,” skriver Stefan Søsted.

OBS!

Vil du vide mere?

Der er begrænset deltagerantal, 
så tilmeldninger vil blive behandlet 

efter først til mølle- princippet. 
Kontakt ATL på mail atl@di.dk 
for tilmelding. Sidste frist for 
tilmelding er 30. maj 2021.

Igen i år byder ATL Academy på en 
bred palette af  gode kursustilbud. Lige 
fra vores populære overenskomstkur-
ser til køre- og hviletid, arbejdsmiljø 
og ansættelsesret.

Vores ønske er, at ATL Academy 
både socialt og fagligt giver et stort ud-
bytte. Først og fremmest vil vi give dig 
nogle konkrete værktøjer, som du kan 
bruge i dit arbejde, men vi gør også 
meget ud af  at skabe et rum, hvor du 
kan udveksle erfaringer og networke 
med andre i branchen. 

Tilbagemeldingerne fra de man-
ge hundrede kursister, der hvert år 
deltager i ATL’s kurser, tyder på, at det 
lykkes! 

Tjek kursusoversigten her på siden. 
Vores dygtige undervisere står klar til 
at dele ud af  deres høje faglighed på de 
mange kurser.

Med venlig hilsen
Lars William Wesch
Branchedirektør

ATL Academy kurser 2021
ATL har hermed fornøjelsen at indbyde dig 
til årets ATL Invitational for på den måde 
at knytte tættere relationer mellem os og 
nogle af  vores vigtigste medlemmer. I år er 
rammen om ATL’s golfdag det hyggelige og 
smukke anlæg på Royal Oak.

Royal Oak er en parkbane beliggende 
smukt i let kuperet terræn ved Jels Nedersø  
og skov. Banens 18 huller er opbygget efter  
internationale standarder, og er som den 
første herhjemme opbygget efter amerikan-
ske USGAstandard med meget store sand
byggede greens på ca. 700 kvm. i gennemsnit. 
78 sandbunkers krydrer banen. 

Vi glæder os til at se dig til en 
hyggelig og sportslig dag!

Med venlig hilsen
ATL

Torsdag den 10. juni 2021
Royal Oak, Golfvej 2, 6630 Rødding

GOLFDAG
KURSUSOVERSIGT 2021

ARRANGEMENTSNAVN START FACILITATOR/UNDERVISER 

ATL Lederuddannelse Hold 5, modul 2 25-05-2021 09:00 Jan Vinther

ATL overenskomstkursus 01-06-2021 09:00 Henrik Christensen

ATL’s golfdag 10-06-2021 08:00 Henrik Christensen

Arbejdsskader og sygefravær 10-06-2021 13:00 Susanne Linhart, Johanne Kolbye

Arbejdstidsdirektivet og køre- og hviletid  
– har I styr på det?

17-06-2021 12:30 Henrik Christensen,  
Morten Arnskov Bøjesen

ATL Lederuddannelse Hold 5, modul 3 21-06-2021 09:00 Jan Vinther

ATL overenskomstkursus 23-06-2021 09:00 Henrik Christensen

Virksomhedsledelse for ejerledere, H1 modul 3 25-08-2021 09:30 Jan Vinther, Per Geisler Hansen

Arbejdsskader og sygefravær 08-09-2021 13:00 Susanne Linhart, Johanne Kolbye

Løn- og arbejdstid i praksis 14-09-2021 12:30 Henrik Christensen

Arbejdsmiljø - helt forfra 21-09-2021 13:00 Susanne Linhart

Ansættelsesbeviser (Webinar) 21-09-2021 10:00 Mark Raboso Ebbesen, Johanne Kolbye

ATL-Temadag - Den gode lokalaftale 30-09-2021 9:00 Lars William Wesch, Henrik Christensen, 
Nils Kaasing

Ansættelse fra A-Z 05-10-2021 09:00 Mark Raboso Ebbesen, Johanne Kolbye

Arbejdstidsdirektivet og køre- og hviletid – har 
I styr på det?

12-10-2021 12:30 Henrik Christensen,  
Morten Arnskov Bøjesen

ATL overenskomstkursus 28-10-2021 09:00 Henrik Christensen

Løn- og arbejdstid i praksis 02-11-2021 12:30 Henrik Christensen

Kompetencefonden samt Kompetenceudvikling 
for elever og lærlinge

09-11-2021 10:00 Michael Boas Pedersen,  
Mark Raboso Ebbesen

Virksomhedsledelse for ejerledere, H1 modul 4 15-11-2021 09:30 Jan Vinther, Per Geisler Hansen

ATL overenskomstkursus 18-11-2021 09:00 Henrik Christensen

Har du spørgsmål til ”Book et 
kursus”, kan du altid kontakte  

ATL på atl@di.dk.

Foto: J. Nørgaard Petersen A/S

VIGTIG AFTALE  
OM ARBEJDSTIDS
FORDELING
Før jul indgik ATL/DI en aftale med 3F 
Transport, som supplerede regeringen 
og arbejdsmarkedets parters midlerti-
dige ordning om arbejdsfordeling. 

Aftalen, der er en udløber af  
trepartsaftalen fra september 2020, 
og som gælder for ATL/3Foverens-
komsten, betyder, at arbejdstiden 
kan nedsættes med hele 80 pct. i 
coronaudfordrede virksomheder. 

”Med denne aftale kan virksomhe-
derne fastholde medarbejdere, som 
ellers ville være afskediget grundet 
manglende arbejde. Ved at benytte 
aftalen fastholdes medarbejderne 
i virksomhederne, og når der igen 
kommer arbejde, kan virksomheden 
øge timerne til medarbejderne,” for-
klarer ATL-konsulent Mark Ebbesen. 

Ordningen løber i hele 2021 og 
er en fleksibel og vigtig aftale for 
ATL’s medlemmer midt i en historisk 
coronakrise.

For spørgsmål om aftalen kan Mark 
Ebbesen kontaktes på mreb@di.dk.
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har politiet oplevet en adfærdsændring, 
siden der pr. 1. januar 2020 blev implemen-
teret nye bødesatser på området vedtaget af  
Folketinget. 

Bøderne for alvorlige sikkerhedskritiske 
fejl og mangler på busser og lastbiler steg 
markant fra 1.000 kroner til 5.000 kroner 
for chauffører, mens bøden til ejeren blev 
forhøjet til 10.000 kroner i førstegangstil-
fælde. For hver yderligere gang vil bøde
niveauet blive forøget med henholdsvis 
5.000 og 10.000 kroner for føreren og ejeren 
af  køretøjet.

Bøderammen har nu været i brug i godt 
16 måneder. Officielt er det ifølge Rigspo-
litiets Nationale Færdselscenter endnu for 
tidligt at konkludere effekten på et validt 
grundlag, hvilket også besværliggøres af  
det faktum, at almindelige fejl og mangler 
registreres i samme pulje som sikkerheds-
kritiske fejl. 

Fra Christian Berthelsen, politiassistent 
og talsmand for færdselscenteret, lyder det 
dog alligevel, at ”hvis vi sammenligner med 
sidste år, kan vi måske opleve et lille fald i 
antallet af  sigtelser.”

Ifølge Christian Berthelsen er det dog 
politiets klare overbevisning, at de over tid 
forventer et tydeligt fald af  de livsfarlige fejl 
og mangler på tungvognene.  

”Vi har en tro på, at højere straffe vil have 
en positiv effekt på antallet af  trafikfarlige 
fejl og mangler eller andre overtrædelser af  
færdselsloven,” siger han.

PRÆVENTIV EFFEKT
Tilbage på rastepladsen ved Karlslunde er 
det ifølge Kaj Klaustrup også den vej, pilen 
peger nu og her. Færdselsbetjenten vurde-
rer, at standen på tungvognene generelt 
er blevet bedre, siden han selv blev en del 
af  kontrollerne i 2013, og han tvivler ikke 
på, at de forhøjede bøder har haft og har 
en præventiv effekt over for chauffører og 
vognmænd.

”Sådan oplever jeg det. Branchen råbte 
op, da de nye bødesatser kom frem, fordi 
de troede, at alle ville få en bøde på 10.000 
kroner, men vi har faktisk ikke så mange 
af  dem,” fortæller betjenten, inden han på 

et rullebræt forsvinder under den næste 
lastbil, der skal undersøges.

Den bil har chauffør Nicolaj 
Andersen kørt frem til kontrol-

pladsen, efter at være viftet ind 
på rastepladsen af  en betjent på 
motorvejen.

Det er bestemt ikke første 
gang, det sker, fortæller den 
erfarne chauffør med ro og 
overskud, selv om det aldrig er 
belejligt med en sikkerhedskon-

trol på en travl dag med entre-
prenørkørsel. 

I første omgang noteres der 
uoverensstemmelser mellem den 

tilladte vægt på ladet og akseltrykket, 

Den 1. januar 2020 
blev bødestraffen for 
sikkerheds kritiske  
fejl og mangler 
femdoblet. ATL
Magasinet tog med  
på en vejkontrol for  
at tage temperaturen 
på tiltaget.

men da det viser sig, at der blot er tale om en 
fejl i registreringen fra synshallen, slipper 
Nicolaj Andersen igennem nåleøjet. 

BRODNE KAR SKAL STRAFFES
Inden da har chaufføren på et overord-
net plan erklæret sig enig i, at sløseri med 
sikkerheden skal straffes hårdt, men at han 
alligevel er kritisk over for de forhøjede 
bøder til både chauffører og vognmænd.

”Det er klart, at der er nogle brodne kar 
i branchen, og de skal straffes, men vi er jo 
mange, der har styr på vores ting, og der 
kan jeg godt føle, at det her er med til, at 
vi føler os endnu mere forfulgt. Vi lever i 

TUNGVOGNSCENTRENES SAMLEDE ANTAL  
KONTROLLEREDE KØRETØJER FOR 2020
DAGS DATO (ÅRSAFSLUTNING)  31.12.2020
Mål pr. dags dato   17.235 
Udført pr. dags dato   18.003
Overproduktion pr. dags dato  767

Politiassistent Kaj 
Klaustrup har stor erfaring 
i at tjekke alle afkroge af 
lastbilerne på de danske 
veje. Fotos: Claus Bech

masser af  fejl og mangler under de 
sikkerhedskontroller, som blandt 
andre Tungvognscenter Øst i Greve 
står for. Alligevel er Kaj Klaustrup 
forsigtig optimist, da ATL-Ma-
gasinets udsendte tager en snak 
med den erfarne færdselsbetjent, 
inden næste lastbil hives ind til 
kontrol.

”Jeg synes, der i dag er længere 
imellem de grove fejl end tidligere. 
Men der er stadig for mange,” for-
tæller han under en kort pause.

Selv om Kaj Klaustrup og kollegerne 
fortsat jævnligt har fat i bødeblokken, 

Det er en kold formiddag på 
motorvejsrastepladsen ved 
Karlslunde, populært kaldet 
Pælestykkerne.

Politiassistent Kaj Klaustrup 
er i fuld gang med endnu en af  de tungvogn-
skontroller, der har været en del af  hans 
hverdag siden 2013. 

En stor vogn med grus på ladet inspiceres 
grundigt og afslører alvorlige fejl på brem-
serne. Så grelle og potentielt livsfarlige, at 
nummerpladen bliver klippet og en anselig 
bøde bliver udskrevet. Til både chauffør og 
vognmand. 

Eksemplet viser, at der stadig findes 

STIKPRØVE  
AF EN 
VEJKONTROL

Kilde: Færdselsdatabasen. Fokusemner: Alle tungvognsfokusemner 
ekskl. traktor og motorredskaber og varebilsgodskørsel
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2. FLERE DIGITALE  
LØSNINGER PÅ VEJ

Fra ultimo november 2020 har det været muligt at efterlade sit 
fysiske kørekort hjemme, når man kører i Danmark. Her så et nyt 
digitalt kørekort dagens lys i skikkelse af  en app, alle kan hente ned. 
Kørekortappen er udviklet af  Digitaliseringsstyrelsen under Finans-
ministeriet i samarbejde med Transportministeriet, Færdselsstyrel-
sen, Justitsministeriet og Rigspolitiet, og ifølge Stefan Søsted er flere 
digitale løsninger på vej.

”I Færdselsstyrelsen ser vi store potentialer i digitalisering, og vores 
første digitaliseringsprojekter bliver digitalisering af  kørekortregistret 
og takografprocessen. Det er helt nødvendige digitaliseringer, som lig-
ger i forlængelse af, at vi overtager kørekortadministration, køreprøve-
afvikling og takografområdet fra politiet pr. 1. oktober 2021.

Der kommer helt givet flere digitaliseringer længere ude i frem-
tiden, men de næste mange måneder er det i dé to projekter, Færd-
selsstyrelsen lægger sine kræfter. Vores udgangspunkt er, at et godt 
digitaliseringsprojekt er et, der lykkes med at skabe værdi for alle 
brugere, og det kræver stort fokus at nå dertil.”

forvejen en hård tilværelse med stor 
konkurrence i en presset hverdag, 
og det her hjælper ikke på, hvordan 
man ser på lastbilchauffører,” siger 
Nicolaj Andersen mellem opkald til 
både vognmand og kunde om dagens 
tidsplan, der nu er kørt i stykker.  

Dialogen med Kaj Klaustrup på 
stedet glider dog gnidningsfrit. Som 
den rutinerede chauffør med 25 år 
på bagen udtrykker, ”nytter det jo 
ikke at stå og skælde ud på politiet,” 
selv om han ikke er enig i volumen 
af  det antal kontroller, han oplever 
på vejene. 

For de flestes vedkommende er 
der ingen eller minimale fejl at 
finde, mens det hver gang har kon-
sekvenser for både chaufførernes og 
virksomhedernes hektiske hverdag.

Derfor forsøger Kaj Klaustrup da 
også altid at søge den gode dialogs 
vej, selv om han med tiden også er 
blevet immun for de søforklaringer, 
der kan modbevises af  politiets 
tekniske undersøgelser. I de tilfælde 
falder hammeren i form af  bøder 
eller i værste fald inddragelse af  
pladerne. 

Som Christian Berthelsen sammen-
fatter, handler det i sidste ende om at 
sikre trafiksikkerheden.

”Vi skal huske på, at de højere 
straffe ikke skal ses som en hetz, men 
som et værktøj for myndighederne 
til at højne trafiksikkerheden. Er 
man ligeglad med de graverende fejl, 
bliver vi nødt til at straffe for at rette 
op på det. I bund og grund drejer det 
sig om at redde menneskeliv.”

VI SKAL HUSKE  
PÅ, AT DE HØJERE  
STRAFFE IKKE SKAL 
SES SOM EN HETZ, 
MEN SOM ET  
VÆRKTØJ FOR  
MYNDIGHEDERNE  
TIL AT HØJNE  
TRAFIK SIKKERHEDEN. 

 Fokus på  
Færdsels styrelsen  

En række områder i regi af Færdselsstyrelsen  
har budt på store udfordringer for godstransport branchen.  
ATLMagasinet har bedt Færdsels styrelsens direktør, Stefan 
Søsted, forholde sig til fire aktuelle brancheproblematikker.

1. ”VENTETIDERNE SKAL NED,  
OG DET KOMMER DE OGSÅ”

De seneste par år har budt på voldsomt lange vente-
tider på at tage store kørekort i hovedstadsområdet. Det 
har medført flere eksempler på, at chaufførlærlinge har fået afbrudt 
deres uddannelse, fordi virksomheden ikke har kunnet vente på 
erhvervelsen af  et stort kørekort.   

I erkendelse af  den massive flaskehals har politiet videregivet 
ansvaret for at afvikle køreprøver til Færdselsstyrelsen. Det sker med 
virkning fra 1. oktober 2021.

 ”Der ér ventetider på at tage et kørekort. Det vil der også være 1. 
oktober. Umiddelbart efter må vi også forvente, at ventetiderne i 
en periode måske risikerer at blive længere end i dag, inden vi kan 
arbejde dem ned. Der er dog ingen tvivl om, at ventetiderne skal 
ned, og det kommer de også. Det er et helt overordnet succeskri-
terie.”

Ikke alle chauffører er lige 
begejstrede for de mange 

vejkontroller. For det 
meste glider dialogen dog 

gnidningsfrit. Foto: Claus Bech

Hvad vil I gøre for at sikre lavere ventetider særligt i hovedstaden?
”Først og fremmest bliver køreprøveafvikling en kerneopgave i 

Færdselsstyrelsen, hvor alle medarbejderressourcer på området er 
dedikeret netop den opgave. De kan altså ikke indgå i opgaveløsning 
på andre områder.”

3. TÆT SAMARBEJDE OM  
TILLADELSER TIL SÆRTRANSPORTER

Med politiforliget før jul bliver det i fremtiden Vejdirektoratet, som 
skal give tilladelse til særtransporter. Det er et område, der ligesom 
de lange ventetider på kørekort, har haft store konsekvenser for 
transportvirksomhederne. Alt for lang sagsbehandling for at få 
tilladelse til særtransporter har ført til store økonomiske tab, og i et 
forsøg på at lette politiets byrde bliver det altså fra efteråret Vejdirek-
toratet, der skal udstede tilladelserne. Indtil da vil Færdselsstyrelsen 
samarbejde med Vejdirektoratet om at lave de nødvendige justerin-
ger af  særtransportbekendtgørelsen, oplyser Stefan Søsted.

”2021 kommer for både Færdselsstyrelsen og Vejdirektoratet i høj grad 
til at handle om at overtage opgaver fra politiet på kørekort-, takograf-
kort og særtransportområdet. Det får en betydning for de øvrige æn-
dringer af særtransportbekendtgørelsen, som vi egentligt havde planlagt.

Vi er fuldt bevidste om branchens ønsker på området, som 
ministeren jo har bedt os om at se på. Vores arbejde og dialogen 

med Vejdirektoratet herom fortsætter i videst muligt omfang, 
men vi må indrømme, at de mange nye opgaver og deadlines 
nødvendiggør en nøje prioritering af vores indsats.”

4. NYE CABOTAGEREGLER  
FINDER FODFÆSTE

Med virkning fra den 1. januar 2021 trådte en ny ændring af  Ud-
stationeringsloven i kraft. Den betyder, at udenlandske virksomhe-

der, der kører cabotagekørsel og kombinerede transporter på gummi-
hjul i Danmark, dels skal forhåndsregistrere turen i et særligt register 
og dels skal kunne dokumentere, at den enkelte chauffør aflønnes efter 
en minimumslønsats, der ligger på niveau med danske lønforhold. 
Ændringerne bød på systemiske opstartsvanskeligheder, hvorfor 
myndighederne i de første tre måneder vejledte i stedet for at dømme, 
men fra den 1. april 2021 har politiet håndhævet de nye regler. 

Ifølge Stefan Søsted er regelsættet da også ved at finde fodfæste:
”Registeret for udenlandsk transportkørsel i Danmark har været 

i drift siden ultimo december 2020, og vi har oplevet et betydeligt 
antal registreringer. Det ser vi som et udtryk for, at der er opmærk-
somhed på kravet om registreringen.”

Fo
to

: F
æ

rd
se

lsstyrelsen
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Mere 
 skrald på 
private  
    hænder
Sommerens affaldsforlig bør betyde mere 
affald på private hænder, mener DI.

Da Folketinget sidste sommer 
vedtog et historisk affaldsforlig, 
kaldte DI aftalen for en kæmpe 
gevinst for miljø og klima. 
Fremover skulle sortering og 

genanvendelse af  husholdningsaffald kon-
kurrenceudsættes, så specialiserede private 
aktører kunne byde ind på markedet.

En ikke ubetydelig malurt i bægeret var 
dog, at transporten af  dagrenovation ikke 
ville blive konkurrenceudsat på lignende 
måde, men ifølge Karin Klitgaard, under-
direktør i Dansk Industri, bør det være et 
spørgsmål om tid, før også denne del af  af-
faldsbehandlingen lander sikkert på private 
hænder. 

”Vi havde gerne set, at selve indsamlings-
opgaven også var sendt i udbud. Det kunne 
give en mere sammenhængende opgaveløs-
ning for både virksomheder og kommuner. 
Når det er sagt, skal vi huske, at cirka 70 pct. 
af  indsamlingsopgaven hos husholdninger 
allerede i dag varetages af  private, og mon 
ikke vi kommer til at se mere af  det frem-
over,” siger Karin Klitgaard, der er klar til at 
presse på, for at denne profeti går i opfyl-
delse, men også glæder sig over aftalen som 
helhed.

”Lige nu er det vigtigste, at vi får imple-
menteret aftalen, så vi også kan komme i mål 
med de ambitiøse mål, der er sat,” uddyber 
underdirektøren om forliget, der fra somme-
ren 2021 stiller krav til ensartet sortering af  
affald i ti fraktioner i hele landet.

Også hos Affalds og Ressourceindustrien 
(ARI), der er en medlemsforening i DI, er 
vurderingen, at affaldsforliget gør det logisk 

at udlicitere affaldsindsamlingen til private 
aktører. Det fortæller sekretariatsleder Niels 
Bukholt.

”Forliget rummer en række vigtige 
forandringer, som giver langt bedre vilkår 
for de mange virksomheder i Danmark, der 
transporterer og behandler affald. Samlet set 
bliver snittet mellem kommuner og private 
mere rent, så kommunernes opgave alene 
bliver at tilrettelægge indsamlingen fra hus-
holdningerne og drive genbrugspladserne, 
mens resten af  opgaven vil ligge entydigt i 
den private sektor,” forklarer Niels Bukholt.

Det er særligt de private aktørers stor-
driftsfordele, der gør det logisk for kommu-
nerne at udlicitere hele paletten af  affalds-
behandlingen. I dag er det som allerede 
beskrevet 70 pct. af  kommunerne, der 
udliciterer transportopgaven af  affaldsind-
samlingen, men det tal bør altså ifølge både 
Karin Klitgaard og Niels Bukholt stige.

”I fremtiden vil kravene til kontrol, gen-
nemsigtighed og effektiviseringer stige, når 
kommunen udfører opgaven selv, og det er 
vores klare vurdering, at de resterende kom-
muner også inden for en kortere årrække vil 
udlicitere opgaven som følge af  den politiske 
aftale. Ikke mindst i lyset af, at mange kom-
muner fornuftigvis heller ikke ser det som 
en kommunal kerneopgave at drive en ren 
vognmandsforretning. Så vi ser aftalen som 
en klar gevinst for danske vognmænd,” lyder 
det fra Bukholt. 

Ifølge Niels Bukholt afstedkommer af-
faldsforliget overordnet fire positive konse-
kvenser, som er fremhævet i den highligtede 
spalte.

1. Sorteringen af affald 
bliver ens i hele landet for 

både husholdninger og det 
sammenlignelige erhvervsaffald. 
Det betyder, at affaldet som 
helhed vil blive langt mere 
ensartet, og derved øges 
stordriftsfordelene. De private 
transport- og behandlings-
virksomheder vil kunne optimere 
udnyttelsen af det samme 
indsamlingsmateriel på tværs 
af kommunegrænserne, og de 
kan ligeledes kombinere det 
kommunale affald med affald, 
de indsamler fra servicesektoren 
og den offentlige sektor, da det 
skal sorteres på samme måde. 
Dermed kan affaldet håndteres 
og afsættes på ens vilkår. Endelig 
skal affaldet i vidt omfang 
samme sted hen, hvorfor man 
også kan optimere den del af 
logistikken.

2. Kommunerne skal 
fremover udbyde alt det 

gen anvendelige affald og lukke 
deres egne anlæg til behandling 
af genanvendeligt affald. Det 
har den positive effekt, at 
markedet for både transport og 
behandling bliver større og mere 
stabilt. Dermed bliver det også 
langt mere attraktivt for private 
virksomheder at investere i de 
nødvendige anlæg.

3. Det kommende 
producent ansvar på 

emballage betyder, at langt 
det meste tørre affald – pap, 
papir, glas osv. – skal afleveres 
til producentansvaret, der 
forventes at stå for opgaven 
med at udbyde behandlingen. 
Det vil også medvirke til at skabe 
et større og mere homogent 
marked. Det vil samtidig 
reducere husholdningernes 
regning meget betydeligt både i 
kraft af producenternes betaling, 
men også effektiviseringerne 
gennem ens sortering og fælles 
håndtering af næsten alt landets 
affald via producenterne.

4. Der kommer mere 
gennemsigtighed i 

og kontrol med kommu
nernes udførsel af indsam-
lingen. Det kan handle om ens 
regnskabskrav, benchmarking, 
fælles udbud og krav om 
effektivisering og meget mere.

Affaldsforliget giver flere 
opgaver til de private aktører. 
Foto: Maria Tuxen Hedegaard



|   TRANSPORTENS ARBEJDSGIVERE TRANSPORTENS ARBEJDSGIVERE   |24 25

LÆRLINGE

Der er godt gang i uddannelsen 
af  fremtidens chauffører. Sådan 
lyder den positive vinkel på 
transportbranchens massive 
rekrutteringsudfordring, som 

efterhånden er velkendt. Forude venter en 
årrække, hvor en stor del af  landets nuvæ-
rende chaufførskare kører mod pensionsal-
deren, og da transportopgaverne samtidig 
ser ud til at blive flere, er det ikke svært at få 
øje på de røde alarmklokker.

Derfor er det opløftende, at antallet af  
igangværende uddannelsesaftaler i gods-
transporten er steget bemærkelsesværdigt 
det seneste år. Fra 765 i november 2019 til 
908 i november 2020. 

Det er flotte tal og særligt i lyset af  et 
udfordrende coronaår, hvor første bølge af  
COVID19 for en stund satte lærlingeaktivi-
teten i bero. 

Siden kom der dog fart på udviklingen 
igen, hvilket sommerens trepartsaftale om 
mellem 75 og 90 pct. dækning af  lærlingeløn 
under praktiktiden på virksomhederne har 

bidraget til, og fremgangen glæder ATL 
direktør Lars William Wesch. 

”Det er ekstremt positivt. Vi står foran en 
alvorlig mangel på godschauffører, og det 
havde været katastrofalt for branchen, hvis 
vi havde tabt et år eller to i forhold til uddan-
nelsen af  nye chauffører.”

FRA SKOLEBÆNK TIL FØRERHUS
Tendensen er ikke til at tage fejl af. Hos flere 
godschaufføruddannelser i landet har det 
seneste år budt på massiv efterspørgsel på 
chaufførlærlinge blandt landets vognmænd 
og deraf  en voldsom procentuel stigning 
i antallet af  underskrevne lærlinge
kontrakter. 

Det har også genereret travlhed hos 
praktikpladskoordinator Jan Larsen fra 
Transporterhvervets Uddannelser (TUR), 
der sidder som bindeled mellem skoler 
og virksomheder og hjælper med at skabe 
den nødvendige bro fra skolebænk til 
førerhus.

TUR’s lærepladsformidling blev igangsat 

Vi er  
forpligtet 
til at tage 
ansvar

Antallet af lærlingeaftaler i  
godstransporten er steget markant.  
Flere nye ATLmedlemmer er hoppet  
med på lærlingevognen i erkendelse af,  
at branchen sammen skal sikre fremtiden.

i september 2018, og her noterer Jan 
Larsen sig, at udviklingens positive 
tendenser faktisk går flere år tilbage. 
Siden december 2017 er antallet af  
igangværende uddannelser på vejgods-
transportuddannelserne således steget 
med lige over 50 procent.

”Generelt er virksomhederne blevet 
meget mere positive over for at tage 
lærlinge ind. Det hænger også sammen 
med alle de initiativer, der er sat i værk,” 
siger Jan Larsen. 

I løbet af  de seneste år har ATL været 
blandt initiativtagerne til i praksis at 
udstede lærepladsgaranti til motiverede 
unge, ligesom den såkaldte AUB-ord-
ning sikrer økonomisk belønning til 
virksomheder, der tager flere lærlinge 
ind. Dertil kommer en massiv indsats 

UDDANNELSESAFTALER I VEJGODSTRANSPORTEN
 2016 2017 2018 2019 2020*
Igangværende uddannelsesaftaler 
ultimo perioden  597 617 688 765 908  

*KUN TIL OG MED NOVEMBER 2020

i rekrutteringskampagnen Job i Transport, 
der arbejder målrettet med at promovere 
chaufføruddannelsen over for de unge.

Den indsats har båret frugt, men bør ikke 
stå alene i fortællingen om den positive 
udvikling. 

Dels er lærlingeaftaler en oplagt mulig-
hed for at rekruttere den arbejdskraft, der 
er massiv efterspørgsel efter hos virksom-
hederne, men ifølge Jan Larsen handler 
det også om en større ansvarsbevidsthed i 
branchen, hvor der i øjeblikket er flere vogn-

Direktør Jesper Hansen fra Team JK 
Transport er glad for virksomhedens 
første lærling nogensinde. Han er klar 
til at tage flere. Fotos: Claus Bech

mænd end tidligere, der begynder at optage 
lærlinge. 

Fra 1. januar 2020 til 1. december 2020 
var der ifølge TUR’s opgørelse 115 vejgod-
svirksomheder, der ansøgte og fik enten 
førstegangsgodkendelse eller forlængelse af  
godkendelse til uddannelse af  vejgodselever.

FLERE LÆRLINGE PÅ VEJ 
En af  de nye på ’markedet’ er Leo Laustsen 
A/S’ sjællandske afdeling, der i 2020 fik sin 
første chaufførlærling.
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LÆRLINGE KVINDER I FØRERSÆDET

Vejen er banet  
 for kvinderne

Ti pct. kvinder i førersædet i 
2030. 

Så klar er ambitionen 
blandt transportens arbejds-
givere, der ved udgangen af  

2020 afrundede en toårig taskforce, 
der skal få flere kvinder i førersædet.

Taskforcen, der var et initiativ af  
3F, ATL og DTL-A i regi af  fondene 
Transportens Udviklingsfond og Gods-
transportens Udviklings- og Uddannel-
sesfond, har bestået af  transportledere, 
chauffører, HRchefer og forskellige 
fageksperter, og konklusionen er ikke 
til at tage fejl af:

Der skal flere kvinder ind i transport-
branchen, og det kræver, at branchen 
selv tager det største ansvar. Det kræver 
ledere, der går forrest på rekrutterings-
området, og rollemodeller bag rattet, 
der viser vejen.

Baggrunden for indsatsen er, at det i 
2020 blot var to ud af  100 lastbiler, der 
havde en kvinde bag rattet på de danske 
veje. Dermed er godstransportbranchen 
en af  de brancher med færrest kvinde-
lige medarbejdere, og det er en udfor-
dring, der skal arbejdes aktivt med. 

Dels på grund af  den generelle man-
gel på chauffører i transportbranchen, 
men også, fordi globale undersøgelser 
viser, at øget diversitet på arbejdsplad-
ser gavner både forretningens rekrutte-
ringsgrundlag, kultur og bundlinje.   

I erkendelse af ovenstående er taskfor-
cen på 21 brancheaktører nået frem til 13 
konkrete anbefalinger. Dem kan du dyk-
ke ned i på disse sider, hvor du også får 
et indblik i, hvordan flere toneangivende 
virksomheder er i fuld gang med at jagte 
mere kønsdiversitet på arbejdspladsen.

Efter to års samarbejde i en målrettet taskforce har en samlet 
transportbranche udarbejdet en værktøjskasse, der skal sikre flere 

kvinder i transportbranchen. Redskaberne er allerede i brug.

Vidste du...?Vidste du...?
...at, kvinder udgør følgende procentdel  

af vejgodstransportbranchen: 

KVINDELIGE CHAUFFØRER I
 GODSTRANSPORTVIRKSOMHEDER

KVINDER PÅ
VEJGODSTRANSPORTUDDANNELSEN

2,4%

5%

I fremtiden skal der være flere 
stærke kvinder til at tage fat i 
transportbranchen. Her er det Signe 
Sørensen, chauffør i Urbaser A/S. 
Foto: Job i Transport

”En af  grundene er, at vi efterhånden 
synes, vi er forpligtet til det. Som det også 
er tilfældet for tømrere og murere, er det 
jo sådan, at hvis ikke vi gør en indsats, er 
der ikke nogen at placere i bilerne, når vi 
når nogle år frem. Derfor er vi alle nødt til 
gøre en indsats. Det kan jo ikke nytte noget, 
at vi om nogle år sidder og peger fingre ad 
hinanden af, at vi ikke gjorde noget for at få 
nye chauffører,” siger Kim Pihl, daglig leder 
i transportfirmaet, der kører med olie og 
benzin til blandt andet skibe og landbrugs-
kunder.

Også længere sydpå er der kommet gang i 
uddannelsen af  fremtidens chauffører. Lige-
som kollegaen Leo Laustsen A/S i Næstved er 
direktør Jesper Hansen fra Team JK Trans-
port i Nakskov gået i gang med at kigge mod 
ungdommen. 

Sidste år tog han og virksomheden for 
første gang en voksenlærling ind, og aftalen 
med flittige Peter Larsen har været så god en 
oplevelse, at antallet af  lærlinge i virksom-
heden snart vil blive fordoblet.

”Når han er halvvejs i sit forløb, vil jeg 
gerne tage en mere ind. Det er gået vældig 
godt med ham, jeg har nu,” fortæller Jesper 
Hansen, der i sine forudgående 23 år som 
selvstændig aldrig har haft lærlinge.  

Derfor vil han heller ikke lyde hellig, når 
han i dag håber, at andre transportfirmaer 
vil gå samme vej. 

”For os handler det meget om, at vi bliver 
nødt til at tage ansvar. Som virksom-
hed er vi nu vokset til at have 
omkring 30 ansatte, og så 
får man et større ansvar. 
Og så ligger vi jo også 
tæt på den kommende 
Femern-forbindelse, 
som kommer til at 
betyde en stigende 
aktivitet af  lastbiler og 
stigende efterspørgsel 
på chauffører. Hvis 
vi kan få uddannet 
nogle chauffører, vil de 
forhåbentlig også blive i 
branchen bagefter,” lyder 
det fra Jesper Hansen, der 
ikke vil tøve med at ansætte sin 
nuværende lærling, når denne er 
færdig med uddannelsen. 

ROS TIL VIRKSOMHEDERNE
Ifølge ATL-direktør Lars William Wesch er 
udviklingen dejligt nyt i en udfordrende tid 
og et bevis på, at transportbranchen kan 
løfte i flok, når de går sammen mod et fælles 

mål. Det fortjener 
anerkendelse.

”Jeg vil gerne rose 
virksomhederne for at tage 

ansvaret på sig, selv om vi er i en krise, 
som ingen ved, hvornår ender,” lyder det fra 
branchedirektøren, der håber, at udviklin-
gen er kommet for at blive.

Hvis branchen skal være bedst muligt 
rustet til fremtiden, er der ikke råd til at 
slække på speederen.

Lærling Peter Larsen glæder sig over 
at få chancen hos Team JK Transport 

og kan se frem til en fast stilling, når 
lærlingetiden er slut. Fotos: Claus Bech

ELEV- OG  
LÆRLINGEPRISEN
Frem til den 30. april 2021 kan du 
via ATL’s hjemmeside indstille 
kandidater til ATL’s to priser, 
Transportens Lærlingepris og 
Transportens Elevpris 2021.
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TASKFORCENS ANBEFALINGER  
TIL VIRKSOMHEDERNE
1. Sæt mål for at få flere kvinder i din virksomhed.

2. Vis, at kvinder er velkomne, og skab en god kultur.

3. Lav en mentorordning i virksomheden.

4. Tilbyd fleksible arbejdstider.

5. Sørg for arbejdstøj til begge køn og aflåste omklædningsrum.

6. Sæt fokus på sundhed, bevægelse og kost på arbejdspladsen.

7. Inviter lokale skoleklasser på besøg, eller tilbyd at besøge skolerne.

KVINDER I FØRERSÆDET KVINDER I FØRERSÆDET

LENA NIELSEN
HR-chef, Urbaser
”Vi har allerede rykket os et godt stykke på ledelsesplan ved at ansætte 
flere mellemledere, og når vi gør tallene op, har vi også haft en stigning 
af  kvindelige chauffører.

Step 1 har været at bringe fokus på emnet, og det er jo sådan, at når man 
bringer fokus på noget, bliver det også prioriteret mere. Det har også gjort, 
at vi helt konkret har kunnet se, hvad diversiteten giver ude i afdelingerne. 
Vi kan se, at det giver et løft på arbejdspladsen, at man får nogle forskel-
lige vinkler på tingene. Kvinder og mænd ser ofte ikke ens på tingene, og 
det ser vi som en styrke. At være chauffør handler ikke bare om at køre en 
lastbil, men også om at levere kvalitet og god service.

Step 2 har været, at vi er blevet mere fokuseret i vores rekruttering. Når 
vi har billeder på vores jobannoncer, er der også en kvinde med, og vi er 
meget opmærksomme på, hvem det er, vi henvender os til. I vores bro-
chure, som lige er kommet fra trykken, har vi også en af  vores kvindelige 
chauffører til at udtale sig om, hvordan det er at være chauffør i Urbaser. 
På den måde har det været et fokuspunkt for os at bringe dem, vi har, i 
front.

Det er ikke sådan, at vi udelukkende rekrutterer efter kvinder, men kan 
vi få diversiteten med i den samlede arbejdsstyrke, giver det noget rigtig 
positivt. Det afgørende er, at de teams, vi har, repræsenterer forskellige 
egenskaber. Det er det, vi har fokus på, når vi sammensætter vores teams, 
og her er kønsdiversiteten naturligvis også en faktor.

Vores mål er, at vi i 2030 har ti procent kvindelige chauffører, og hvis vi 
fortsætter den lille stigning, vi er i gang med, så lander vi det rigtige sted.” 

PETER FLENSTED 
Direktør, Viggo Petersens Eftf.
”Jeg vil meget nødig have en arbejdsplads, hvor der ikke er kvinder, 
og jeg vil meget nødig have en arbejdsplads, hvor der kun er kvin-
der på kontoret.

Kvinder er med til, at mænd opper sig, og de er også rigtig gode 
til at have færre arbejdsskader. De er lidt bedre til at tænke på sig 
selv.

Det giver helt vildt meget at have en god fordeling af  mænd og 
kvinder. Når jeg har talt med folk i børnehaver eller andre instituti-
oner, hvor der kun er kvinder, siger de, at det er en dårlig arbejds-
plads. Når der så kommer mænd ind, bliver det langt sjovere at 
være der. Og hvis du taler med folk på værksteder, siger de også, det 
er sjovere, når der kommer kvinder ind. 

Det er jo ligesom, hvis alle på en arbejdsplads skal være mellem 
25 og 35 år. Hold op, hvor ville det blive kedeligt! Som samfund 
spiller vi bare bedre, hvis vi spiller sammen. 

Vi har i dag sekssyv pct. kvinder ansat svarende til omkring 11 
chauffører, men jeg mener klart, at det bør være en målsætning, at 
vi har over 20 kvinder ved udgangen af  næste år. Hvis vi virkelig vil 
det her, bliver vi nødt til at være ambitiøse. 

Det ville da være fantastisk, hvis jeg kunne have 50 pct. kvinder 
som chauffører! 

Helt konkret bruger jeg i min rekruttering nogle af  de råd, der 
kom ud af  taskforcen. Eksempelvis ved at tænke lidt ekstra over 
de ord, jeg bruger i mine stillingsopslag og så derefter lade mit 
stillingsopslag blive gennemlæst og rettet til af  en kvinde. 

Og faktisk får jeg netop nu den idé, at jeg vil forsøge at lade en af  
mine kvindelige chauffører lave stillingsopslaget mundtligt på Fa-
cebook. For det handler også om at bruge nogle gode rollemodeller.”

HANNE BØDKERPETERSEN
Administrerende direktør i SCT Transport
”Lige nu har vi to kvindelige chauffører, men mit mål inden for 
de næste trefem år er at have ti kvinder. Man ser jo, at det, det 
gør for virksomheden og de ansatte, er, at der kommer en indre 
stolthed over, at vi er i stand til at åbne vores virksomhed op 
over for kvinder. 

I den tid, vi lever i, er det helt naturligt, at vi som transport-
branche følger med, og det gør vi helt naturligt ved at ansætte 
kvinder på de pladser, hvor det er naturligt. Det gælder både på 
kontorerne og i førerhusene. Vi har en problematik i samfundet 
med for få chauffører, så det er helt klart, at vi som en stor virk-
somhed skal gøre vores for at ændre på det forhold.” 

Når jeg gerne vil medvirke til at gå forrest, er det også, fordi 
jeg er sikker på, det vil gavne min egen virksomhed. Jeg kan 
mærke, at den diversitet, der er på kontorerne mellem mænd og 
kvinder, er rigtig god. Jeg kan også allerede mærke, at det at have 
kvindelige chauffører er med til at løfte de mandlige chauffører. 

Vores kvinder spørger mændene om hjælp, mens mange 
mænd ikke spørger hinanden om hjælp, fordi der er en forestil-
ling om, at det betyder, at man dermed ikke er dygtig nok til sit 
job. Det kan kvinderne være med til at ændre på.”

” ”

”

TASKFORCENS ANBEFALINGER 
TIL BRANCHEORGANISATIONER 
OG FAGBEVÆGELSE:
1. Udbred fakta om den positive effekt, 
kønsdiversitet har på rekruttering og bundlinje.

2. Skab fælles fodslag om at byde kvinder 
velkommen i branchen.

3. Sæt kønsdiversitet på dagsordenen hos 
ledere og tillidsrepræsentanter.

4. Bryd fordommene, og sæt branchens 
kvinder i front.

5. Skab rammer for at flere kan komme i 
erhvervspraktik i transportvirksomheder.

6. Sæt fokus på diversitet i Job i  
Transport-kampagnen. 

af alle ansatte 
i danske 
godstransport-
virksomheder  
var kvinder i 2018.11,111,1%%
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PORTRÆT AF ET MEDLEM

Her har vi borgerbrevet fra politi-
mesteren,” siger Lasse Ødum og 
peger mod et af  flere indram-
mede billeder, der hænger på 
væggen i hjørnet af  kontoret.

ATL-Magasinet er på besøg hos vogn-
mandsfirmaet J. Ødums Eftf A/S på domici-
let Messingvej 17 i udkanten af  Randers, og 
man skal ikke bruge mange sekunder på det 
spartansk indrettede kontor for at konstate-
re, at der værnes om historien blandt grund-
lægger Jens Kristian Ødums efterkommere.

Det var Jens Kristian Ødum, der i 1927 fik 
borgerbrevet og dermed grønt lys til at drive 
virksomhed. Han var startet som kusk på 
hestevogn ved Junchers Klædefabrik, inden 
han investerede i en Chevrolet og kørte med 
blandt andet stofklæder, og siden fulgte flere 
lastbiler i takt med en øget kundekreds. 

Svære år bød sig under Anden Verdens-
krig med tvangskørsel for tyskerne, inden 
forretningen i efterkrigstiden blev udvidet 
med kranbiler. I 1963 overtog sønnike Eivind 
Ødum transportfirmaet, inden Frits Ødum i 
1987 blev tredje Ødumgeneration i spidsen 
for den kombinerede flytte og kranvirk-
somhed.

GLIDENDE GENERATIONSSKIFTE
I marts 2021 er Frits Ødum stadig aktiv i 
virksomheden. Iført arbejdstøj træder han 
denne kølige forårsdag ind på kontoret net-
op tilbagevendt fra en chaufføropgave, som 
det nu er fjerde generation, der er tovholder 
på. I skikkelse af  Frits Ødums søn Lasse, der 
er oldebarn til grundlægger Jens Kristian og 
storebror til virksomhedens anden hoved-
aktionær, Jan Ødum. Kompagnonen Klaus 
Kristensen tegner sig for den sidste anpart af  
aktieselskabet som mindretalsaktionær.

”Vi overtog ejerskabet endegyldigt for 
cirka fire år siden, men generationsskiftet 
startede allerede omkring 2007 lige før 
finanskrisen. Vi har købt det i portioner, så 
det har været et glidende generationsskifte,” 
fortæller Lasse Ødum, inden han afbrydes af  
mor Hanne fra den anden ende af  kontoret. 
Hun står for den løbende kundehåndtering.

”Men du har hjulpet til, siden du var 12 år.”
Med et begyndende tilløb til firmaets 100

års jubilæum i 2027 er der naturligt nok sket 
meget med vognmandsforretningen siden 
starten. Almindelig flytteservice og mø-
beltransport er fortsat en af  kerneopgaverne 

Det randrusianske familie
foretagende J. Ødums Eftf. 
A/S kører videre med fjerde 
generation i førersædet. 
Mød vognmands 
virksomheden med den 
brede palette  
og den store historie.

sammen med krantransport, men dertil kom-
mer i dag sværtransport, maskintransport og 
lageropbevaring. 

Aktuelt samarbejder J. Ødum Eftf. eksem-
pelvis med nordmænd, der opkøber brugt 
produktionsudstyr i Jylland, som samles og 
renoveres hos Ødum, inden det transporteres 
til havnen i Esbjerg og derfra videre til Afrika, 
hvor det anvendes til produktion af  fiske-
mel. Da ATL er på besøg, er medejer Klaus 
Kristensen, uddannet smed, i fuld gang med 
at restaurere en maskine, der skal videre til 
Marokko.  

I en coronatid, der også har medført 
udfordringer hos J. Ødums Eftf. A/S og dets 
25 ansatte inklusive administration, er det 
dog flytteservicen, der har været i højsædet 
sammen med transport af  præfabrikerede 
sommerhuse. Og så er der særligt én opgave, 
der har budt på en opsigtsvækkende vækst:  

”Vi har kørt rigtig mange både for privat-
personer. Folk kan ikke komme nogen steder 
i øjeblikket, og så har de i stedet tænkt: ’vi 
køber sgu en båd.’ Om to år bliver markedet 
oversvømmet af  små brugte både!”, spår 
Lasse Ødum. 

NAZISTER OG MUNDBIND
For Lasse Ødum, der sideløbende er formand 
i brancheforeningen Dansk Møbel Transport,  

Generationer  
 i højt gear

DERFOR ER 
JEG MEDLEM
For direktør og ejer i J. 
Ødums Eftf. A/S, Lasse 
Ødum, er ATL en vigtig 
hjælp i hverdagen. 
Det gælder i sager 
nu og her, men også, 
når både han selv og 
medarbejderne skal 
have nye redskaber i 
værktøjskassen.  

For nylig var Lasse 
Ødum således selv på 
ATL’s transport leder-
uddannelse, der giver 
konkrete redskaber 
til at varetage 
rollen som leder i 
godstransporten.  

”Det var meget 
interessant at få 
nogle nye input og 
en dybere indsigt i, 
hvorfor man gør, som 
man gør, og hvorfor 
nogle ansatte reagerer, 
som de gør. Det er 
noget, der er godt at 
have i baghovedet, når 
man er leder,” fortæller 
Lasse Ødum, der  
også benytter sig af  
ATL’s tilbud i den 
daglige drift.

”Når vi har nogle 
spørgsmål om 
overenskomster, løn 
og ansættelse, så 
ringer vi til ATL. Hellere 
spørge en gang for 
meget end en gang for 
lidt, for det kan hurtigt 
blive rigtig dyrt, hvis 
du ikke spørger. 
Derudover sender vi 
en gang imellem vores 
kontordame på de 
kurser, ATL tilbyder.”    

Direktør og ejer Lasse Ødum. Fjerde generation af 
familieforetagendet i Randers. Fotos: Brian Rasmussen
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KORT NYTPORTRÆT AF ET MEDLEM

Lørdag den 21. november 2020 blev regerin-
gen, DA, FH, KL og Danske Regioner enige 
om en trepartsaftale om flere lærepladser og 
entydigt ansvar. Aftalen, der er en opfølg-
ning på trepartsaftalen fra maj 2020, skal 
sikre flere lærepladser og fordeler 500 mio. 
kr. til formålet.

”Trepartsaftalen sætter fokus på behovet 
for mere faglært arbejdskraft. Der ligger nu 
en stor opgave i de faglige udvalg i at udmønte 

aftalen i gode initiativer, der både kan få de 
elever, der mangler en praktikplads, i praktik, 
og for at tiltrække flere unge til de uddannel-
ser, hvor der er tomme praktikpladser, som 
det eksempelvis er tilfældet på transportom-
rådet,” fortæller chefkonsulent i DI, Michael 
Boas Pedersen. 

Aftalen indebærer blandt andet, at satserne 
for AUBrefusion, når lærlingen/eleven 
er på skole, er blevet forhøjet med syv pct. 
Derudover er det vedtaget, at det fra 1. januar 
2022 kun bliver muligt at indgå én kort aftale 
mellem samme virksomhed og lærling/elev.

for firmaet selv, men også branchen som 
helhed.

”Hvis vi vil have flere folk i branchen om ti 
år, er vi nødt til selv at hjælpe de unge på vej. 
Det nytter ikke bare at sætte sig tilbage og 
tænke, at naboen må klare den udfordring.”

Endelig er der den præmis, der hedder, at 
fremtiden måske kan byde på en afslutning 
af  familiedynastiet, når fjerde generation 
en dag træder tilbage. Hverken Lasse Ødum 
eller Jan Ødum har fået sønner, og ifølge 
Lasse Ødum er det nok mere end tvivlsomt, 
at brødrenes i alt tre døtre vil føre arven fra 
oldefaren videre, når de nuværende ejere en 
dag takker af. 

”Man skal aldrig sige aldrig, men det kan 
sagtens være, de ikke er interesseret i at 
overtage, og så må vi sælge. Det skal være 
lysten, der driver værket. Jeg er heller aldrig 
blevet tvunget ind i virksomheden,” siger 
Lasse Ødum, der har en fortid som kontor-
udlært og soldat i Den Kongelige Livgarde. 

”Det må komme, hvis det kommer, og 
ellers finder vi en løsning, når den tid kom-
mer,” lyder det på vanlig pragmatisk vis fra 
Lasse Ødum, der sammen med sin bror da 
også har masser af  år forude som ejere af  J. 
Ødums Eftf. A/S.

Og masser af  langt mere aktuelle opgaver 
og udfordringer, der skal løses. 

er det afgørende i et stærkt konkurrencepræ-
get marked at være fleksibel og omstillings-
parat. Virksomheden dækker en bred palette 
af  services, og derfor er det indtil videre 
lykkedes at navigere nogenlunde uden om 
coronakrisens negative konsekvenser. 

Lidt ligesom hans farfar forsøgte at na-
vigere uden om nazisternes jerngreb under 
besættelsen i 1940’erne.

”Det var ikke noget, der huede min farfar, 
at han måtte køre for tyskerne, men sådan 
var det jo. For ham var det en del af  over-
levelseskampen at lave så lidt som muligt, 
men nok til stadig at kunne få det brændstof, 
han skulle bruge til at holde forretningen i 
gang. Det var præmissen, ligesom det i dag 
er en præmis, at vi skal have mundbind på. 
Man kan sige, det er forskellige tider med 
forskellige præmisser. Selv om nogle ting 
lige nu er lidt omstændeligt og besværligt, 
finder man en måde at navigere i tingene på. 
Det er man jo nødt til,” lyder det optimistisk 
fra Lasse Ødum.

Derfor er den omkring ti pct. lavere akti-
vitet i 2020 heller ikke noget, der slår Las-
se Ødum ud af  kurs. Ligesom udfordringen 
med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft 
er en præmis, han og de øvrige ejere selv 
må agere ud fra ved kontinuerligt at tage 
imod lærlinge, der kan læres op. Til gavn 

Historien fylder meget hos J.Ødums Eftf. Også i kontorindretningen. Foto: Brian Rasmussen

Sådan så det ud, da grundlægger 
Jens Kristian Ødum i 1927 fik 
tilladelse til at drive virksomhed.

Sidste sommer købte ATL sig 
adgang til programmet Tacho 
Online, og siden er program-
met blevet opdateret med et 
særligt arbejdstidsmodul til at 
monitorere de mange data for 
lastbilernes digitale takografer.

Den opdatering er vigtig 
og ekstremt brugbar, forkla-
rer ATL-konsulent Morten 
Bøjesen, der sammen med 
kollegaen Henrik Christensen 
sidder klar til at rådgive med-
lemmerne i det nye overvåg-
ningsværktøj.   

”Det er et unikt produkt og 
en unik mulighed for virk-
somheden for at monitorere 
chaufførernes arbejdstid. Jeg 
kender ikke andre produkter 
på markedet, der har sådan en 
overvågningsfunktion som det 
her,” siger Morten Bøjesen.

Hidtil har man kun haft 
timesedler til at registre-
re chaufførernes køre og 
hviletider, og det har gjort det 
svært at opgøre den egentlige 
arbejdstid. Med det nye ar-
bejdstidsmodul bliver registre-
ringen langt mere detaljeret og 
minutiøs.

”Programmet bruger 
chaufførens køre og hvile-
tidsdata til at overvåge hans 
eller hendes arbejdstid ud fra 
arbejdstidsreglerne. Førhen 
har vi kun haft timesedler 
at kigge på, men hvis vi skal 
kigge retvisende på arbejdsti-
den, bliver vi nødt til at kunne 
kigge ned i minutterne. Det 
kan vi nu, og så kan program-
met vise os, om reglerne er 
overtrådt eller ej,” forklarer 
Morten Bøjesen.

Det nye arbejdstidsmodul er 
en gratis opdatering til Tacho 
Online, som ligeledes tilbydes 
kvit og frit til ATL’s medlem-
mer.

Kontakt Morten Bøjesen  
(moab@di.dk) eller  Henrik  
Christensen (hech@di.dk) for 
spørgsmål om programmet.

BEDRE  
OVERVÅGNING 
AF KØRE OG 
HVILETIDER

For spørgsmål til aftalen, kontakt da  
Michael Boas Pedersen på mipb@di.dk.

Chaufførlærlingen 
Peter Larsen i 

aktion hos Team 
J.K. Transport. 

Foto: Claus Bech

Ny sekretariats chef i TUR
Den 1. januar 2021 tiltrådte Mogens 
 EllgaardCramer som Transporterhvervets 
Uddannelsers (TUR) nye sekretariatschef. 
Med mere end 30 år i branchen som både 
faglærer, uddannelseschef, uddannelses-
direktør og senest TURkonsulent er 
det en erfaren herre, der nu skal 
udvikle og kvalitetssikre trans-
porterhvervets uddannelser.

“Min hovedopgave er, at 
vi skal skabe nogle gode 
og tidssvarende uddan-
nelser til de mennesker, der 
skal arbejde i transport-
branchen. Den opgave tilgår 
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vi med meget stor respekt, for det har stor 
indflydelse på mange menneskers liv,” siger 
Mogens EllgaardCramer til ATLMagasinet.

Han ser frem til at udnytte sin erfaring 
fra den udøvende transportbranche og 

skoleverdenen til at skabe de bedst 
mulige rammer for fremtidens 

arbejdskraft i transport
sektoren.

“Det handler om, at vi skal 
gøre branchen mere attrak-
tiv, så vi får nogle nye folk 
ind. Det kan alle se, at der er 
et behov for,” siger Mogens 

EllgaardCramer. 

TREPARTSAFTALE 
SKAL SIKRE FLERE 
LÆREPLADSER
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MØD ET BESTYRELSESMEDLEMMØD ET BESTYRELSESMEDLEM

Hvorfor valgte du at gå ind i besty-
relsesarbejdet i ATL?

Jeg har siddet otte år i ITD’s 
bestyrelse, og når man har siddet 
så længe, skal man give stafet-

ten videre. Kort efter blev jeg ringet op og 
informeret om, at der var en bestyrelsespost 
ledig i ATL, og det tilbud takkede jeg ja til. Jeg 
brænder nemlig for, at branchen kan få de 
rigtige vilkår, og kan jeg gøre en lille forskel på 
den front, vil jeg være rigtig glad. 

Sideløbende med bestyrelsesarbejdet i ITD 
har jeg gennem mange år også været tilknyt-
tet forskellige udvalg i Dansk Industri, og jeg 
synes, at Industriens Hus er et fedt sted med 
gode mennesker, der også giver mig et godt og 
givende netværk.

Hvad kan du bidrage med i ATL’s bestyrelse?
Først og fremmest kan jeg bidrage med nye fri-
ske øjne på det, der skal kigges på, hvor mar-
kedsvilkår, overenskomster og arbejdsmiljø 
fylder meget. Især kunne jeg godt ønske mig et 
øget fokus på overenskomsten. Både nationalt 
og i forhold til eksport. Den del kunne jeg godt 
ønske mig et større fokus på. Generelt synes 
jeg, at eksportområdet i overenskomsten har 
været glemt i rigtig mange år. 

Derudover vil jeg gerne arbejde på at få 
branchens organisationer til at arbejde mere 
sammen og oftere med én samlet stemme. 
Derved vil foreningerne stå stærkere og 
med større handlekraft over for politikerne. 
Nogle har særligt fokus på overenskomst-
området, nogle på international service og så 
videre, og på den måde kan man også blive 
bedre til at samarbejde og dække forskellige 
serviceområder. Jeg er helt sikker på, at er-
hvervet på den måde kan opnå bedre vilkår 
og stå stærkere i fremtiden.

Q&A med Poul Henrik Schou, 
ejer og administrerende 
direktør i Poul Schou A/S og 
pr. 1. januar 2021 nyt medlem 
af ATL’s bestyrelse.

Hvordan vil du arbejde med overenskomsten?
Man kan sige, at den overenskomst, vi kører 
på i dag, i store træk ligner den, der var, da jeg 
startede i branchen for 30 år siden. Nu lever 
vi i 2021, så spørgsmålet er, om det ikke snart 
er tiden til, at vi får lavet en, der passer til den 
verden, vi lever i nu.

Det er nogle nye unge mennesker, vi står 
over for, som har nogle andre idéer om livet og 
arbejdslivet, end det var for 30 år siden. Der 
kommer også selvkørende lastbiler lige om 
lidt, så jeg tror, vi hurtigere, end vi regner med, 
kommer til at skulle revurdere den overens-
komst, der ligger. Vi bliver nødt til at følge med 
tiden, så det kunne være fedt at lave en overens-
komst, der er mere tidssvarende.

Hvad kan du bruge din erfaring og ballast til?
Jeg ved, hvad vognmændene har fokus på, 
fordi jeg har kontakt med så mange dagligt. 
Derfor ved jeg, hvad det kræver at være vogn-
mand både stor som lille med de udfordringer, 
der følger med. Helt generelt mener jeg, at 
jeg har en god ballast at komme med, både 
nationalt og internationalt, og også i forhold 
til at navigere i bestyrelsesarbejde. Jeg sidder 
i femseks bestyrelser i vores eget selskab, der 
har med alt muligt mærkeligt at gøre, plus jeg 
sidder med i nogle eksterne også. Den erfaring 
vil også hjælpe mig.

Hvad er de vigtigste opgaver for ATL 
de næste par år?
Som jeg ser det, er der mange store klumper, 
som er forbundet med hinanden. Udfordrin-
gen med at tiltrække arbejdskraft til trans-
portbranchen er i sig selv en kæmpe opgave, 
men hænger også sammen med mange andre 
ting. Tiltrækningen af  arbejdskraft er betinget 
af  en god overenskomst og et ordentligt 
arbejdsmiljø, som i øvrigt også er en kæmpe 
klump, vi skal have styr på sammen med 
myndighederne. På den måde hænger det hele 
sammen, og derfor skal vi have lavet det helt 
rigtige setup, så tingene fungerer i dagligda-
gen for medarbejdere, for ledelsen, for det 
offentlige og for EU. Der er mange interessen-
ter, der skal tages hensyn til, og derfor er det 
svært at ændre tingene, men vi bliver nødt til 
at tage fat.

Hvad er det for en umiddelbar fremtid,  
transportbranchen kigger ind i?
Nu har vi været plaget af  corona længe, og 
man har været lidt skeptisk over, hvad der 
skal ske, men jeg fornemmer nu, hvor der er 
ved at komme sol på himlen, at det generelt 
begynder at buldre for vores erhverv. Ikke kun 
i Danmark, men i hele Europa. Vi hører, der 
er lang leveringstid på nye lastbiler, og hele 
brugtmarkedet af  biler er efterhånden støvsu-
get. Alt det her tilsammen tror jeg kommer til 
at give et kæmpe boost for erhvervet. Jeg tror 
virkelig, der kommer godt gang i efterspørgsel 
på transport, og det er dem, der har bilerne, 
chaufførerne og de ordentlige arbejdsvilkår, 
der vinder opgaverne.

       Vi bliver  
   nødt til  
      at følge  
 med tiden

BLÅ BOG
Poul Henrik Schou var blot 
22 år gammel, da hans far, 
Jørgen Schou, døde som 
følge af sygdom.

Det var i 1993, og siden 
har Poul Henrik Schou 
som tredje generation af 
familieforetagendet været 
ejer af transport virksomheden 
fra 1940, der blev grund lagt af 
Poul Schou. 

Siden år 2000 har firmaet 
oplevet en kraftig vækst 
gennem opkøb af primært 
mindre virksomheder, så Poul 
Schou A/S i dag tæller godt 
100 lastbiler og beskæftiger 
cirka 250 medarbejdere, der 
varetager de fleste typer 
transport- og kranopgaver.

Poul Henrik Schou er 50 
år og privat bosiddende i 
Middelfart, mens virksom-
heden Poul Schou A/S har 
base lige uden for Odense.

Poul Henrik 
Schou, ATL’s 
nye bestyrelses
medlem.  
Foto: Sophia 
Juliane Lydolph



Det er med stor glæde, at ATL efter et år med coronarelaterede  
aflysninger ENDELIG kan invitere medlemmerne til årsdag.

Arrangementet finder sted den 9. september 2021 i betagende omgivelser på 
smukke Hindsgavl Slot. Her vil der blive afviklet generalforsamling, inden en række 

spændende gæster går på scenen for at holde oplæg om branchen og dens 
tendenser og prognoser.

På gæstelisten finder man politisk kommentator Søs Marie Serup, Venstres 
europaparlamentariker Søren Gade, journalist og tv-læge Peter Qvortrup Geisling 
samt økonomisk redaktør på Berlingske, Ulrik Bie. Endelig kommer komiker Mick 

Øgendahl forbi og giver brændstof til lattermusklerne.
Tilmelding til generalforsamling og årsdag sker på www.atl.dk.

Vel mødt.

ÅRSDAGEN
PÅ HINDSGAVL SLOT  
9. SEPTEMBER 2021


