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Krævende udfordringer  
efter corona

Hvor står vi efter godt og 
vel halvandet år med en 
pandemi?

Vi kan hurtigt konstatere, at 
coronakrisen har været ud-
fordrende for vores samfund. 
Samtidig kan vi konkludere, at 
vaccinerne nu har elimineret 
sundhedskrisen i Danmark.

Det skal vi glæde os over, 
men som transportbranche 
er udfordringerne ikke drevet 
over.

Tværtimod er min påstand, 
at det er nu, det lange seje træk 
begynder.

Tiden efter corona byder 
således på krævende og 
udfordrende forandringer 
for godstransporten, og det 
gælder særligt fire centrale 
områder:
 Manglende chauffører
 Den grønne omstilling
 Digitalisering
 Kommunale hjemtagninger 

på affaldsområdet
Udfordringen med manglen 

på chauffører er aktuelt den 
største og mest åbenlyse ud-

PETER BJERREGAARD JEPSEN, FORMAND FOR ATL

fordring. Den har været på vej i 
flere år, men næsten overnight 
fik den et voldsomt skub, da 
aktivitetsniveauet efter corona-
ens første bølge steg voldsomt. 
Det har givet os en enorm 
udfordring.

Også den grønne omstilling 
er en afgørende udfordring, vi 
skal forholde os til. Den kræver, 
at hver enkelt virksomhed 
klargør, hvad det er for nogle 
materielinvesteringer, de står 
over for i arbejdet med at leve 
op til de forventninger, som 
kunderne og samfundet har til 
dem. Den facitliste har vi ikke, 
men den skal vi som branche 
finde frem til.

Den grønne omstilling 
stiller krav til branchens ar-
bejdsgivere, men den stiller 
så sandelig også krav til 
branchens arbejdsgiver- og 
interesseorganisationer – her-
under ATL og DI. Vi skal sørge 
for, at infrastrukturen til det, 
som politikerne går og udba-
sunerer deres forventninger til, 
bliver understøttet. Politikerne 

stiller krav til branchen, men 
branchen skal også stille krav 
til politikerne.

Digitaliseringen er mindst 
lige så vigtig og kan være en 
lidt overset udfordring.

Kunderne har under coro-
nakrisen gennemanalyseret 
deres forretningsgange og 
forsyningskæder og er i fuld 
gang med at effektivisere disse 
via digitalisering. Derfor skal 
den enkelte vognmandsvirk-
somhed i dag kunne håndtere 
en digital interaktion med sine 
kunder. Det er ikke længere 
nok at være serviceoriente-
ret og tage telefonen, når det 
brænder på. Efter min vurde-
ring er digitalisering dét, der 
kommer til at betyde mest 
i forhold til, om man har en 
fremtid i godstransportbran-
chen eller ej.

Virksomheder som Novo, 
Danfoss og Grundfos er 
stoppet med at tale om digita-
lisering. De bruger det.

Endelig er der klimaaftalen, 
som hører under den grønne 
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omstilling. Et på mange måder 
fornuftigt direktiv, der desvær-
re har forledt nogle kommuner 
til at sige, at kravene til sor-
tering er så komplicerede, at 
de hellere må organisere hele 
opgaven selv. Herunder selv stå 
for indhentningen.

Det skal vi kæmpe imod — 
specielt fordi udviklingen er 
båret af argumenter, der ikke 
holder vand. Det ansvar er vi 
i ATL’s bestyrelse helt bevidst 
om at tage.

Alt i alt er der nok udfor-
dringer at arbejde med i den 
fremtid, vi kigger ind i. Det 
samme er der af muligheder. 
Vi har bevist, at vi som branche 
kan navigere sikkert gennem 
en global krise. Derfor bør det 
være med oprejst pande, at vi 
nu tænder for det lange lys og 
håndterer de udfordringer, der 
venter efter corona.

Tak for samarbejdet i 
2020/2021.

Foto: Thomas Dohn
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Chauffør Gunnar Jørgensen fra IAT A/S, der under coronakrisen har haft travlt 
med leverancer til produktion af håndsprit. På billedet er det dog syrebasiske 
væsker, Gunnar Jørgensen beskytter sig mod. Foto: Maria Tuxen Hedegaard
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ATL er platform for godt 800 vognmands-, 
transport- og logistikvirksomheder i 
Danmark. Vi arbejder for medlemmernes 

arbejdsgiverinteresser og for at styrke vækstmu-
lighederne for godstransportens virksomheder. 
Vi bistår med rådgivning om alt fra personalejura 
og arbejdsmiljø til transportlovgivning og ud-
dannelse af medarbejderne. Og vi tilbyder vores 
medlemmer branchens bedste lederuddan-
nelser. Som en del af DI har ATL’s medlemmer 
Danmarks største erhvervs- og arbejdsgiveror-
ganisation i ryggen. Det sikrer en bred palette 

af services, og det giver politisk indflydelse til 
gavn for medlemmerne. I samarbejde med DI 
Transport taler vi din sag regionalt, nationalt og 
internationalt og sikrer tæt kontakt til beslut-
ningstagere inden for alle områder af betydning 
for branchen. 

Som medlem af DI og ATL er din virksom-
hed samtidig med dér, hvor den førende 
overenskomst på transportområdet forhand-
les. Bestyrelsen i ATL består af ni personer, der 
vælges af ATL’s højeste myndighed, generalfor-
samlingen.

ATL’s bestyrelse arbejder  
for medlemmerne

PETER BJERREGAARD 
JEPSEN, FORMAND 

DANSKE FRAGTMÆND A/S HENRIK TOFTENG, 
NÆSTFORMAND  
HENRIK TOFTENG A/SHANNE  

BØDKER- 
PETERSEN  

SCT TRANSPORT A/S

FLEMMING 
WERNER  
JENSEN  

SAX-TRANS A/S

LARS  
SØRENSEN  

JOHS. SØRENSEN 
& SØNNER ÅRHUS A/S KENNETH 

JENSEN  
DANTRA A/S

HENRIK 
RINGSKÆR 

SPF-DANMARK A/S

POUL HENRIK 
SCHOU  

POUL SCHOU A/S

HENRIK  
MELDGAARD 

MELDGAARD  
HOLDING A/S
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Vejgodstransporten er i massiv udvikling. 
Digitaliseringen er i fuld gang, teknologi-
en blomstrer, og kundeordrerne står i kø. 

Desto mere bekymrende er det, at antallet af 
chauffører ikke følger med den positive udvik-
ling.

For uden det nødvendige mandskab til at 
betjene bilerne, sættes der en naturlig dæmper 
på den potentielle vækst, og den realitet får de 
røde alarmklokker til at ringe både i virksomhe-
derne og branchekontorerne.

Det blev tydeligt, da Poul Henrik Schou, ejer 
af den store fynske vognmandsvirksomhed Poul 
Schou A/S, i begyndelsen af maj henvendte sig 
til sine følgere på det sociale medie LinkedIn 
med en direkte appel:

”Kære netværk. Det er yderst sjældent, jeg 
beder jer om hjælp, men det gør jeg nu. Vi har 
rygende travlt inden for flere grene af forretnin-
gen og har hårdt brug for flere chauffører!”

Virksomhedsejeren, der i øvrigt sidder i ATL’s 
bestyrelse, var utvetydig i sin appel om at finde 
ny kvalificeret arbejdskraft, og den appel står 
han langt fra alene om.

Også hos Skive Køletransport i det jyske 
oplever administrerende direktør, Anders Mikael 

Hjælp - vi 
mangler 
chauffører 

Vejgodstransportens 
største udfordring 
presser arbejdsgiverne 
og giver anledning til 
en alvorlig bekymring, 
der skal handles på.
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Christensen, at konkurrencen om at få fat i 
egnede chauffører er skærpet i voldsom grad.

”Vi har i lang tid kørt på fuld styrke og med 
gode vækstrater. Samtidig oplever vi, at det er 
blevet betydeligt vanskeligere at finde egnede 
chauffører. Vores oplevelse er, at arbejdsmarke-
det på chaufførområdet er presset i øjeblikket og 
ikke kun hos os. Der er mange steder kamp om 
at rekruttere de gode chauffører,” fortalte vogn-
manden til ATL i foråret.

Bekymrende statistik
Poul Henrik Schou og Anders Mikael Christensens 
oplevelser med rekrutteringsvanskeligheder kan 
aflæses direkte i en bekymrende statistik.

Ifølge ATL’s medlemsundersøgelse er 
behovet for flere chauffører i øjeblikket så stort, 
at det er mere end svært at skaffe den kvalifice-
rede arbejdskraft. Ja, næsten umuligt.

I hvert fald svarede 9,4 procent af de adspurg-
te ATL-medlemmer, at det er decideret umuligt 
at ansætte de chauffører, de skal bruge, mens 
86,8 procent konstaterede, at det er svært. Det 
betyder samlet set, at 96 procent af de med-
lemmer, der deltog i undersøgelsen, har store 
udfordringer med at tiltrække den nødvendige 
arbejdskraft.

”Helt generelt går det godt i branchen, og 
optimismen er stor, selvom vi har stået i en stor 
sundhedskrise. Men det kan tage toppen af 
væksten og give de enkelte virksomheder store 
udfordringer, hvis ikke de kan skaffe chauffører,” 
siger ATL-direktør Lars William Wesch, der ikke 
tøver med at kalde udviklingen ”alarmerende”.

Direktør og vognmand Poul Henrik Schou har store 
problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.
Foto: Sophia Juliane Lydolph

FORTSÆTTES PÅ NÆSTE SIDE
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Bekymringen forstærkes af den alderssam-
mensætning, der findes i chaufførstanden.

For 10 år siden var 37 procent af lastbilchauf-
førerne over 50 år, mens kun 10 procent var 
over 60. I dag viser tal fra den registerbaserede 
arbejdsstyrkestatistik, at hver anden chauffør er 
over 50 år, mens næsten hver femte er over 60.

Det betyder, at et stort antal chauffører vil gå 
på pension inden for de kommende 5-10 år.

”Det er meget bekymrende. Branchen står 
over for en gigantisk udfordring med at rekrutte-
re og fastholde medarbejdere, ellers vil der være 
alt for få til at køre lastbilerne om ganske få år,” 
siger Lars William Wesch.

Lyset i mørket
Midt i de dystre udsigter er der dog også lys. Re-
krutteringskampagnen Job i Transport har været 
i gang siden sommeren 2015 og leverer et stort 
arbejde i at vise branchen frem for de unge. Helt 
konkret kan, blandt meget andet, roadshowet 
fremhæves, som siden starten i 2016 har besøgt 
over 40.000 elever på 600 skoler. Her kan de unge  
prøve kræfter med en lastbil- og kransimulator, 
og håbet er, at de unge mennesker ved at få en 
lille forsmag på branchen kan få lyst til at prøve 
kræfter med chaufførfaget.

Det er da også netop blandt de unge, at der 
skal findes optimisme.

Antallet af igangværende uddannelsesaftaler 
i godstransporten steg bemærkelsesværdigt fra 
765 i november 2019 til 908 i november 2020. 
Sommerens trepartsaftale om mellem 75 og 
90 procent dækning af lærlingelønnen under 
praktiktiden på virksomhederne har skubbet til 
denne gode udvikling, som også ATL’s medlem-
mer selv forsøger at give yderligere medvind.

Blandt andet ved at stå klar med åbne arme 
over for de unge mennesker, det rent faktisk 
lykkes at få ind på chaufførudddannelsen.

Har din virksomhed rekrutteret og/eller  
forsøgt at rekruttere en eller flere chauffører  

inden for de sidste tre måneder?

Hvis ja, hvordan oplever I arbejdet med at  
rekruttere chauffører til virksomheden?

Kilde: ATL medlemsundersøgelse, marts 2021

Antal besvarelser: 110

Det er umuligt at 
få de chauffører,  

vi skal bruge

Det er svært at 
få de chauffører, 

vi skal bruge

Det er let at få 
de chauffører, vi 

skal bruge

Ved ikke

Antal besvarelser: 53

NEJ
51,8%

JA
48,2%

100%

80%

60%

40%

20%
9,4%

1,9% 1,9%

86,8%
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Flere ATL-medlemmer udtalte til forårets ATL 
Magasin, at de for første gang er begyndt at tage 
lærlinge ind. Dels for at sikre deres egen rekrut-
teringsmæssige fødekæde, men også for at tage 
branchens største udfordring alvorligt.

”For os handler det meget om, at vi bliver 
nødt til at tage ansvar,” lød det fra direktør 
Jesper Hansen fra Team JK Transport i Nakskov.

”Hvis vi kan få uddannet nogle chauffører, vil 
de forhåbentlig også blive i branchen bagefter.”

Virksomhedsejernes gode vilje er dog ikke 
nok. Forude venter et stort arbejde, hvor fokus 
udover at tiltrække de unge også skal være på at 
hente folk ind fra andre brancher.

Derfor har Job i Transport-kampagnen via 
kampagnevideoer sat fokus på brancheskift i 
en moden alder, ligesom der arbejdes målrettet 
med at få flere kvinder ind i branchen.

Rekrutteringsindsatsen fortsætter i 2022 og 
den er vigtigere end nogensinde. 

Lærlinge som Peter Larsen fra 
Team JK Transport er i høj kurs i 
branchen. Foto: Claus Bech

Foto: Claus Bech
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Når vi taler om godstrans-
portbranchens største 
udfordring, er der ingen 

tvivl.
Manglen på chauffører og 

arbejdskraft i det hele taget 
er massiv, og det er tvingen-
de nødvendigt, vi tager det 
alvorligt.

Da coronakrisen ramte 
Danmark i foråret 2020, blev 
udfordringen kortvarigt sat i 
bero, men lige siden har der 
været fuldt blus under ked-
lerne. Siden sensommeren 
2020 har de fleste af ATL’s 
medlemmer haft fyldte ordre-
bøger, hvilket har genantændt 
problemstillingen omkring 
arbejdskraft med fornyet styrke 
og sat virksomhederne under 
pres.

Eksemplerne fra ATL’s egen 
medlemskreds er mange, 
hvilket du kan læse mere om 

andetsteds i denne årsrapport.
Desværre er de mulige ska-

devirkninger ikke gået op for 
alle politikere endnu, men det 
kommer de til. For løser vi ikke 
arbejdskraftsproblemet, kan 
vi ikke få bragt varer rundt til 
tiden, og det bremser produk-
tiviteten i byggeri, industri og 
mange andre dele af sam-
fundet. Derfor har det højeste 
prioritet at sætte kraftigt ind på 
området.

Der er ikke noget quick fix 
til at løse udfordringen, men 
der er nogle knapper, vi kan 
trykke og dreje på. Det har vi 
allerede gjort, og det skal vi 
blive ved med.

Først og fremmest skal vi 
have flere unge ind i branchen. 
Vi skal fortsætte arbejdet med 
at styrke og løfte vores image 
til et højere niveau blandt 
befolkningen. Vi har så mange 

værdier at tilføre som branche, 
hvilket der heldigvis var 
mange, der anerkendte under 
coronakrisen, hvor det i høj 
grad var transportbranchen, 
der holdt Danmark kørende. 
Den anerkendelse gav os lidt 
vind i sejlene, men det er langt 
fra nok.

Derfor vil vi fortsætte med 
at sætte fuld turbo på vores 
rekrutteringskampagne Job i 
Transport sammen med den 
øvrige branche, hvor vi kan 
glæde os over, at der har været 
et voksende antal unge, der 
har søgt ind på grundforløbet i 
vejgodstransporten de seneste 
år. Vi ved, vi har en god vare i 
form af gode arbejdspladser, 
men vi skal blive endnu bedre 
til at sælge den. Det gælder i 
allerhøjeste grad også i forhold 
til kvinderne. Ti procent kvin-
delige chauffører i 2030 er en 

Fuldt blus i jagten  
på arbejdskraft

LARS WILLIAM WESCH, BRANCHEDIREKTØR FOR ATL
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ambitiøs målsætning, vi vil 
arbejde dedikeret for at indfri.

Derudover skal vi være 
bedre til at få ledige ind i 
branchen, uden det dog skal 
være for enhver pris. Vi skal 
stille krav til vores kommende 
chauffører og ikke bare etab-
lere fabriksproduktion af stort 
kørekort, men vi har et ansvar 
for at afsøge dette marked. Det 
samme gælder den uden-
landske arbejdskraft, hvor 
udfordringen dog er, at vores 
nabolande oplever lige så stor 
mangel på arbejdskraft.

Politisk er der brug for at 
se på reformer, der kan øge 
arbejdsudbuddet i samfundet. 
Sammen med DI vil vi gøre alt 
for at få området på den poli-
tiske dagsorden, ligesom vi vil 
kæmpe for at få fjernet alle de 
sten, der kan være på vejen mod 
at blive uddannet i branchen.

Som vi allerede har slået 
fast de seneste par år, kan vi 
ikke leve med ventetider på 
stort kørekort, ligesom vi heller 
ikke kan leve med opbrems-
ninger af chaufføruddannelser, 
hvis vi oplever nye pandemier 
i fremtiden. Der må ikke være 
administrative sten i vejen for 
uddannelse af den nødvendige 
arbejdskraft.

I ATL har vi fuld fokus på 
problemstillingen sideløben-

de med, at vi har sat ind på 
at styrke vores services på de 
øvrige områder i vores branche. 
Vi har blandt andet udviklet 
et arbejdstidsmodul i Tacho 
Online, mens rigtig mange 
trækker på vores sikkerheds-
rådgivning.

Hvad angår arbejdsmiljø-
området, vil vi fortsætte vores 
store præventive indsats med 
at vejlede og hjælpe, så alle står 
stærkt rustet, hvis de får besøg 
af Arbejdstilsynet, ligesom vi 
står klar, hvis man har fået et 
urimeligt påbud.

På kursusfronten står vi 
også stærkt i den kommende 
tid, hvor vi er klar til at udbyde 
en stor palette af kurser. Ek-
sempelvis om A-Z inden for 
personalejura, hvor vi også 
tilbyder en masse digitale 
værktøjer. Derudover tilbyder vi 
branchens bedste lederuddan-
nelser. 

Helt generelt er vi glade 
for at kunne tilbyde en bred 
vifte af services, som alle nu er 
samlet i ATL’s nyudviklede app. 
Har du ikke hentet den endnu, 
vil jeg anbefale at gøre det.

Så har du altid ATL med på 
farten mod nye opgaver.

Vi er klar til at hjælpe dig og 
din virksomed.

Foto: Kristian Brasen
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Vi tager ofte fat i politi og færdsels-
myndigheder, hvis et medlem oplever 

problemer med regler eller har fået påbud, 
der virker helt forkert. Du ringer bare,  
hvis du er i tvivl om nogle af de mange 

regler på transportområdet.

KORT NYT

DIN KONSULENT
TRANSPORTRÅDGIVNINGEN

 BENT BEJSTRUP
Tlf.: 3377 4781,  Mobil: 2120 5030,  bebe@di.dk

Flere virksomheder end no-
gensinde benytter sig af ATL’s 
medlemstilbud om sikkerheds-
rådgivning. Derfor bør du som 
arbejdsgiver også overveje det 
kraftigt, hvis du endnu ikke er 
hoppet med på vognen.

Virksomheder, som har med 
transport af farligt gods at gøre, 
skal have en sikkerhedsrådgi-
ver. Det betyder, at hvis man 
transporterer eller afsender 
farligt gods, eller blot udfylder 
transportdokumenter eller 
klassificerer, mærker, emballe-
rer, læsser eller aflæsser farligt 
gods, er en sikkerhedsrådgiver 
påkrævet.

ATL varetager hvervet som 
sikkerhedsrådgiver i virksom-
heder, der arbejder med farligt 
gods. Tilbuddet indbefatter 
(blandt andet) mindst et årligt 
besøg af ATL’s eksaminerede 
sikkerhedsrådgiver. Her bliver 
reglerne for vejtransport af 
farligt gods gennemgået, 
aktiviteterne inden for området 
bliver opdateret, og forskellige 
former for forebyggende foran-
staltninger bliver drøftet.

Kontakt Claus Turn Jensen, 
cltj@di.dk, tlf. 27 62 31 08 eller 
Bent Bejstrup, bebe@di.dk, tlf. 
21 20 50 30 for at høre mere.

ATL er klar med egen app

Har du styr på din 
sikkerhedsrådgiver?

Nu er det blevet hurtigere og nemmere at få svar på hverdagens 
spørgsmål ude i virksomhederne. ATL har udviklet og lanceret sin 
egen app, der gør det enkelt for brugeren at finde den nødvendi-
ge information inden for få sekunder. Hvad enten det er nyheder 

om branchen, kontaktinfo på en rådgiver eller overblik over 
kurser i ATL Academy.

”Med denne her app kan man hele tiden have ATL med i 
baglommen,” siger ATL’s direktør, Lars William Wesch. 

App’en kan downloades gratis i App Store eller Google 
Play og er endnu et redskab i ambitionen om at bringe ATL 
tættere på medlemmerne.

”ATL-appen giver hurtig og nem adgang til ATL’s mange 
services. Vi tror og håber på, at det vil gøre det endnu 
nemmere for medlemmerne at følge med i, hvad der sker, 
og hvad vi kan i ATL,” uddyber Lars William Wesch.Jørgen Poulsen, H.T. Transport, får sikkerhedsrådgivning af Bent 

Bejstrup. Foto: Brian Rasmussen. 
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Tacho Online hitter stort
Det seneste år har budt på en 
vigtig opdatering af køre- og 
hviletidsprogrammet Tacho 
Online, hvor et særligt arbejds-
tidsmodul er blevet tilføjet, så 
arbejdsgiveren kan monitorere 
sine chaufførers data ned til 
mindste detalje.

Systemet registrerer og 
advarer automatisk, hvis køre- og 
hviletidsreglerne overtrædes, 
hvilket alt i alt har gjort det 
nemmere at drive virksomhed. 

Det har gjort Tacho Online til 
en bragende succes blandt ATL’s 
medlemmer.

”Folk er super glade for det. 
De synes kort og godt, det er 
nemmere og mere overskueligt 
end det gamle system,” siger 
ATL-konsulent Morten Bøjesen 
og fortsætter: 

“Vi havde små 60 brugere på 
det gamle program Tacho Web, 
og stort set samtlige er flyttet 
direkte over på Tacho Online”.

ATL købte sig sidste sommer 
adgang til Tungvognspeciali-
stens program Tacho Online. 
Siden da har ATL’s konsulenter 
arbejdet tæt sammen med det 

ATL/DI tilbyder  
hjælp, hvis du skal ansætte 

eller opsige en medarbejder, 
udstede en advarsel eller 

indgå en fratrædelsesaftale. 
Efter få klik med musen 

får du adgang til en stribe 
dokumenter, som du kan 
bruge i disse situationer. 

Vi har også udviklet 
beregnere, som du kan 

bruge til at udregne bl.a. 
sygefraværsperioder ved 
anvendelse af 120-dages 

reglen, opsigelsesvarsel og 
fratrædelsesgodtgørelse. 
Jeg oplever, at de digitale 
værktøjer er til stor hjælp  

for medlemmerne.

JOHANNE KOLBYE
Tlf.: 3377 3195

Mobil: 5213 2397
joko@di.dk

DIN KONSULENT
PERSONALEJURA/OVERENSKOMSTER

danske firma om at udvikle 
programmet.

”Vi arbejder hele tiden på 
at gøre programmet bedre og 
mere brugervenligt. Vi holder 
løbende møder med Tacho 
Online og tilpasser systemet, 
så det passer,” fortæller Morten 
Bøjesen, som kraftigt vil op-
fordre alle til at benytte sig af 
systemet, som med ATL-kon-
sulentens egne ord er ”unikt på 
markedet.”

”Vores hovedargument er, 
at det er nemmere for os at 
vejlede og rådgive et medlem, 
når vi selv kan logge på samme 
system og se det samme, som 
medlemmet kan se. Det giver 
en bedre rådgivning,” fastslår 
Morten Bøjesen.

Tacho Online med det unikke 
arbejdstidsmodul tilbydes kvit 
og frit til ATL’s medlemmer.

Kontakt Morten Bøjesen, 
moab@di.dk, Henrik Christen-
sen, hech@di.dk, Bent Bejstrup, 
bebe@di.dk eller Claus Turn 
Jensen, cltj@di.dk for spørgsmål 
om programmet.
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Chok, frygt, panik.
Som flere ATL-med-

lemmer fortalte i 
efterårets udgave af ATL-maga-
sinet, var det med forfærdelse, 
at de 11. marts 2020 så stats-
minister Mette Frederiksen 
(S) lukke Danmark ned på et 
historisk pressemøde.

COVID-19 havde ramt 
Danmark, og en både sund-
hedsmæssig og økonomisk 
krise truede.

Halvandet år senere står det 
dog klart, at de bange anelser 
ikke blev omsat til virkelighed. I 
hvert fald ikke for vejgodstrans-
porten set over en bred kam.

I stedet for de frygtede og 
forventede røde tal på bund-
linjen har der været masser af 
sorte tal på kontorerne. Enkelte 
virksomheder, der betjener 
fysiske butikker og er afhængi-
ge af åbne grænser, har været 
stærkt udfordret, men generelt 
har bundlinjen set solid ud.

”Selvfølgelig er nogle blevet 

Coronakamp  
med sorte tal
ATL har haft travlt med rådgivning, 
politik og jura under pandemien.  
Tilbage står en transportbranche,  
som har afværget en økonomisk krise.

ramt, men det samlede billede 
er, at der har været nok at lave. 
Fra sensommeren 2020, hvor 
mange var nede i kulkælderen 
og usikre på, hvordan det ville 
gå for branchen, så buldrede 
det bare derudad. For langt de 
fleste var der fyldte ordrebøger 
og masser at lave,” siger Lars 
William Wesch, direktør i ATL.

Et kig på tallene bekræfter 
påstanden.

Da ATL i foråret 2021 lavede 
en medlemsundersøgelse, 
svarede 70 procent af de ad-
spurgte vognmænd, at de havde 
oplevet uændret eller stigende 
omsætning i 2020. Fragtmænd 
har nydt godt af den stigende 
e-handel, ligesom byggebran-
chens travlhed har smittet af på 
transportvirksomhederne.

”Der er stadig fart på 
mange steder, og det kan man 
selvfølgelig mærke i trans-
portvirksomhederne,” siger 
Lars William Wesch.

Vigtige aftaler
Også på det politiske og 
juridiske område har coronapan-
demien givet sved på panden.

Da Danmark lukkede ned, 
gav det travlhed i ATL-sekre-
tariatet, hvor spørgsmål fra 
medlemmerne fuldt forståeligt 
hobede sig op. Det sendte kon-
sulenterne på overarbejde i et 
tæt samspil med DI Transport 
og den øvrige branche.

 Under pandemien er  
nye regler og restriktioner 

kommet i en hastighed, 
som virksomhederne 

ikke har oplevet tidligere. 
Medarbejdere blev sendt 

hjem, der har været 
restriktioner på ind- og 
udrejse, krav om test og 

et utal af kompensations-
ordninger. Det har fyldt 

meget og haft store 
konsekvenser for mange 

virksomheder. I ATL/DI har 
vi gjort alt for at hjælpe med 
rådgivning, nyhedsartikler 

og spørgsmål/svar på  
vores hjemmeside.

 MARK RABOSO EBBESEN
Tlf.: 3377 3731

Mobil: 5213 2361
mreb@di.dk

DIN KONSULENT
PERSONALEJURA/OVERENSKOMSTER
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Der blev lavet aftaler om 
lønkompensation og mulig-
hed for hjemsendelse, ligesom 
branchens organisationer med 
kort aftræk gik sammen om 
at udarbejde fælles anbefalin-
ger om den måde, man skulle 
– og skal – håndtere corona 
på i virksomhederne: Hygiej-
nisk korrekt adfærd for ledere, 
chauffører og lager- og termi-
nalarbejdere.

”Det er et eksempel på, at 
vi som branche går ind og er 
med til at understøtte og sikre, 
at der er et grundlag, man kan 
arbejde fornuftigt inden for,” 
siger Lars William Wesch.

På ATL-niveau var aftalen 
med 3F Transport om hjem-
sendelse af medarbejdere 
afgørende, idet den imødekom 
et akut behov for virksom-
hederne. Derudover har der 
været et konstant fokus på at 
rådgive om grænsesituationen i 
Danmark og i det øvrige Europa 
og yde juridisk rådgivning i 
sager om medarbejdere, der på 
den ene eller anden måde har 
haft kontakt til coronasmittede 
eller selv været smittet.

”DI/ATL har haft et stort 
arbejde i hele tiden at sende 
informationer ud til medlem-
merne. Vi har virkelig brugt 
mange kræfter på at rådgive 
arbejdsgiverne,” siger direktø-
ren, som også fremhæver det 
politiske lobbyarbejde om at få 

forlænget kørekort og certifi-
kater.

”Her har vi været på banen 
over for ministeren, som hel-
digvis har været lydhør.”

Positive forventninger
Rent økonomisk fik de fyldte 
ordrebøger i sidste halvdel af 
kalenderåret 2020 optimismen 
til at blomstre på vej ind i 2021. 
Det kunne også aflæses i ATL’s 
medlemsundersøgelse, hvor 
23,6 procent af de adspurg-
te medlemmer forventede 
stigende omsætning, mens 
59,1 procent forventede status 
quo. Det var et markant løft af 
forventningerne i forhold til en 
lignende undersøgelse året før 
og et direkte udtryk for, at coro-
nakrisen først og fremmest har 
været en sundhedskrise.

Ifølge Lars William Wesch 
er der intet, der tyder på, at de 
positive forventninger vil blive 
gjort til skamme fremadrettet.

På vej ind i sidste kvartal af 
2021, hvor Danmark er færdig-
vaccineret, er der fortsat udsigt 
til travlhed på lagre og veje.

”Hvis man selv handler på 
nettet, har man nok konstateret, 
at det ikke er alle, der kan over-
holde leveringstiderne. Jeg tror, 
det er et billede på, hvad der 
foregår i øjeblikket. Den generel-
le stemning er, at 2022 bliver et 
godt år. Udfordringen bliver nok 
mere, om vi kan følge med.”

Hvordan har coronakrisen påvirket  
din virksomheds omsætning i 2020?

Antal besvarelser: 111

Kilde: ATL medlemsundersøgelse, marts 2021

Hvad er dine forventninger til omsæt - 
ningen i din virksomhed i 1. kvartal 2021  

i forhold til samme periode sidste år?
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Kvinder bag  
rattet – nu  
begynder det  
hårde arbejde
Taskforcen for at  
få flere kvinder i  
transportbranchen 
blev afsluttet ultimo 
2020. Rejsen mod  
at indfri den gyldne  
målsætning er dog  
kun lige begyndt.

Chauffør Signe Sørensen fra Urbaser A/S er en del 
af Job i Transport-kampagnen og en af branchens 
store rollemodeller. Foto: Job i Transport
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Hvordan får vi flere kvinder til at 
søge en fremtid i transportbran-
chen?

Det var det store spørgsmål, som en 
samlet dansk godstransport i 2019 gik 
sammen for at finde svar på. Bag ini-
tiativet stod 3F, ATL og DTL-A i regi af 
fondene Transportens Udviklingsfond og 
Godstransportens Udviklings- og Ud-
dannelsesfond, og til at besætte stolene i 
arbejdsgruppen blev der inviteret arbejds-
givere, chauffører og øvrige branchefolk.

Ved udgangen af 2020 blev taskforcen 
afsluttet med en konkret værktøjskas-
se, der skal gøre det mere attraktivt for 
kvinder at gå ind i transportbranchen. 
Allerhelst i førerhusene, hvor fraværet 
af kvinder gør den generelle udfordring 
med manglende arbejdskraft endnu 
mere alvorlig. I 2020 var det blot to ud 
af 100 lastbiler, der havde en kvinde bag 
rattet på de danske veje, og det er selv-
sagt alarmerende.

Så meget desto vigtigere er det ifølge 
en af taskforcens store drivkræfter Hanne 
Bødker-Petersen, at en samlet branche 
nu sætter handling bag de gode intenti-
oner og reagerer på de anbefalinger, der 
blev formuleret i taskforcen og samlet i en 
fælles værktøjskasse.

”Det er helt afgørende for branchens 
fremtid, at vi rykker på det her område. 
Arbejdet er kun lige begyndt,” fastslår den 
administrerende direktør i SCT Transport.

Ambition om 10 procent kvinder
Hanne Bødker-Petersen påpeger, at 
taskforcen, som er en del af rekrutterings-
kampagnen Job i Transport, hvorfra der 
løbende produceres og publiceres videoer 

af kvindelige rollemodeller, er lykkedes 
med at sætte emnet på dagsordenen. Nu 
skal der følges op, så branchens erklære-
de målsætning kan blive indfriet: Målet 
om ti procent af de danske chauffører i 
2030 skal være kvinder.

”Der er rigtig mange barrierer i forhold 
til at få kvinder til at søge chaufførjobs, 
men der er endnu flere muligheder. 
Derfor skal vi have nedbrudt de barri-
erer, og det er vi heldigvis i gang med. 
Helt håndgribeligt ser vi jo også et 
større optag af kvinder på skolerne, og vi 
mærker det samme i vores virksomhed,” 
siger Hanne Bødker-Petersen.

Denne positive indstilling understøt-
tes blandt flere ATL-medlemmer. Da 
forårets ATL Magasin udkom, var det 
med virksomhedsledere fra Urbaser A/S 
og Viggo Petersens Eftf. A/S, der udtryk-
te store ambitioner om at ansætte flere 
kvinder og de er allerede i fuld gang 
med at ændre tanke- og handlemønstre 
i både dagligdag og rekrutteringsproces 
med det formål at appellere mere til 
kvinder. Peter Flensted, direktør i Viggo 
Petersens Eftf. A/S, udtrykte sågar et 
ønske om 50 procent kvindelige chauffø-
rer i virksomheden.

Ambitiøse mål kræver ambitiøse mål-
sætninger. Og hårdt arbejde.

TASKFORCENS  
ANBEFALINGER TIL  
BRANCHE ORGANISATIONER 
OG FAGBEVÆGELSE

TASKFORCENS  
ANBEFALINGER TIL  
VIRKSOMHEDERNE 

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

    Der er rigtig mange 
barrierer i forhold til 
at få kvinder til at søge 
chaufførjobs, men der 
er endnu flere muligheder.
HANNE BØDKER-PETERSEN,  
ADM. DIREKTØR I SCT TRANSPORT A/S

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
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Aftale giver 
mulighed for 
at planlægge
Transport- 
minister Benny 
Engelbrecht ser 
store perspekti-
ver i Folketingets 
ambitiøse infra-
strukturplan, der 
blev lanceret først 
på sommeren. 

Det er nogle bastante pen-
geposer, et enigt Folketing 
er blevet enige om at slå 

knude om og afsætte til dansk 
infrastruktur.

Det stod klart i slutningen af 
juni, da regeringen med transport-
minister Benny Engelbrecht (S) og 
finansminister Nicolai Wammen 
(S) for bordenden kunne sætte 
to facitstreger under en historisk 
ambitiøs infrastrukturplan.

I alt har Folketingets partier 
afsat mere end 160 milliarder 
kroner til aftalen om Infrastruktur-

plan 2035 – herunder 106 milliarder 
til nye projekter – og det kommer 
til at kunne mærkes i den danske 
vejgodstransportbranche.

Det mener transportminister 
Benny Engelbrecht i dette inter-
view til ATL’s Årsrapport.

”Nu kan alle aktører; kommu-
ner, transportører, entreprenører 
og alle andre, der har med 
transportområdet at gøre, se, 
hvad der kommer til at ske de 
næste 14 år. Det giver afklaring 
og mulighed for at planlægge,” 

siger ministeren fra bagsædet 
af ministerbilen rullende over en 
nyanlagt støjsvag og klimavenlig 
asfalt på Fyn.

Trængsel skal bekæmpes
Netop anlæg af fremtidens veje 
er en af infrastrukturplanens 
tunge poster, og noget som DI har 
kæmpet hårdt for. Cirka 64 milli-
arder kroner er afsat til udvidelse 
og udbygning af vejnettet, der 
blandt andet omfatter en udvidel-
se af den østjyske motorvej E45. 

    Der er tale om en historisk stor, 
bred og langsigtet aftale, som både 
støber fundamentet for fremtidens 
samfund og skaber den nødvendige 
vished for erhvervslivet. Det er bredt 
samarbejde, når det er bedst.

LARS SANDAHL, ADMINISTRERENDE DIREKTØR I DI
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 En lang række  
opgaver flytter 

fra Rigspolitiet til 
Færdselsstyrelsen og 

Vejdirektoratet. Vi har  
fokus på at sikre, at der 

ikke sker et markant 
fald i serviceniveauet 

og et tab af viden. 
Derfor følger ATL og 

DI Transport området 
tæt – i god dialog med 

andre transport-
organisationer. Det 

er vigtigt for os at 
sikre, at flytningen 
kommer til at gavne 

transportbranchen og 
ikke det modsatte.

 MORTEN ARNSKOV BØJESEN
Tlf.: 3377 3954

Mobil: 2980 3522
moab@di.dk

DIN KONSULENT
TRANSPORTRÅDGIVNINGEN

Ligesom der tages hul på at etab-
lere den midtjyske motorvej med 
etaper ved Billund og Viborg.

”Det kommer til at betyde en 
øget fremkommelighed. Både for 
persontransporten og den tunge 
transport,” fastslår Benny Engel-
brecht, der dog i samme moment 
opfordrer til en vigtig forvent-
ningsafstemning.

For selvom der nu er udsigt 
til mindre trængsel på vejene i 
fremtiden, kan de kommende 
år meget vel byde på det stik 
modsatte: flere og større motor-
vejskøer.

”Når vi bruger så mange milli-
arder på at opgradere og udvide 
vores veje, er sandheden også, 
at når vi går i gang i 2022, vil der 
på den korte bane være rigtig 
meget vejarbejde. Det kan skabe 
nogle udfordringer, så der skal 
man være indstillet på at væbne 
sig med tålmodighed. Derfor er vi 
også indstillet på at melde ud, så 
snart detailplanlægningen er på 
plads,” siger Benny Engelbrecht.

Penge er afsat
I infrastrukturaftalen er der som 
en del af branchens klimaindsats 
øremærket 275 millioner kroner 
til grøn omstilling af den tunge 
transport. De penge skal blandt 
andet bruges på at undersøge, 
hvordan godstransporten ruster 
sig bedst muligt til fremtidens 
klimakrav.

”Vi har afsat penge til at un-

dersøge, hvad det kræver, hvis 
det for eksempel er el-lastbiler, 
der bliver den vindende tekno-
logi for fremtidens lastbiler. Vi 
følger en ’Fast follower-strategi’, 
så vi er klar til at agere på den 
udvikling, der er på området,” 
forklarer Benny Engelbrecht, 
der overordnet forventer mange 
tiltag fremadrettet for den tunge 
transport.

Han erklærer sig dog bevidst 
om, at en bæredygtig omstilling 
kræver tid, hvilket også er en 
af grundende til, at aftalen om 
kilometerbaserede og CO2-diffe-
rentierede afgifter først træder i 
kraft i 2025.

Omvendt forudser trans-
portministeren dog mindre 
tålmodighed blandt forbrugerne.

”Jeg tror, der vil komme en 
øget efterspørgsel blandt kunder-
ne til grønnere løsninger. Dem, 
der køber ind i supermarkeder-
ne, forventer, at transporten af 
varerne er så grøn som mulig, så 
det er nok dér, at presset for alvor 
vil komme.”

Af samme grund er der 
al mulig grund til at tage ar-
bejdshandskerne på. Både på 
Christiansborg og i virksomheder-
ne. For som transportministeren 
opsummerer, mens ministerbilen 
passerer et fynsk vejarbejde:

”Det har været min ambition at 
få alle de her ting samlet i en bred 
aftale. Nu er det vigtigt for mig, at 
vi får omsat planen til handling.”

Transport-
minister 
Benny 
Engelbrecht. 
Foto: Claus 
Bech
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”Vi må ikke blive over-
halet på klimaområdet”

Vi mener, at den største udfordring bliver 
at sikre, at vi ikke bliver overhalet på kli-
maområdet. Særligt omstillingen af den 

tunge transport bliver et vigtigt og ikke helt let 
vendepunkt i løsningen af klimakrisen. Og det 
bliver kun sværere at ændre, jo længere tid, vi 
politikere sover i timen.

Et eksempel fra min egen lille biks (Niels 
Flemming Hansen er bestyrelsesmedlem i den 
online skobutik Holst Sko.red): På de ordrer, vi 
modtager i vores internetbutik hver uge, er der 
6-8 henvendelser med spørgsmål i retning af, 
om vi afsender i CO2-neutrale leveringer. Og hvis 
jeg får sådanne henvendelser i min lille forret-
ning, så gør mange af de store virksomheder det 
helt sikkert også. Det må vi da handle på! 

Hvis vi politikere lader tingene stå til og 
ikke handler på den stigende klimavenlige 
efterspørgsel, så får vi ikke omstillet den tunge 
transport – og så er den yderste konsekvens, at 
udenlandske vognmænd kører over grænsen 
med deres brint- og biogaslastbiler og leverer til 

danske slutbrugere og virksomheder.
Vi kæmper også for et bedre 

vejnet med flere og udvidede 
vejbaner, og derudover ser 
vi gerne, at de danske raste-
pladser i langt højere grad 
prioriteres. Så der er bedre sik-
kerhed på pladserne, og at der 

er de fornødne faciliteter, som 
man har behov for som alminde-

lig og langturschauffør.

Vi vil generelt trængsel til 
livs, så der bliver mere 
plads på vejene – ikke 

mindst til godset. Derfor skal 
vi flytte trafikken fra personbi-
ler over i den kollektive trafik i 
byerne. Vi vil generelt arbejde 
mod trængsel og foreslår for 
eksempel roadpricing, som vil 
være med til at dæmpe den 
trængsel, som godstrafikken 
sidder fast i.

Vi vil i meget høj grad 
prøve at forgrønne dansk 
vejgodstransport, og 
vi holder øje med den 
hastige udvikling inden 
for elektrificering. Når 
teknologien er klar, skal 
vi fra statens side sørge 
for den nødvendige lade-
infrastruktur.

NIELS FLEMMING HANSEN,  
DET KONSERVATIVE FOLKEPARTI

RASMUS HELVEG PETERSEN, 
RADIKALE VENSTRE

Sådan  
styrker  

vi dansk  
vejtransport

Hvilke indsatsområder er 
afgørende for dansk vej- 

godstransport? Her giver fire 
partier deres bud. 

Dansk vejgodstransport står 
foran nogle afgørende år. Det 
gælder i høj grad den grønne 

omstilling og bekæmpelsen af 
trængsel på vejene.

Men hvad ser partierne helt 
konkret som det vigtigste indsatsom-
råde for dansk vejgodstransport, og 
hvordan vil de selv arbejde for vejgod-
stransporten fremadrettet?

Det har ATL spurgt transportordfø-
rerne for Det Konservative Folkeparti, 
Venstre, Radikale Venstre og Enheds-
listen om. 

”Vi vil forgrønne 
dansk vej- 
godstransport”

Fotos: Steen Brogaard
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”Vi kæmper for en hårdt 
tiltrængt forbedring  
af vejnettet”

”Den vigtigste opgave er at  
erstatte de fossile brændstoffer”

Det vigtigste indsatsområde er at kæmpe 
for en hårdt tiltrængt forbedring af vej-
nettet. 90 procent af transportarbejdet 

i Danmark foregår på vejene, men i mange år 
er hovedparten af bevillingerne gået til jern-
banen. Derfor er vejene kommet bagud med 
trængsel og manglende regional opkobling til 
følge. Venstre har fremlagt et ambitiøst oplæg 
til trafikale investeringer med klar tyngde på 
vejene. 

Vi vil fortsætte arbejdet med at sikre en god 
og velvedligeholdt vejinfrastruktur. Desuden 
vil vi i tæt samarbejde med transporterhvervet 
sikre ordentlige rammer for grøn omstilling af 
den tunge transport. Vognmændene har krav på 
klare rammevilkår for den grønne omstilling, der 
ikke skal ske med pisk, men med gulerod: Nej til 
nye afgifter, men ja til afgiftslempelser på grønne 
drivmidler (biogas, brint, biodiesel m.v.) og ja til 
statsligt tilskud ved køb af grønne lastbiler og 
busser.

Venstre vil desuden sikre fair konkurrencevil-
kår for de danske vognmænd. EU-reglerne 

skal implementeres og håndhæves 
på en måde, så danske vognmænd 
ikke sakker agterud. Og så er et 
vigtigt første mål i 2022 at sikre mere 
kapacitet på rastepladserne langs mo-
torvejene samt forbedre kvaliteten på 

de øvrige statslige rastepladser langs 
landevejene med toiletter og affaldssta-

tiver.

Enhedslisten har to ind-
satsområder, som vi anser 
for meget væsentlige:

Punkt 1 er en fortsat be-
kæmpelse af social dumping 
og unfair konkurrence. 
Gennem EU’s vejpakke og det 
lovforslag om ”fastlæggelse af 
et omkostningsniveau i forbin-
delse med udførelse af visse 
former for vejtrans-
port”, som det 
danske Folketing 
vedtog juni 2020, 
har vi fået nogle 
gode redskaber 
i kampen for 
ordentlige vilkår 
på landevejen. 
Opgaven er nu at 
få afsat midler til en 
effektiv kontrol, så både 
tungvognscentrene og Færd-
selsstyrelsen kan overkomme 
denne enorme opgave. 

Punkt 2 er den grønne om-
stilling af landevejstransporten. 
Her er den vigtigste opgave at 
erstatte de fossile brændstof-
fer med bæredygtige. Her tror 
vi mest på, at P2X er fremti-
den for den tunge transport, 
hvorfor der skal afsættes 
midler til udvikling og etable-

ring af storskalaanlæg 
for disse.

Derudover har trængsels-
bekæmpelse høj prioritet i 
Enhedslisten. Færre biler på 
vejene vil alt andet lige give 
mere plads til lastbilerne. 
Derfor prioriterer vi kollektiv 
trafik, cyklisme, delebilsordnin-
ger m.m. Udbygning af (motor)
vejnettet løser ikke problemet, 
da trafikken blot sander til igen 
på et højere niveau – og med 
yderligere klimabelastning til 
følge. 

HENNING HYLLESTED, ENHEDSLISTEN

KRISTIAN PIHL LORENTZEN, VENSTRE    Færre biler på  
vejene vil alt andet 
lige give mere plads 
til lastbilerne.  
Derfor prioriterer  
vi kollektiv trafik, 
cyklisme, delebils-
ordninger m.m. 
HENNING HYLLESTED,  

ENHEDSLISTEN



Stina Vrang Elias, 
formand for rådet for 
de erhvervsrettede 
uddannelser og adm. 
direktør for Tænke-
tanken DEA.

Julie Madsen, formand 
for Erhvervsskolernes 
Elevorganisation.

Simon Neergaard- 
Holm, direktør for 
SKILLS.DK.

DOMMER- 
KOMITEEN  

OM PRISERNE
Årets Transportlærling 
og Årets Transportelev 
er indstiftet af ATL og 
blev uddelt første gang 
i 2019.

”Med priserne vil vi 
gerne udtrykke vores 
respekt og hyldest til de 
unge, der går transport-
vejen,” siger direktør i 
ATL, Lars William Wesch.

ATL’s medlemmer har 
indstillet elever og 
lærlinge til priserne, og 
efterfølgende har en 
dommerkomité udpe-
get årets vindere. For-
uden æren får prismod-
tageren en skulptur 
designet af guldsmed 
Nicolai Appel. 

Nicolai Lyse Krathus med beviset på, at han er Årets Transportelev. Her flankeret af Permit & Capacity Manager hos 
Silvasti, Allan Avlskarl Christensen (tv), ATL-direktør Lars William Wesch (th) og adm. direktør i Silvasti A/S, Mikael 
Schmidt. Foto: Lars Horn



Som ung var Nicolai Lyse Krathus overbevist om, 
at han skulle på universitetet og jagte den højest 
mulige uddannelse. Tilfældigheder førte dog den 

flittige gymnasieelev til job i et byggefirma og en tjans 
som daglig leder på Nibe Festivalen, og så endte Nicolai 
Lyse Krathus på spedition- og shippinguddannelsen på 
Aarhus Business College.

I dag er han Capacity Planning Specialist hos Silvasti 
Transport A/S, hvor han planlægger vindmølleprojekter 
i hele Norden. Og så er han ikke mindst vinder af Trans-
portens Elevpris 2021.

”Jeg er glad og stolt. Jeg er ikke så god til, at op-
mærksomheden bliver rettet mod mig, så det skulle 
lige bundfælde,” siger prisvinderen Nicolai Lyse Krathus, 
som modtog prisen af ATL-direktør Lars William Wesch.

”Nicolai er ikke bare dygtig til sit arbejde. Han er 
også en god kammerat og kollega. Det er en fornøjel-
se at overrække prisen til en elev, som har formået at 
markere sig så stærkt i sin elevtid,” lyder rosen fra Lars 
William Wesch.

Udover at være faglig dygtig og en god kollega blev 
Nicolai Lyse Krathus’ nordjyske lune også fremhævet i 
forbindelse med prisen.

Nicolai Lyse Krathus’ omvej til transportbranchen 
havde han bestemt ikke set komme, da han skulle finde 
sin retning i livet i midten af 2010’erne, men at det blev 
transportbranchen, erklærer han sig i dag lykkelig for.

Udover at planlægge vindmølleprojekter i store dele 
af Skandinavien sidder han også med sit eget projekt for 
Vestas med transport af vindmøllekomponenter fra Ring-
købing til Esbjerg, hvorfra komponenterne skippes videre. 
En opgave han allerede tog til sig som elev hos Silvasti 

Lune Lyse er årets elev
Nicolai Lyse Krathus fra Silvasti Transport A/S er årets trans-
portelev. Den 28-årige nordjyde blev hædret for sine bemær-

kelsesværdige faglige kvalifikationer og lune.

Transport i Fjerritslev. Som elev udarbejdede Nicolai Lyse 
Krathus også manualer, der gav chaufførerne en introduk-
tion til virksomhedens flådestyringssystem. 

”Jeg søgte nogle større opgaver i min elevtid, og så har 
jeg ligesom taget dem til mig og gået videre med dem 
efterfølgende,” siger 28-årige Nicolai Lyse Krathus, der blev 
færdig som elev i september sidste år og umiddelbart efter 
begyndte i en fast stilling. 

Som Nicolai Lyse Krathus udtrykker det, kendte han 
intet til lastbilbranchen, inden han pludselig stod i den, 
men han har aldrig fortrudt sit valg. Tværtimod opfordrer 
han andre unge til at fokusere på alle de muligheder, 
som branchen tilbyder.

”Branchen er spændende, fordi den er uforudsigelig, 
men samtidig er der noget struktur, fordi du har nogle 
deadlines, du skal overholde. Og så er det fedt, at hvis 
du finder en niche, du synes, er interessant, kan du 
få så meget viden, at du kan blive en af de bedste på 
området.”

Det kan Nicolai Lyse Krathus i hvert fald skrive under 
på som vinder af Transportens Elevpris 2021.  

DOMMERKOMITEENS BEGRUNDELSE
Nicolai er fagligt meget dygtig, 
hvilket han både har demon-
streret i skoledelen af uddan-
nelsen og ved at håndtere de 
stillede opgaver på virksomhe-
den med stor selvstændighed 
og ildhu. Første gang han fik 
ansvaret for ny kørsel, håndte-

rede han en række vanskelige 
situationer dygtigt og ved at 
bevare roen og overblikket til 
gavn for kolleger og kunder. 
Nicolai har udvist stort enga-
gement i sin uddannelse og 
har på alle områder været et 
forbillede som elev.
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Ung skralde-
mand løb 
med prisen

Det er jo voldfedt! Det havde jeg virkelig 
ikke regnet med.”

Glæden og overraskelsen lyste ud af 
unge Christian Lund Jensen, da han først på 
sommeren modtog prisen som årets lærling i 
transportbranchen anno 2021.

Den 21-årige skraldemand startede i lære hos 
Meldgaard Miljø i 2018 og afsluttede sin lærlin-
getid hos Urbaser A/S i Sønderborg 31. januar i 
år. Hos sidstnævnte gjorde han så stort indtryk, 
at han omgående blev ansat efter lærlingepe-
rioden, ligesom han blev nomineret som årets 
lærling. En pris han nu har vundet.

”Det er vildt at tænke på, jeg har været op 
imod alle lærlinge i transportbranchen. Det er 
virkelig fedt.”

At valget faldt på Christian Lund Jensen 
skyldes ifølge dommerkomiteen, at årets vinder 
har taget både skole og læreplads med storm. 
Gennem hele uddannelsen, hvor skoledelen blev 
taget på EUC SYD, har han vist et højt fagligt 
niveau, ligesom kørefærdighederne hos Urbaser 
har været overbevisende.

Blandt andet derfor har den unge skralde-

DOMMERKOMITEENS BEGRUNDELSE
21-årige Christian er både 
fagligt og ved sin væremåde 
et forbillede for mange unge, 
der overvejer en fremtid som 
lærling inden for transport-
sektoren – og herunder inden 
for dagrenovation. Der er 
ikke mange skraldemænd 

på Christians alder, og det til 
trods har han taget kolle-
ger og arbejdsplads med 
storm. Han har vist vejen for 
mange andre unge. Derfor 
skal han have prisen, skriver 
dommerkomiteen i en fælles 
udtalelse.

21-årige Christian Lund Jensen fra 
Urbaser A/S er den fortjente vinder af 
Transportens Lærlingepris 2021.
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mand efter afslutningen på 
uddannelsen fået tildelt en 
såkaldt enmandstur i sit nuvæ-
rende job.

Færdighederne i førerhuset, 
som Christian Lund Jensen 
med egne ord kan ”styre 
igennem alle smalle steder”, er 
dog ikke den eneste grund til, 
at den sønderjyske chauffør løb 
med hæderen og en vinder-
skulptur designet af guldsmed 
Nicolai Appel.

Christian Lund Jensen 
fremhæves som både hjælp-
som og en god kammerat. Slet 
og ret et forbillede.

”Vi har brug for mange flere 
unge chauffører – ikke mindst til 
at køre renovationsbiler. Derfor 
er det en fornøjelse at overræk-
ke prisen som årets lærling til 
Christian. Han kan blive et for-
billede for mange andre unge,” 
siger ATL’s direktør, Lars William 
Wesch, som overrakte prisen til 
Christian Lund Jensen.

Til stor glæde for den stolte 
vinder, der har en klar opfor-
dring til andre unge, der måske 
overvejer en fremtid i trans-
portbranchen.

”Folk skal gå efter det, fordi 
det er et job, hvor du er fri. Du 
sidder for dig selv eller med 
en makker og har ikke en chef 
over dig hele tiden. Du får 
lavet en masse og kommer ud 
og oplever noget,” siger Årets 
Transportlærling 2021.  

  På erhvervsskolerne har  
hverdagen ikke været den  

samme under coronakrisen. Skolerne  
har været lukket ned, eleverne 

har ikke kunne gennemføre deres 
uddannelsesforløb, og de har været 

forhindret i at gå til eksamen. ATL og 
DI har under hele forløbet arbejdet for, 

at eleverne fik nødundervisning, og 
at de kunne gå til eksamen inden for 
rammerne af restriktionerne. På den 

positive side har mange virksomheder 
brugt krisen til at efter- og videreuddanne 

deres medarbejdere. Og vi har heldigvis 
også set en usvækket interesse for at 

få chaufførlærlinge. Derfor har vi haft 
travlt med at rådgive ATL-medlemmer 
om alt fra økonomi og personalejura til 

uddannelsesforhold for lærlinge.”

MICHAEL BOAS PEDERSEN
Tlf.: 3377 4827

Mobil: 3131 8137
mibp@di.dk

DIN KONSULENT
UDDANNELSE

Fra venstre: Kamilla Andersen, 
afdelingsleder Urbaser A/S, Søren 
Priisholm, afdelingschef EUC Syd, 

Erik Bohn Andreasen, driftschef 
Urbaser A/S, Christian Lund Jensen, 
Årets Transportlærling, Lars William 
Wesch, direktør i ATL, Lena Nielsen, 

HR-chef i Urbaser A/S. Foto: Maria 
Tuxen Hedegaard
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Fra avis  
til magasin

Lov om vanvidskørsel vækker bekymring
En ny lov om såkaldt vanvidskørsel ramte 
Danmark i foråret 2021.

Loven slår fast, at en ejer af et køretøj, der er 
involveret i dybt uansvarlig kørsel, kan få konfi-
skeret sin bil, hvis forseelsen er tilstrækkelig grov. 
Også selvom det ikke er ejeren selv, der sidder 
bag rattet.

ATL bakker op om hårde straffe til uansvarli-
ge chauffører, men at en ejer kan få konfiskeret 

sit køretøj uden at være i førerhuset, vækker 
bekymring.

”Vores største anke er den uretfær-
dighed, som loven kan føre til. Hvis en 
ansvarlig chauffør i et tragisk øjeblik laver 

en højresvingsulykke, så kan han udover 
potentielt at ødelægge både sit eget og den 

ramtes liv være skyld i, at vognmanden mister 

en lastbil til tre millioner kroner. Hvordan skal 
man som virksomhed gardere sig mod sådan 
noget? spørger ATL-konsulent Morten Bøjesen 
og påpeger, at loven på den måde kan ramme 
skævt.

Adskillige personbiler er indtil videre  
blevet konfiskeret som følge af voldsomme  
hastighedsovertrædelser. Bedre ser det ud i  
godstransporten, men ATL og Morten Bøjesen 
følger udviklingen nøje.

”Vi ved ikke helt, hvad vi kan forvente, før 
der har været nogle principielle sager. Men jeg 
kan slå fast, at vi vil følge situationen tæt, og så 
er vi klar til at rådgive medlemmerne ud fra de 
domme, som retten danner præcedens ud fra,” 
siger Morten Bøjesen og understreger:

”Det handler om, at loven skal ramme fair.”

I efteråret 2020 landede 
ATL’s nye magasin, Trans-
portens Arbejdsgivere, for 
første gang.

Efter i mange år at 
være udkommet som 
en medlemsavis er ATL’s 
fysiske medlemsblad i 
løbet af det seneste år 
blevet udviklet og re-
lanceret som et mere 
klassisk magasin med 
ambitionen om at give 
medlemmerne en bedre 
læseoplevelse.

Magasinets fokus er 
et stærkere visuelt udtryk 
og et bedre overblik over 
de services, ATL tilbyder. 
Og så skal magasinet 
give et indblik i, hvad der 
rører sig i branchen som 
helhed og i de enkelte 
virksomheder.

Næste udgave af 
Transportens 
Arbejdsgivere 
udkommer 
sidst på 
efteråret 
2021.

Foto: Colourbox
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Ét år med DI 
Dansk Byggeri
Det er næsten et år siden, at erhvervs- og 
arbejdsgiverorganisationen for bygge- og an-
lægssektoren lukkede ned på hovedkontoret på 
Nørre Voldgade i København og rykkede ind i 
Industriens Hus på Rådhuspladsen.

Lige siden har byggeriet været en del af 
Dansk Industri, der i dag udgør over 18.000 
medlemmer og dermed er Danmarks ubetinget 
største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation.

Både byggeriet og transportvirksomhederne 
har haft rygende travlt under coronapandemien 
og supplerer hinanden godt på mange fælles 
interesseområder. Derfor har det været en vel 
imødeset fusion, der er kommet godt fra land.

”Vi er glade for at have fået byggeriet ind 
i huset og nyder godt af det gode samarbej-
de, der giver os en stærk fælles muskel,” siger 
ATL-direktør Lars William Wesch.

 ATL hjælper med  
svar på alle spørgsmål 

om arbejdsmiljø. 
Det kan være, 

hvordan I forebygger 
ulykker, sikrer et 
godt arbejdsmiljø 

på hjemmekontoret, 
forbereder besøg fra 

Arbejdstilsynet og 
håndterer påbud. Vi 
sender gerne gratis 

materiale om alt fra APV, 
psykisk førstehjælp, 
løfteinstruktioner til 
vurdering af kemiske 

risici. Materialet er 
målrettet til transport-

virksomheder.

 SUSANNE LINHART
Tlf.: 3377 4847

Mobil: 2228 8475
sli@di.dk

DIN KONSULENT
ARBEJDSMILJØ

Foto: Dansk Industri

Meget nemmere 
realkompetence-
vurdering
I 2020 blev det nemmere at få 
opkvalificeret sine medarbej-
dere.

I foråret sidste år aftalte ATL 
og 3F en ændring i overens-
komsten, der gav mulighed for 
at bruge Pension Danmarks 
RKV light, og det har lettet den 
administrative byrde markant.

Tidligere måtte medarbej-
dere ofte sendes en halv dag på 
erhvervsskole for at udarbejde 
skema til den realkompetence-
vurdering, der skulle afdække 
manglende kvalifikationer, 
men med den nye ordning er 
arbejdsgangen blevet langt 
nemmere og hurtigere.

Nu kan realkompetence-
vurderingen i stedet klares på 
få minutter på en computer — 
i virksomheden eller hjemme 
hos medarbejderen — hvilket 
gør vejen til den vigtige efter-
uddannelse langt kortere og 
mindre bøvlet.

For spørgsmål om ordningen, 
kontakt konsulent i Pension 
Danmark Camilla Brochstedt 
på cab@pension.dk
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Billigere, bedre og mindre bøvlet.
Kommuner over hele landet og særligt 

i Storkøbenhavn har de senere år valgt 
at hjemtage indsamlingen af husholdningsaf-
fald, som ellers traditionelt har ligget på private 
hænder.

På overfladen har ovenstående argumenter 
set fornuftige ud, men som ATL har udstillet 
gang på gang, har begrundelserne i bedste fald 
været en gang varm luft. Hjemtagningen i Hvid-
ovre Kommune førte eksempelvis til stigende 
affaldsgebyrer for borgerne og underminerede 
dermed totalt det økonomiske argument.

I foråret var det så Gladsaxe Kommunes tur 
til at fremlægge planer om hjemtagning, og 
det skete med kommunens klimaambitioner 
som en del af begrundelsen. Endnu en gang 
lød det som et nobelt formål, men argumentet 
hænger ikke sammen med sidste års indgåede 
klimaaftale om en grøn affaldssektor og cirkulær 
økonomi. 

Med klimaaftalen er det nemlig ikke længere 
kommunerne, der beslutter, hvordan affaldet 
skal sorteres og behandles, hvorfor Gladsaxe 
Kommunes opgave blot er at indsamle og afle-
vere affaldet mest optimalt — gerne baseret på 
nye innovative metoder.

Klimaargumentet har dermed lige så mange 

Vi skal have  
aflivet myter

En lang række kommuner har hjemtaget indsamlingen af  dagrenovation.  
Argumenterne for at tage opgaverne fra de private kan dog aflives én efter én.

huller som de øvrige begrundelser, der går igen 
fra kommunerne.

”Vi oplever desværre, at samme argumen-
tation bruges igen og igen. Det er den samme 
skabelon, der bliver genbrugt fra kommune til 
kommune, men den holder ikke vand,” siger Lars 
William Wesch, direktør i ATL.

Ligner en færdig drejebog
Ifølge direktøren er det netop de private aktører, 
herunder en række ATL-medlemmer, der sidder 
med stafetten i forhold til innovative løsninger. 
De private virksomheder er specialister inden for 
affaldsområdet og dets teknologiske udvikling 
og kan tilmed holde gebyrerne nede via stor-
driftsfordele og ikke mindst den konkurrence, 
der følger med åbne udbud om opgaverne.    

Derfor giver det ifølge Lars William Wesch 
slet og ret ingen mening, når særligt de storkø-
benhavnske kommuner fremhæver priser og 
klimamål som årsager til at hjemtage indsamlin-
gen af dagrenovation.

”Problemet er, at der florerer en række myter 
om, hvorfor det ofte er en fordel at hjemtage 
opgaverne. Beskrivelsen og argumentationen er 
den samme i en grad, at det næsten ligner en 
færdig drejebog. Derfor må vi have de myter frem 
i lyset og komme dem til livs,” siger direktøren.

Kampen om skraldet  
fortsætter. Hos Meldgaard 
Miljø A/S er håbet, at 
affaldsforliget kan føre til 
færre kommunale hjem- 
tagninger på affalds- 
området. Foto: Maria  
Tuxen Hedegaard.
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DER ER ALT FOR FÅ PRIVATE BYDERE, OG  
DERFOR ER EN HJEMTAGNING NØDVENDIG
FORKERT: Antallet af private bydere på affalds  - 
opgaver ligger på niveau eller over det gennemsnit-
lige antal private bydere på kommunale opgaver. 
Der er ofte 4-5 eller flere bydere på en opgave.

myter om  
hjemtagning

ATL-direktør Lars William Wesch opstiller og  
kommenterer herunder på syv klassiske kommunale  

argumenter for at hjemtage affaldsindsamlingen:

1.

2. 3.

7
HJEMTAGNING 
GIVER MANGE 
STEDER STORE 
BESPARELSER 
OG MASSER AF 
SYNERGI
FORKERT: Flere 
kommuner i ho-
vedstadsområdet 
har efter hjemtag-
ning måttet hæve 
deres affaldsge-
byrer betragteligt. 
I mange tilfælde 
har kommunens 
eget regnestykke 
for hjemtagning 
efterfølgende vist 
sig ikke at holde 
vand.

KOMMUNEN ER BEDST 
TJENT MED SELV 
AT ANSKAFFE SINE 
LASTBILER OG ØVRIGT 
UDSTYR M.V
FORKERT: De private 
virksomheder opererer 
ofte i flere kommuner 
og kan derfor på grund 
af deres volumen langt 
bedre forhandle sig til en 
favorabel pris for leasing 
af lastbiler. Det gælder 
også lastbiler med al-
ternative drivmidler. De 
private renovatører har 
langt mere erfaring med 
bilindkøb og ved hvilke 
biler der egner sig bedst 
til opgaven.

LÆS RESTEN AF MYTERNE PÅ NÆSTE SIDE
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 Arbejdstidsdirektivet 
fylder mere og mere 

hos virksomhederne. 
Vi har allerede haft 

en lang række sager, 
hvor fagbevægelse eller 
advokatfirmaer mener, 

at direktivet er blevet 
overtrådt for enkelte 

chauffører. Som medlem 
er du velkommen til at 

kontakte os, hvis du er i 
tvivl om reglerne. Vi har 

også fået tilføjet et modul 
til Tacho Online, der kan 

beregne chaufførernes 
arbejdstid på baggrund 
af data fra takografen.

 HENRIK CHRISTENSEN
Tlf.: 3377 4725

Mobil: 2228 8483
hech@di.dk

DIN KONSULENT
PERSONALEJURA/OVERENSKOMSTER

4.

6.

7.

5. KONTRAKTER MED PRIVATE  
OPERA TØRER SKABER PRIMÆRT  
BØVL OG UENIGHED 
FORKERT: Et flertal af kommunerne 
bruger private virksomheder til at løse 
opgaven og kan godt få samarbej-
det til at fungere på basis af en 
kontrakt. Mange steder er de 
private virksomheder garant for 
innovation og forbedringer af 
processerne – baseret på et godt 
samarbejde med udbyderen.

DEN OFFENTLIGT 
ANSATTE SKRALDE-
MAND SIKRER,  
AT KOMMUNEN HAR 
KORTERE VEJ TIL DEN 
ENKELTE BORGER 
I FORHOLD TIL AT 
UDVIKLE SERVICEN
FORKERT: Der er et hav 
af eksempler på, at netop 
de private virksomheder 
løbende kommer med 
forbedringsforslag til at 
udvikle servicen. Deres 
kerneforretning er service 
inden for affaldsindsam-
ling. Det samme gælder 
ikke kommunen. End-

videre vil en klage 
over kommunens 

indsamling jo 
gå til – ja kom-
munen selv. 
Er det et godt 
grundlag for 
forbedringer?

DE OFFENTLIGE OVERENS KOMSTER ER BILLIGERE END DE PRIVATE  
OVERENSKOMSTER OG ER MERE FLEKSIBLE FOR ALLE PARTER
FORKERT: De to overenskomster er opbygget forskelligt, men det er 
ikke korrekt, at den offentlige overenskomst vil være billigere for ar-
bejdsgiveren. Det er helt udokumenteret, at den ene overenskomst 
skulle være mere fleksibel end den anden.

KOMMUNEN KAN BEDRE NÅ SINE EGNE 
KLIMAMÅL VED SELV AT DRIVE IND-
SAMLINGEN AF HUSHOLDNINGSAFFALD
FORKERT: Med klimaaftalen er der 
fastsat fælles centrale mål og rammer for 
f.eks. antal fraktioner. Renovationskørslen 
er derfor primært en transportopgave. 
Det giver derfor ikke mening at tale om 
isolerede grønne mål i forhold til afhent-
ning af husholdningsaffald.

FORTSAT FRA SIDE 29
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Vejpakken  
bliver rullet ud
Implementeringen af EU’s store regelsæt fortsætter 
med næste kapitel i det kommende år.

Det fælleseuropæiske regelsæt, som har til 
formål at sikre fair konkurrence og ordentli-
ge vilkår på tværs af EU, er i fuld gang med 

at blive implementeret. 
I det forgangne år har ATL og DI Transport haft 

stor fokus på denne løbende proces, som har givet 
travlhed hos godstransportfirmaer og myndigheder 
både herhjemme og i de øvrige EU-lande.

Første fase med ændring af køre- og hvile-
tidsreglerne, som først og fremmest forpligter 
firmaerne til, at chaufførerne som minimum har 
mulighed for at komme hjem hver fjerde uge, 
trådte i kraft i august sidste år. I februar måned 
2022 følger så næste skridt.

Her implementeres nye regler for cabotage-
kørsel, som dikterer, at chauffører højst må køre 
tre cabotageture i løbet af syv dage og efterføl-
gende skal have fire dages karensperiode. Samt 
at køretøjet som minimum skal retur til firmaets 
hjemland hver ottende uge.

Ny omstilling
Når man kører cabotagekørsel, skal man 
desuden registrere sig og overholde de lønreg-
ler, der er i det pågældende land.

Seniorchefkonsulent i DI Transport Rune Noack 

peger på, at den kommende implementering med-
fører regelændringer, som de danske vognmænd 
skal være opmærksomme på at forholde sig til.

“Der kommer helt særlige regler for, hvordan 
man skal dokumentere, at chaufføren har fået den 
rigtige løn. Det får konsekvenser for de danske 
regler for aflønning af udenlandske chauffører, og 
de danske regler for, hvordan man skal registrere 
sig, skal laves om, så de stemmer overens med 
EU-reglerne,” siger Rune Noack.

De nye fælles EU-regler giver altså ekstra 
arbejde ude i den danske godstransportbranche, 
som i forvejen netop har måttet omstille sig til nye 
danske krav på området, som blev indført i begyn-
delsen af 2021.

“Vi fik mange virksomhedshenvendelser om, 
hvordan de nye regler skulle forstås og hvilken 
dokumentation, man skulle kunne fremvise til 
betjenten derude, og nu skal de regler så laves om 
igen til februar. I den ideelle verden havde vi ikke 
skulle lave det om to gange, men det bliver stadig 
en fordel for den danske godstransportbranche, 
når der er ens regler i hele EU,” siger seniorchef-
konsulent i DI Transport Rune Noack.

Som ATL-medlem er der heldigvis gode mu-
ligheder for at få rådgivning om de nye regler.  
Som en ud af ti udvalgte repræsentanter for 
transportbranchen sidder Rune Noack med i den 
EU-ekspertgruppe, der rådgiver myndighederne 
i alle EU-landene om vejpakken. Han er således i 
den grad manden med fingeren på pulsen.

“Det afspejler sig forhåbentlig i, at vores med-
lemmer får den bedst mulige rådgivning, og at det 
lykkes at få indført ens regler, der både er til at hånd-
hæve og nemme for virksomhederne at forstå og 
efterleve på tværs af landene,” siger Rune Noack.  
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Elleve ejerledere, herunder otte ATL-med-
lemmer, er i fuld gang med at tilegne sig 
nye forudsætninger for at udvikle deres 

virksomhed i rollen som ejerledere.
De er deltagere på DI’s ambitiøse uddannelse 

i ejerledelse, som ATL har udviklet i samarbejde 
med Dansk Industri, og feedbacken er positiv.

”Uddannelsen er en stor hjælp til at finde 
den retning, vi skal gå. Der er fokus på strategisk 
ledelse, og det giver os nye input, så vi ikke bare 
gør, som vi plejer og kører derudad med hovedet 
under armen,” siger Bente Hansen, direktør og 
ejer i Brøndby-virksomheden JH Transport & Logi-
stics, der er specialister i temperaturfølsomt gods.

Ejerlederne har været igennem flere to-da-
ges moduler, men afslutter først uddannelsen i 
februar 2022. 

Allerede på nuværende tidspunkt er der dog 
værktøjer, der kan bruges i dagligdagen, siger 
Bente Hansen og fremhæver den såkaldte JTI-pro-
fil, der afdækker forskellige personlighedstyper.

”Den hjælper til at få øjnene op for, hvor 
forskellige folk er, og hvordan man skal tilgå 
dem på forskellige måder i den daglige ledelse,” 
siger Bente Hansen, som generelt føler sig bedre 
rustet til at lede sin virksomhed med de nye red-
skaber i bagagen.

”Det har også været meget nyttigt at lære at 
lave et map for, hvordan man gerne vil have, at 

Det første hold ejerledere er godt i gang med DI’s 
nye ejerlederuddannelse. Deltagerne er begejstrede.

virksomheden skal se ud – og hvor vi så i fælles-
skab undersøger, hvad der skal til for at kunne 
komme derhen, når man udformer ny strategi.”

Meget positivt overrasket
En anden af deltagerne på ejerlederuddannelsens 
første hold er Michael Palle. Han er administreren-
de direktør og ejer af Palles Fragt fra Næstved og 
en af det første holds i alt tre virksomhedsejere, 
der er en del af Danske Fragtmænd.

”Det første modul havde jeg bag skærmen, og 
jeg var indstillet på, at det ville blive nogle meget 
lange dage. Det blev det også, men jeg var meget 
positivt overrasket – det var slet ikke så tungt, som 
jeg havde forestillet mig, og jeg var meget glad bag-
efter,” siger Michael Palle, som i det forgangne år var 
hovedperson i et fuldbyrdet generationsskifte.

Nye redskaber 
til ejerne

Bente Hansen, 
direktør og 
ejer i JH Trans-
port & Logi-
stics A/S, nyder 
godt af ATL’s 
nye ejerleder-
uddannelse.
Foto: Claus 
Bech
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 Vi udvikler hele 
tiden vores tilbud 

om rådgivning 
inden for transport 

af farligt gods og 
sikkerhedsrådgivning. 
Hvis I står i en situation 
med farligt gods, hvor 

I har brug for at få 
andre øjne på, kommer 

vi gerne på besøg hos 
jer. Vi tilbyder også 

undervisning af jeres 
medarbejdere – enten 
på virksomheden eller 
et kursuscenter – så I 

kender til loven og kan 
forebygge ulykker.

 CLAUS TURN JENSEN
Tlf.: 3377 3627  

Mobil: 2762 3108
cltj@di.dk

Her købte Michael Palle sin far ud, så han nu 
er eneejer, og det har givet nogle ekstra opgaver. 
Derfor er det også nogle særdeles velkomne 
inputs, som virksomhedsejeren har fået tanket 
under uddannelsesforløbet.

”Det er absolut noget, jeg kan bruge i hver-
dagen. Vores virksomhed er i mange år blevet 
ledet, som mine forældre gjorde det tilbage i 
70’erne, 80’erne og 90’erne. Derfor kan det være 
sundt at få lidt nye ideer ind til en ny måde at 
lede og fordele arbejdet på,” siger Michael Palle.

Han fremhæver særligt uddannelsens strate-
gidel, der umiddelbart virkede meget teoretisk, 
men endte konkret og tilgængelig.

”Vi lavede et strategispil, og der fattede jeg 
ingenting, hvilket jeg næppe var alene om. Men 
da vi dagen efter gik i dybden med en strategi- 
analyse, hvor vi tog udgangspunkt i vores egen 
virksomhed, så gav det hele mening.”

Virksomhedsejeren fra Næstved har sat stor 
pris på at møde de andre ejerledere på uddan-
nelsen. Michael Palle fremhæver, at selvom 
deltagerne til daglig arbejder med forskellige 
ting, kan de sagtens bruge hinandens input. 
Også fra de deltagere, der er kommet fra helt 
andre brancher og dermed har kunnet give et an-
derledes perspektiv på hverdagens udfordringer 
og muligheder.

Men hvad så med de kolleger, som ejerleder-
ne konkurrerer med i dagligdagen? Kan man 
udveksle forretningsstrategier med konkurrenter 
uden at afsløre forretningshemmeligheder?

Ja, mener Bente Hansen:
”Der er ingen af de andre, der kører køle-

transporter eller har de samme faciliteter, som 
vi har, og generelt er vi der jo alle sammen med 
det formål at udvikle vores virksomheder. Man 
vælger også selv, hvad man vil dele med de 
andre, og der er en fortrolighed mellem os. Det, 
der sker på kurset, det bliver på kurset.”

Uddannelsen 
består af et Kick Off 
efterfulgt af fem 
moduler. Modul 4 og 
5 afvikles henholdsvis 
15-16. november 2021 
og 2-4. februar 2022.

Uddannelsen er 
praktisk orienteret 
og med fokus 
på at prøve den 
nyerhvervede viden 
af i hverdagen 
mellem modulerne. 

FAKTABOKS  

DIN KONSULENT
TRANSPORTRÅDGIVNINGEN
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 BHS Logistics A/S har haft et travlt år med distribuering af vacciner. Foto: Kristian Brasen
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Vi er klar til at hjælpe dig
LARS WILLIAM WESCH

Branchedirektør
Tlf.: 3377 4831
Mobil: 4061 2007
lwh@di.dk

Lars har ansvaret for  
foreningens daglige drift  

og varetager den eksterne 
kontakt til andre organisatio-

ner, politikere, medier og øvrige 
interessenter.

MARK RABOSO EBBESEN
Konsulent
Tlf.: 3377 3731
Mobil: 5213 2361
mreb@di.dk

Mark rådgiver  
om ansættelsesret,  

herunder overenskomstfor-
hold og funktionærret.

SUSANNE LINHART
Chefkonsulent 
Arbejdsmiljø
Tlf.: 3377 4847
Mobil: 2228 8475
sli@di.dk

Susanne rådgiver om 
arbejdsmiljøregler, vurde-

ring af påbud, arbejdsskader og 
gode idéer til et godt arbejdsmiljø, 
herunder materialer om APV, 
forebyggelse af ulykker mv.

NATASHA CORINA  
NAUTH-MISIR
Sekretær
Tlf.: 3377 4502
ncnm@di.dk 

Natasha berammer og 
koordinerer mæglings-

møder samt ad hoc opgaver 
i sekretariatet. Koordinerer kursus-
katalog og ATL’s kurser. 

MARIA WEJENDORP
Administrativ teamleder
Tlf.: 3377 3415
mawe@di.dk 

Maria koordinerer 
seminarer og medlems- 

møder, herunder general-
forsamling og årsdag samt  

ad hoc for ATL’s bestyrelse  
og sekretariat. Berammer og  
koordinerer mæglingsmøder og  
organisationsmøder. 

LINE BJERREGAARD
Sekretær
Tlf.: 3377 4728
libj@di.dk

Line berammer  
og koordinerer mæg-

lingsmøder samt ad hoc 
opgaver i sekretariatet.

CLAUS TURN JENSEN
Konsulent

Tlf.: 3377 3627
Mobil: 2762 3108
cltj@di.dk

Claus er en del af trans-
portrådgivningen med 

særligt fokus på farligt 
gods/ADR og lignende temaer.

MICHAEL BOAS  
PEDERSEN

Chefkonsulent
Erhvervs- og Arbejds-
markedsuddannelser
Tlf.: 3377 4827

Mobil: 3131 8137
mibp@di.dk

Michael rådgiver om uddan-
nelse, herunder for lærlinge, 
medarbejdere på AMU, om lov-
pligtig uddannelse og om brug 
af kompetenceudviklingsfonden. 

SARAH YAMIL
Studentermedhjælp
Tlf.: 3377 4544
saya@di.dk

Sarah er webansvarlig 
for atl.di.dk og står for  

udsendelsen af de  
ugentlige nyhedsbreve.

LINE ARGE CHRISTENSEN
Studentermedhjælp
Tlf.: 3377 3039
liac@di.dk

Line  er webansvarlig 
for atl.di.dk og står for  

udsendelsen af de  
ugentlige nyhedsbreve.

CLAUS KAAE-NIELSEN
Presserådgiver
Tlf.: 3377 3820
Mobil: 2332 6829
clkn@di.dk

Claus rådgiver ATL’s 
sekretariat om presse-

håndtering. Han er også 
med til at skrive nyhedsbreve fra 
ATL til medlemmerne.

HENRIK CHRISTENSEN
Seniorchefkonsulent

Tlf.: 3377 4725
Mobil: 2228 8483
hech@di.dk

Henrik rådgiver om 
over ens  komstforhold, 

arbejdstids planlægning 
samt spørgsmål i dagreno-
vationsoverenskomsten, den 
grænseoverskridende overens-
komst, Metal-overenskomsten, 
køre- og hviletid og farligt gods.

JOHANNE KOLBYE
Konsulent
Tlf.: 3377 3195
Mobil: 5213 2397
joko@di.dk

Johanne rådgiver om 
ansættelsesret, herunder 

overenskomstforhold og  
funktionærret. 

BENT BEJSTRUP
Chefkonsulent
Tlf.: 3377 4781
Mobil: 2120 5030
bebe@di.dk

Bent er sikkerheds råd-
giver og rådgiver også 

om køre- og hviletid, farligt 
gods, takograf, godskørselslov og 
færdselslov, miljøzoner, affald, sær-
transporter, vægt og dimensioner. 

MORTEN ARNSKOV 
BØJESEN
Chefkonsulent
Tlf.: 3377 3954
Mobil: 2980 3522
moab@di.dk

Morten rådgiver om 
køre- og hviletid, takograf, 

godskørselslov og færdselslov, 
miljøzoner, særtransporter, 
vægt og dimensioner. Morten 
er endvidere ansvarlig for ATL’s 
lederuddannelser.



Transportens Arbejdsgivere er en arbejdsgiver
platform for 800 virksomheder inden for transport 

og logistik. Vi arbejder dagligt for at skabe værdi, 
som vores medlemmer kan mærke i hverdagen.

Vi yder service, rådgivning, kurser og information,  
som klæder transportens arbejdsgivere godt på til  

udfordringerne. Uanset om du har brug for 
hjælp inden for personalejura, overenskomster, 

arbejdsmiljø, uddannelse eller transportlovgivning 
er vi klar til at servicere din virksomhed. 

Vi er en del af DI – Danmarks største  
arbejdsgiver og erhvervsorganisation.

Læs mere om ATL på atl.di.dk  
og følg os på Linkedin og Facebook.

Foto: Maria Tuxen Hedegaard


