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LEDER

UDDANNELSE
I en krisetid med store forandringer er de

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

udfordringer udviklet en praktisk orienteret
lederuddannelse, og foreløbigt har 100 ledere fra 

branchen gennemført uddannelsen,
der har fået lutter positive tilbagemeldinger.

Nu har du chancen for at hoppe på vogntoget og 
blive en del af succesen. Femte hold på Transportens 

Lederuddannelse starter op i efteråret 2022 og er åben 
for tilmeldinger. Med uddannelsen bliver du klædt 
godt på til de svære ledelsesopgaver med fokus på 

transportbranchen.

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

eller underviser Jan Vinther, javi@di.dk.

TILMELDING SKAL SKE VIA ATL’S HJEMMESIDE INDEN DEN 5. SEPTEMBER 2022

OVER 100 TRANSPORTLEDERE  
KAN IKKE TAGE FEJL
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Chauffør kørte bus med familie og venner fra 
det krigshærgede Ukraine til Nordjylland.

Succes med at se ud  
over landets grænser
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Hos Thortrans har man ansat flere 
udenlandske chauffører det seneste halve år.
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LEDER

Under pres  
fra alle sider
Vi befinder os i en tid, hvor vejgods- 

transportbranchen har travlt, og 
efterspørgslen er enorm. Det er i 
sig selv positivt, men desværre er 
der også udfordringer. Branchen 

er hårdt presset på mange forskellige fronter 
på grund af  øgede omkostninger. For nogle 
virksomheder er det et spørgsmål om sorte 
regnskabstal, der bliver røde – for andre kan det 
være selve eksistensen, der er på spil.

Det er eksistensen i den grad også for indbyg-
gerne i Ukraine, hvor der i øjeblikket udspiller 
sig en blodig krig, efter at Rusland invaderede 
nabolandet. Det er en tragedie med mange ofre, 
både levende og døde, og den har konsekvenser 
i store dele af  verdenssamfundet og for den 
globale økonomi.

Med krigen mærker vi store økonomiske for-
andringer – ikke mindst i form af  prisstigninger 
og inflation verden over. Herhjemme mærker 
vi det blandt andet, når vi tanker. Priserne på 
brændstof  er steget voldsomt i løbet af  det se-
neste halve år, og desværre er der nogle kunder, 
som mener, at det må være vognmændenes pro-
blem. Men vi må holde fast i, at det ikke er vores 
branche, der skal sidde alene tilbage med aben 
og betale for en krise, som vi er uden skyld i. 

Lige om hjørnet venter en grøn skattereform, 
hvor der er skarpt fokus på vejgodstransport-
branchen. Der er udsigt til en kilometerafgift for 
lastbiler i 2025, selv om det ville give mere me-
ning, hvis man i stedet lavede en omlægning af  
afgifterne for alle køretøjerne på de danske veje: 
Udsæt kilometerafgiften for lastbiler og lav en 
gennemgående reform i stedet for at sende en 
regning til en branche, som i forvejen er under 
pres fra alle sider.

Den grønne omstilling er i fuld gang, og vi 
gør alt, hvad vi kan, for at bidrage. Men den 
skal foregå på en økonomisk bæredygtig måde, 
så man ikke ender med at kvæle store dele af  
erhvervet. 

Som der bliver peget på i dette magasin, er 
vi på vej ind i en fremtid med andre drivmidler 
end de traditionelle fossile brændstoffer. Men 
det kommer ikke til at ske hverken i dag eller i 
morgen. Der mangler stadig den fornødne in-
frastruktur og en ordning, der skal gøre det øko-
nomisk attraktivt at investere i de nye el-lastbi-
ler, når der skal skiftes ud i lastbilparken. Vi kan 
ikke gennemføre den grønne omstilling med et 
fingerknips, den kræver omtanke og dialog med 
branchen, så den kommer til at foregå med fast 
grund under fødderne.

DI og ATL kæmper videre for en økonomisk 
bæredygtig omstilling med balancerede løsnin-
ger, der sikrer, at den danske vejgodstransport 
ikke bliver efterladt i rabatten som et offer for 
forhastede og uigennnemtænkte beslutninger. 

Vi vil fortsat lægge pres på kommunerne 
for at få indbygget en rimelig indeksering i de 
offentlige kontrakter, der tager højde for de 
stigende brændstofpriser. Og vi vil kæmpe for 
en tættere dialog i hele værdikæden – privat 
såvel som offentlig – om de udfordringer, som 
vi står over for på omkostningssiden, og som 
ikke mindst rammer transportleddet. Og som 
grundlag for alt dette vil vi lytte til medlemmer-
nes udfordringer med omkostninger og sørge 
for, at de kommer videre til dem, der skal træffe 
de politiske beslutninger.

Peter Bjerregaard Jepsen
Formand for ATL
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LEDER
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ARBEJDSTIDSDIREKTIVET

Godt og skidt i ny 
kontrol af arbejdstid
Nu bliver det op til politiet og 
Færdselsstyrelsen at kontrollere, 
om lastbilchaufførerne 
overholder deres arbejdstid.

Et flertal i Folketinget vedtog den 12. maj at 
ændre godskørselsloven, så kontrol af  ar-
bejdstid for mobile arbejdstagere i fremtiden 
skal ske i forbindelse med kontrol af  køre- 
og hviletid. 

DI Transport og ATL har arbejdet for at  
beholde den hidtidige model, hvor kontrol-
len blev varetaget af  arbejdsmarkedets par-
ter, men organisationerne anerkender, at det 
ikke var muligt inden for rammerne af  EU’s 
vejpakke. Der er dog både roser og tidsler i 
den nye lovgivning.

Det er positivt, at muligheden for at søge 
godtgørelse for arbejdstid via civile domstole 
bliver fjernet.

“Vi er meget tilfredse med, at bestem-
melsen bliver fjernet, da der med det nye 
kontrolsystem ellers var en risiko for, at 

vognmanden kunne få dobbeltstraf  i form 
af  både en bøde og et krav om godtgørelse i 
byretten,” siger Lars William Wesch, bran-
chedirektør i ATL. 

Han peger på, at der efter de gamle regler 
har været rejst krav om godtgørelse på typisk 
30-40.000 kroner fra tidligere ansatte, læn-
ge efter at de er fratrådt virksomheden.

 DI Transport og ATL er også tilfredse 
med, at det bliver præciseret, at det kun er 
ved gentagne og væsentlige overtrædelser 
af  køre- og hviletidsreglerne, at der vil blive 
gennemført kontrol af  arbejdstid. Under 
lovprocessen blev det indføjet, at overtræ-
delser af  arbejdstid hører med i bødeloftet 
for overtrædelse af  køre- og hviletid.

“Jeg vil gerne rose Venstre, Konservative 
og Radikale for at have presset på for, at der 
kom et bødeloft ind i loven. Vi ved, at meget 
høje bøder kan være med til at skræmme 
chauffører og vognmænd væk fra branchen,” 
siger Lars William Wesch.

Forslaget indeholder også en klar toleran-
cetærskel, så små overskridelser af  arbejds-

tiden ikke bliver sanktioneret. Det har været 
et stort ønske fra DI Transport og ATL.

“Det har været helt afgørende for os, at de 
nye kontrolregler ikke medfører, at alle små, 
ubetydelige overtrædelser udløser bøder til 
chauffører og vognmænd. Derfor er vi glade 
for, at tolerancetærsklerne er blevet præci-
seret tydeligt i det lovforberedende arbejde,” 
siger transportpolitisk chef  Rune Noack.

DI Transport og ATL er dog bekymrede for, 
at overskridelse af  natarbejde bliver straffet 
uforholdsmæssigt hårdt. Det kan gå ud over 
fleksibiliteten.

“Vi har et politisk ønske om, at vareleve-
ringen foregår mere energieffektivt og uden 
for myldretiden. Men når chaufføren og 
vognmanden risikerer bøder, så kan det ikke 
undgås, at det vil gå ud over både kapaciteten 
og fleksibiliteten. Det vil kunderne kunne 
mærke,” siger Rune Noack.

DI Transport og ATL har fået tilsagn om, 
at der kommer en tre måneders periode med 
vejledende kontrol, så virksomhederne får 
mulighed for at tilpasse sig.

Der var mange unge, som kig-
gede forbi den stand, som TU 
(Transportens Udviklingsfond) 
og TUR (Transporterhvervets 
Uddannelser) deltog med ved 
DM i Skills-arrangementet i 
Høng i april. Det var populært 
at komme en tur i simulatoren 
for at prøve at køre lastbil.

Blandt de mange kategorier 
dystede de dygtige lærlinge 
også i kategorien ’Vejgods-
transport’.

“DM i Skills er et fantastisk 
udstillingsvindue for de unge i 
forhold til erhvervsuddannel-
serne. Derfor er det så godt, at 
vejgodstransporten er synligt 
og aktivt til stede,” siger direk-
tør Lars William Wesch, ATL.

Mange unge  
fik en tur i  
simulatoren 
ved DM i Skills
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KORT NYT

Uddannelse til 
spuleoperatører

TUR, Transporterhvervets Uddannelser er i 
fuld gang med at udvikle en uddannelse, som 
skal gøre spuleoperatørerne bedre kvalifice-
rede. ATL bakker varmt op om udviklings-
arbejdet.

”Lige nu er vi gang med at afdække beho-
vet, og så forventer vi, at de første spule-
operatører kan komme på et kursus senest i 
starten af  2023,” siger DI-konsulent Henrik 
Christensen.

Indtil nu har der ikke været en egentlig 
uddannelse for spuleoperatører.

Tim Normann er direktør hos Norva24, 
der leverer kloakservice over hele landet. 
Virksomheden er med til at udvikle uddan-
nelsesforløbet, som direktøren mener er 
meget tiltrængt.

”Det at køre lastbil er den mindste del 
af  det arbejde, som vores spuleoperatører 
udfører. De betjener en mobil maskine, som 
koster fire-fem millioner kroner. Det er et 
håndværk, hvor de skal kunne suge, spule 
kloakker, rense dem for rødder, og flytte 
vand fra en tank til en anden,” siger Tim 
Normann, som forestiller sig, at man på sigt 
udvikler en egentlig lærlingeuddannelse, 
som man skal tage for at blive spuleopera-
tør.

ECOL-beviset anerkendes
Hvis man som kranfører har taget ECOL-ud-
dannelsen (European Crane Operators 
License) i udlandet, bliver den nu også 
anerkendt i Danmark. Efter henvendelse fra 
DI har Arbejdstilsynet hastebehandlet sagen 
og givet positivt tilsagn om, at udlændinge 
med det samme får anerkendelse for deres 
ECOL-uddannelse, når de søger om det.

Det fortæller DI-chefkonsulent Niels 
Christian Nielsen.

”Det er meget glædeligt, at de danske myn-
digheder bakker op om denne uddannelse, 
så vi sammen med branchen kan arbejde for 
at sikre arbejdskraftens frie bevægelighed 
på tværs af  landegrænser og under sikker-

heds- og sundhedsmæssige fuldt forsvarlige 
rammer.”

Projektsalgsdirektør Kim Hvolbøl fra BMS 
glæder sig over meldingen fra Arbejdstilsy-
net.

”Når vores kranførere har fået deres 
ECOL-bevis, kan vi tage med dem på vores 
vindmølleprojekter og større industripro-
jekter i udlandet. ECOL-beviset er med til 
at sørge for, høj kvalitet i arbejdsmiljø og 
sikkerhed på tværs af  landene,” siger Kim 
Hvolbøl.

Foreløbigt anerkendes ECOL-beviset i 
Danmark, Holland og Belgien, og der er sam-
taler i gang i Tyskland, Irland og Spanien.

En buschauffør, som påkørte ting og beska-
digede den bus, som han kørte, fire gange 
inden for omkring halvandet år, kunne godt 
afskediges uden krav om fratrædelsesgodt-
gørelse. Det har en dommer afgjort ved en 
faglig voldgift i januar i en sag, som 3F havde 
anlagt på chaufførens vegne.

”Jeg mener, at afgørelsen i denne sag vil 
kunne bruges fremover i forhold til last-
bilchauffører, som også har ansvaret for 
arbejdsgivers ejendom. De skal også vise 
agtpågivenhed og køre i overensstemmelse 
med fagets standarder og normer, og gør 
man ikke det, er der tale om misligholdelse 

af  ansættelsesforholdet,” siger advokat og 
DI-chefkonsulent Kirsten Bork.

Der var hverken bilister eller fodgængere 
involverede i skaderne, hvor der skete mate-
riel skade. 

 Buschaufføren fik først en mundtlig ad-
varsel og siden to skriftlige advarsler, inden 
han blev afskediget. 

”Det vil altid komme an på en vurdering af  
de konkrete forhold. Men hvis man ikke er 
uden egen skyld i opsigelsen, har man ikke 
krav på fratrædelsesgodtgørelse, og det kan 
man også genfinde i overenskomsten for 
transport og logistik,” siger Kirsten Bork. 

POSITIVT UDFALD I RETSSAG 
OM CHAUFFØRSKADER

Ved årsskiftet stoppede chefkonsulent Bent Bejstrup (th.) efter at have rådgivet ATL’s 
medlemmer gennem en lang årrække. 

”Bent Bejstrup har i mange år været en institution og en sikker havn for virksomhederne. 
Han har hjulpet mange vognmand sikkert ud af en vanskelig sag,” sagde ATL-formand 
Peter B. Jepsen (tv.), da han takkede for indsatsen.

Der er nu en egentlig uddannelse 
på vej til spuleoperatørerne.  
Foto: Norva24
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TEMA OM UKRAINE

“Vi kigger 
ind i en ny 
normal”

Ekstrem. Historisk. Og desværre kommet for at blive. 
Priserne på energi er på himmelflugt. Ved indgangen til 

2021 kostede en liter truckdiesel 10,01 kroner – nu koster 
den 15,69. Og kører man på gas, er udviklingen endnu vold-
sommere: Så sent som i oktober måned måtte man af  med 

11,95 kroner for et kilogram transport biogas. I skrivende stund 
er den pris vokset til 19,95 kroner.

Sidstnævnte er konsekvensen af  et marked, hvor 
krigen i Ukraine har afgørende betydning, mens prisen 
på olie steg tidligere i forløbet, fordi OPEC-landene 
skruede ned for produktionen under coronakrisen som 
konsekvens af  en faldende efterspørgsel.

De høje priser på energi kan mærkes mange steder. 
Også i vejgodstransportbranchen, hvor budgetter skal 
revideres, tilbud ændres, og bundlinjer forvandles.

Og ifølge DI Energi-direktør Troels Ranis er de høje 
udgifter kommet for at blive – i hvert fald inden for den over-
skuelige fremtid.

”Det er en ekstrem udvikling med historisk høje energipriser, som 
vi er vidne til. Gasprisen har aldrig været højere de seneste 25 år, og 
det har også påvirket elprisen. Der er ikke udsigt til, at det ændrer sig 
foreløbigt. Vi kigger ind i en ny normal med langt højere energipri-
ser, end vi har været vant til. Og det er et vilkår, som hele samfundet 
må indrette sig på,” siger Troels Ranis på baggrund af  DI Energi’s 
forventninger til fremtiden.

Med få undtagelser kører langt størstedelen af  den danske vej-
godstransportbranche stadig på diesel. Selv om det foreløbigt kun er 
USA og Storbritannien, der har udstedt forbud mod import af  olie 
fra Rusland, er prisen på diesel steget markant siden begyndelsen af  
2021, hvor den stadig var påvirket af  den mindskede efterspørgsel 
under coronakrisen. Nu smitter udviklingen fra gasprisen også af  på 
olieprisen.

”Det er en del af  det samlede forsyningskrise-billede, 
og selvfølgelig er oliemarkedet også påvirket. Råolie er 
oppe på over 100 dollars pr. tønde, og det kan enhver 
se, når man kommer forbi en tankstation. Men vi kan 
nemmere erstatte den russiske olie med import fra andre 
lande end den russiske naturgas,” siger Troels Ranis med 
tanke på importen fra OPEC-landene.

Det er langt fra kun vejgodstransportbranchen, der 
vånder sig under de voldsomme prisstigninger på 
brændstof, som vi har oplevet det seneste år. Det er hele 
verdensøkonomien, som har skullet omstille sig til et 

helt nyt udgiftsniveau. Og selv om udviklingen 
kan virke skræmmende, er det en trøst, at den 

danske konkurrenceevne ikke bliver svækket, 
da det er en generel tendens, som rammer 
på tværs af  hele markedet.

”Men det er selvfølgelig afgørende, 
at man justerer sine priser efter det nye 
omkostningsbillede. Og det gælder selvføl-

gelig også transporterhvervet,” siger Troels 
Ranis.
Han påpeger, at vi i Norden på grund af  

udnyttelsen af  vores geografi med norske brusen-
de elve og roterende vindmøller samt en fremskreden 
omstilling til alternativ energi generelt er bedre stillet 
end store dele af  Centraleuropa, som er mere afhængigt af  
den russiske gas.

”Vi producerer mere af  den billige el fra sol og vind, ligesom de 
nordiske vandmagasiner sikrer endnu lavere priser i Norge og i 
Nordsverige. Derfor er el-prisen billigst i Skandinavien og dyrest i 
Centraleuropa. Og det kan give os en lille konkurrencefordel i den 
nuværende situation.”  

Den sikre vej til mere stabile energipriser er investeringer i grøn 
omstilling og en større egenproduktion af  energi, så vi i Europa 
kommer ud af  afhængigheden af  gasleverancer fra Rusland og sikrer 
forsyningen til alle sektorer.

”Billig grøn strøm er en fordel både her og nu og på den lange bane. 
Produktionsprisen er langt lavere, og det bekræftes af  de priser, vi ser.”

Troels Ranis

DI Energi-direktør Troels Ranis 
forudser, at de høje energipriser 
ikke ændrer sig foreløbig.
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Handling nu – 
ellers dør vores 
forretning

Mens DSV 
Transports 

kunder i 
erhvervslivet 

accepterer 
prisstigninger, 

vil de offentlige 
partnere ikke 
betale ekstra 
for den dyre 

diesel.

Forståelse i erhvervslivet. En kold skulder i det offentlige. 
Skåret ind til benet er det, hvad DSV Transport har mødt, 
når regningen for den voldsomt dyre diesel skal dækkes ind.

Hos DSV Transport, der primært kører med materialer, 
jord og affald i bygge- og anlægsbranchen, oplever Lars 

Saltoft Kristoffersen, at der blandt kunderne i den private sektor er 
stor forståelse for de ændrede vilkår og de tilhørende prisstigninger, 
som krigen i Ukraine har medført. Her har man kunnet indgå en 
dialog og fundet de nødvendige løsninger.

“Her har vi kunnet indgå en dialog, og vi har fundet de nødvendige 
løsninger,” siger Lars Saltoft Kristoffersen og forklarer, at det har væ-
ret nødvendigt at indføre et særligt krisetillæg, som bliver reguleret 
hver uge på baggrund af  dieselprisen.

I bygge- og anlægsbranchen er man i forvejen inde i en prisstig-
ningsspiral med højkonjunktur og mangel på kapacitet. Her er den 
øgede udgift  på transport kun en ud af  mange prisstigninger.

Men når det gælder kunderne i den offentlige sektor, er situatio-
nen en helt anden. Her afviser man over en bred kam at ændre på 

de tidligere indgåede aftaler, selv om brændstofprisen er braget 
i vejret.

“Vi er meget låste i vores aftaler, hvor vi kører med affald, 
for eksempelvis Vestforbrændingen, AffaldPlus i Næstved 

og ARGO i Roskilde. De dækker sig ind under, at der ikke 
er tale om force majeure, og de mener derfor  ikke, at vi er 
berettiget til et tillæg,” siger DSV-direktøren og tilføjer:

“Værst af  alt virker det til at være en koordineret indsats 
og holdning blandt de offentlige indkøbere af  transport.” 
I stedet mener de offentlige kunder, at DSV Transport må 

få ekstraomkostningerne dækket i næste års indeksregulering. 
Men det er en fuldstændig uholdbar løsning, som ifølge Lars Saltoft 

UREALISTISK 
AT FJERNE 

ALLE  
AFGIFTER

Hårdt ramt af 
gasprisernes 
himmelflugt

Indtil midten af  oktober sidste år koste-
de en liter transport biogas 11,95 kroner 
pr. liter. Fem måneder senere ramte 
literprisen et historisk højt niveau med 
19,95 kroner for en enkelt. 

Meldgaard Miljø kører dagrenovation 
med gasdrevne renovationsvogne for 
en lang række kommuner i Jylland og 
på Fyn. Brændstofudgifterne udgør en 
væsentlig post i driftsøkonomien, som 
nu har svært ved at hænge sammen.

Raterne i de kontrakter, som Meld-
gaard Miljø har indgået med kommu-
nerne, er nu helt ude af  trit med den 
virkelighed, som har ramt den store 
sønderjyske virksomhed, der har 34 
gasdrevne renovationsvogne i deres 
flåde, og yderligere fire er på vej.

”Vi har ikke gjort tallene op, men det 
er rigtigt mange penge hver måned. Og 
vi har ikke nogen alternativer: Vi er fast-
låst af  den bilpark, som vi har, og den 
kan kun bruges til gas. Vi kan ikke gøre 
andet end at starte vores biler og køre ud 
hver morgen,” siger direktør for Meld-
gaard Gruppen, Henrik Meldgaard.

Derfor er Meldgaard Miljø nu i dialog 
med kommunerne med henblik på at 
justere aftalerne, så de passer til den nye 
økonomiske virkelighed, der i høj grad 
hænger sammen med krigen i Ukraine 
og det forværrede forhold til gasleve-
randøren Rusland.

”Vi håber på, at vi gennem dialog 
med kommunerne kan finde en måde at 
indeksere priserne, så vi kan få en kom-
pensation for vores stigende udgifter. 
Vi lever lige nu i en helt ustyrlig verden 
med force majeure-lignende tilstande, 
som ingen kunne forudse. Heller ikke 
i vores vildeste fantasi,” siger Henrik 
Meldgaard.

Han påpeger, at det ikke kun er gas-
prisen, som er steget med op mod det 
dobbelte. Den miljøvenlige HVO-diesel, 
der i forvejen er dyr, er også eksploderet 
til det dobbelte, ligesom prisen på den 
almindelige diesel også er på meget højt 
niveau. Og de voldsomme prisstignin-
ger gør en stor forskel, når man bruger 
adskillige millioner liter om året.

”Jeg tror, at alle har forståelse for, at vi 
lige nu står i en meget atypisk situation, 
hvor der vil komme prisstigninger, som 
breder sig hele vejen rundt i samfundet. 
Vi har en forhåbning om, at vi finder 
en god løsning, så vi også fremover kan 
have en forretning.”

Foråret har budt på dramatiske prisstig-
ninger på de brændstoffer, som de danske 
vognmænd kommer i tanken på lastbilerne. 
Og det gør ondt mange steder rundt om i 
branchen. Men løsningen på den voldsomme 
udgiftsstigning er ikke en generel afgiftsfri-
tagelse.

Det fastslår DI Transport-direktør Karsten 
Lauritzen.

”Der er nogle, der råber på, at vi skal have 
fjernet alle afgifter på brændstoffer, men 

det vil være helt urealistisk.  Afgifter-
ne er EU-lovgivning, så vi kan ikke 

gøre meget nationalt. Hvis EU skulle 
tillade, at man nationalt helt fjerner 
afgifterne, vil de med garanti blive 
genindført i Danmark, når situatio-

nen igen er stabil. Men det sker ikke 

TEMA OM UKRAINE
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Kristoffersen højst vil kunne dække omkring en tredjedel af  de øgede 
udgifter. Og det er under alle omstændigheder for sent i forhold til de 
øjeblikkelige likviditetsproblemer. 

“Vi lever i en verden med små marginaler, og vi har brug for at få 
dækket vores udgifter lige nu. Ellers dør vores forretning,” siger Lars 
Saltoft Kristoffersen og tilføjer, at Konkurrence- og Forbrugersty-
relsen oven i købet har meldt ud, at offentlige indkøbere skal se på 
aftalerne med fleksibilitet på grund af  krigen, men det er umuligt at 
trænge igennem. 

“Vi får i stedet at vide, at det vil blive betragtet som statsstøtte, hvis 
vi får dækket de øgede udgifter. Det giver ingen mening,” siger Lars 
Saltoft Kristoffersen.

Foreløbigt betaler DSV Transport selv et olietillæg til de eksterne 
vognmænd, som man samarbejder med, og som eksempelvis kører til 
genbrugspladser, og derfor er omfattet af  en offentlig aftale. Men det 

er ikke en mulighed i længden, når den offentlige aftalepartner ikke 
vil være med til at betale den ekstra udgift.

“Når udgifter til dieselolie udgør 25-35 procent af  dine omkostnin-
ger, og du kun har tre-fem procents overskud på din bundlinje – hvis 
det vel at mærke går godt – så kan du ikke køre længe, uden at din 
forretning dør, hvis du ikke bliver kompenseret for prisstigningerne,” 
pointerer direktøren.

Selv om aftalerne med det offentlige kun udgør mellem fem og 
otte procent af  omsætningen hos DSV Transport, lover Lars Saltoft 
Kristoffersen, at han sammen med virksomhedens advokater vil 
kæmpe med hud og hår for at få kompensation for de øgede udgifter 
til brændstof.

“Ellers bliver konsekvensen, at vi må hæve aftalen og tage et juri-
disk slagsmål bagefter. Sådan som tingene har udviklet sig, må vi se 
på det ud fra den grimme vinkel,” siger Lars Saltoft Kristoffersen.

nødvendigvis i Sydeuropa, og så 
har man skabt sig en ufordel-
agtig konkurrencesituation på 
den lange bane.”

Direktøren mener, at vi 
længe har nydt godt af, at 
olieprisen havde ligget stabilt 
på et relativt lavt niveau, som 
også har hængt sammen med, 
at efterspørgslen efter fossile 
brændstoffer var påvirket af  krav om 
grøn omstilling og elektrificering. Men efter 
krigsudbruddet i Ukraine eksploderede pri-
sen, også fordi der opstod panik i markedet.

”Panikken forsvinder igen, men hvis 
udbuddet ikke øges, ser vi ind i en højere pris 
i lang tid. Jeg er skeptisk over for panikløs-
ninger, som der sjældent kommer noget godt 

ud af, men hvis landene omkring os 
fjerner afgifterne, må vi reagere. 

En lille hjælpende hånd kunne 
være afgiftsfritagelse af  grønne 
drivmidler som HVO, biogas 
med mere, så man politisk 

er med til at sætte fart på den 
grønne omstilling,” siger DI-di-

rektøren.
Han afviser ideen om, at man mid-

lertidigt nedsætter hastighedsgrænserne 
på vejene for at spare på brændstofferne.

”Det er måske det værste eksempel på en 
panikløsning. Det lyder smart, men først 
skal der vedtages et lovforslag, så skal der 
sættes skilte op – og så kan de måske blive 
pillet ned om en måned. Vi skal sørge for, at 
der bliver truffet beslutninger, som er kloge 

på kort og lang sigt, og som ikke hele tiden 
bliver lavet om. Uforudsigelighed er gift for 
enhver, der driver forretning.”

DI opfordrer til, at man indretter sin for-
retningsmodel på, at brændstofprisen bliver 
reguleret op og ned, og at der bliver taget 
højde for en periode med høj inflation.

Og så handler det om at sørge for hjælp til 
de virksomheder, der virkelig er kommet i 
klemme på grund af  fastpriskontrakter.

”Stat og kommune må være villige til 
at hjælpe og betale mere for det dyre 
brændstof. Og samtidig er der jo mange 
DI-medlemmer, som er kunder hos DI 
Transports-medlemmer, og her håber jeg, at 
leverandører og kunder hjælper hinanden 
lidt. Ellers er alternativet jo, at vognmænde-
ne kaster håndklædet i ringen.” 

Karsten Lauritzen

DSV Transports direktør Lars Saltoft 
Kristoffersen oplever manglende 
forståelse blandt kunderne i den of-
fentlige sektor. Foto: DSV Transport
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“De må bo her, 
så længe det 
er nødvendigt”

Chaufføren Vasyl Savchenko (nr. 2 fra højre) kørte til Ukraine og hentede sin familie til Danmark, 
hvor de nu bor i hans arbejdsgivers hus. Fotos: Martin Dam Kristensen. Martin Rosenlund Rasmussen

TEMA OM UKRAINE
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En lyshåret kvinde kommer ud af  
det store rødstenshus og løfter 
kærligt sin datter op af  barnevog-
nen. Ovenover er himlen blå, og 
solen skarp. Nærmest symbolsk: 

Som et smukt billede på det flag og land, 
hvor kvinden og pigen kommer fra.

Her ånder ro og fred denne forårsdag i 
nordjyske Vrå. Krigen i Ukraine er jo også 
tusindvis af  kilometer væk fra den lille plet 
på Danmarkskortet, men glemt er den ikke. 
Så langt fra. Kvindens mand og pigens far er 
blevet i Ukraine for at forsvare sit hjemland 
mod de indtrængende soldater fra Rusland.

Selv endte de i Vrå takket være kvindens 
onkel og hans arbejdsgiver i Danmark.  Med 
onklen Vasyl Savchenko ved rattet – den 
lange vej fra Ukraine til Nordjylland – var de 
blandt passagererne i en bus.

Vasyl Savchenko kører til daglig grise-
transporter for vognmandsvirksomheden 
Bendt Søndergaard, som Martin Rosenlund 
Rasmussen driver sammen med sine  sviger-
forældre. 

Da Vasyl Savchenko ringede hjem til sin 
chef  i Danmark på en skrattende mobilfor-
bindelse og spurgte, om det var i orden, at 
han kom tilbage med en busfuld af  familie 
og familiens venner på flugt fra krigen, 
var Martin Rosenlund Rasmussen ikke et 
sekund i tvivl: De skulle bare komme – også 
selv om han ikke var helt sikker på, om det 
var en minibus eller en større turistbus, der 
var på vej, som han genkalder det med et 
smil. 

Familiefirmaet har en ejendom, hvor de 
bruger stalden til grise, men stuehuset, som 
bruges til udlejning, har stået tomt siden 
efteråret. Nu kunne det i stedet blive et 
helle for en busfuld af  ukrainske flygtninge, 

som havde brug for at komme langt væk fra 
luftalarmer, bombardementer og soldater.

Bussen viste sig at rumme 35 passagerer 
fra det vestlige Ukraine, hvor Vasyl Sav-
chenko, der har levet i Danmark de seneste 
15 år, kommer fra.

Martin Rosenlund Rasmussen rakte ud til 
sit netværk blandt de lokale erhvervsdriven-
de, og derefter gik det stærkt: Kummefryser, 
køleskab, møbler – huset blev hurtigt til et 
hjem med mad på hylderne, lamper i loftet 
og varmt vand i hanerne til de mange nye 
Vrå-indbyggere. 

”Det har været ret overvældende,” siger 
Martin Rosenlund Rasmussen:

”At mærke den opbakning. Både fra pri-
vate og fra de erhvervsdrivende. Der rullede 
den ene trailer efter den anden ind med 
gaver. Vi oplever et helt vildt sammenhold i 
lokalsamfundet, og der kommer også mange 
donationer fra ukrainere, som allerede bor 
her i Danmark. Vi er faktisk endt med så 
mange ting, at vi har sendt en del videre til 
Ukraine.”

ER REJST TILBAGE TIL UKRAINE
Selv om huset er i to plan og med mange 
værelser, blev det alligevel lidt hektisk og 
trangt med de mange mennesker under sam-
me tag. To af  familierne flyttede ud i nogle 
af  virksomhedens udlejningssommerhuse, 
og en af  de ukrainske familier er igen rejst 
tilbage til Ukraine.

”Situationen er mere stabil nu, så de ville 
hjem og på arbejde,” siger Vasyl Savchenko.

21 af  lastbilchaufførens slægtninge, heraf  
13 børn, bor stadig i stuehuset. Og selv om de 
alle har planer om at vende hjem til Ukraine 
i det øjeblik, krigen er forbi, så er de ved at 
få etableret en form for hverdag i Danmark. 
En hverdag, hvor børnene fortsætter deres 
ukrainske skolegang over nettet, og hvor de 
voksne skemalægger og fordeler opgaverne 
med rengøring og madlavning. 

Natalya, den ene af  Vasyls kusiner, er en 
populær kunstner i hjemlandet. Hun har 
malet billeder i Danmark. De skal den-
ne weekend på auktion i Hirtshals, hvor 
indtægterne fra salget går til at finansiere 
forsvaret af  Ukraine.

”Vi er meget glade for at være her. Det er 
gode folk, der har taget imod os og givet os 
alt, hvad vi mangler. Også makeup. De små 
ting er vigtige,” siger Natalya og smiler bredt 
med de tydeligt markerede læber. 

I køkkenet er der gang i gryderne, og en 
duft af  sødme og citron spreder sig. Vasyl 
Shevchenkos mor, Nadya, har sat gang i for-
beredelserne til den ortodokse påske, og der 
bliver gjort klar til at bage særlige ukrainske 
påskekager. Børnene Kiril og Lyba farver æg 
ved at koge dem sammen med løgskaller.  

”Lyba er her uden sine forældre. Min 

Vognmand Martin Rosenlund Rasmussen har stillet 
et hus til rådighed for ukrainske flygtninge. 

I køkkenet 
laver  

bedstemor 
Nadya  

påskeæg 
med  

børne- 
børnene 

Kiril og 
Lyba. 
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BENDT  
SØNDERGAARD APS
Vognmandsvirksomhed fra Vrå i 
Nordjylland. 

Etableret i 1946 af Bendt 
Søndergaard, og den ejes i dag 
af anden generation, ægteparet 
Kirsten og Carsten Søndergaard.

Virksomheden kører udelukkende 
med grise for Danish Crown. 

Lastbilparken rummer 30 
lastbiler, og der er 38 chauffører 
ansat.

DET GIVER SÅ MEGET 
MENING AT KUNNE 
HJÆLPE DEM.  
OG DE ER BARE  
TAKNEMMELIGE FOR 
AT MÅTTE VÆRE HER.
Martin Rosenlund  
Rasmussen, vognmand.

Martin Rosenlund Rasmussen (tv.)  
har taget imod en bus fuld af ukrainske 

flygtninge, som hans chauffør  
Vasyl Savchenko kørte til Danmark.

TEMA OM UKRAINE

søster og hendes mand er begge blevet 
hjemme i Ukraine for at forsvare landet mod 
russerne,” siger Vasyl Shevchenko. 

Martin Rosenlund Rasmussen spørger 
til, om der er noget, som hans ukrainske 
gæster mangler. Han forsøger at gøre deres 
ophold i Nordjylland så trygt og behageligt, 
som det overhovedet er muligt – også selv 
om det giver en del ekstra opgaver oven i en 
i forvejen presset hverdag som vognmand. 
Men hjælpen er nær.

”Vores alt-mulig-kvinde Ann-Kristin har 
været en stor hjælp. Hun er virkelig gået ind i 
det her arbejde med hjertet.”

Martin Rosenlund Rasmussen ser frem til, 
at de ukrainske flygtninge 
får deres opholdstilladelse 
og adgang til offentlige 
ydelser på plads, så de selv 
kan stå for indkøb. 

Det vil dels give dem 
noget mere indhold i hver-
dagen, dels mulighed for 
at bestemme mere selv, kon-
staterer vognmanden, som 
stiller huset til rådighed, så 
længe det er nødvendigt.

”Når man har sagt A, 
må man også sige B. Det er 
umuligt at sige, hvor længe 
krigen varer – det kan være 
14 dage, et halvt år eller læn-
gere. De må bo her, indtil der ikke er behov 
for det mere. Det giver så meget mening at 
kunne hjælpe dem. Og de er bare taknem-
melige for at måtte være her,” siger Martin 

Rosenlund Rasmussen, som egentlig også 
ser den nuværende situation som en mulig-
hed for at betale tilbage for den indsats, som 
mange østeuropæere leverer i Danmark.

”Vi er dybt afhængige af  den arbejds-
kraft, der eksempelvis kommer fra Ukraine. 
Nu kan vi give lidt den anden vej,” siger 
vognmanden, som har fem chauffører fra 
Ukraine. 

Det har dog pt. nok temmelig lange udsig-
ter, som verden ser ud lige – trods blå him-
mel og høj sol i Vrå. Alle ukrainske mænd 
mellem 18 og 60 år skal blive hjemme og 
forsvare Ukraine mod den russiske invasion.
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SØRG NU FOR AT SIKRE 
JER MOD HACKERE 
Krigen i Ukraine er en 
god anledning til at 
gennemgå virksomhedens 
cybersikkerhed for at gardere 
sig mod at blive hacket.

Samtidig med at Rusland invaderede 
Ukraine i slutningen af  februar, 
udsendte Center for Cybersikker-
hed under Forsvarets Efterretnings-
tjeneste en klar opfordring til både 

myndigheder og virksomheder om at styrke 
cyberberedskabet. Ikke fordi man direkte 
betragtede Danmark som et potentielt mål, 
men fordi det kan ramme danske virksom-
heder, hvis Rusland som en del af  krigen 
retter cyberangreb mod Ukraine og de om-
kringliggende lande.

Så hvis man ikke allerede har gennemgået 
sin virksomheds IT-beskyttelse og sørget for, 
at man er så godt sikret, som det er muligt, 
så er krigen i Ukraine en meget aktuel anled-
ning til at tjekke cybersikkerheden.

Sådan lyder opfordringen fra DI’s fagleder 
for digital ansvarlighed og cybersikkerhed, 
Morten Rosted Vang:

”Selv hvis man ikke føler, at man er i risi-
kozonen, så er man det alligevel. Sådan var 
det før krigen i Ukraine, og nu kan der der-
udover være risiko for en spill over-effekt, 
hvor man som dansk virksomhed bliver et 
tilfældigt offer for øget cyberaktivitet under 

gital netop nu kan søge om et tilskud på 
50.000 kroner til et digitalt sikkerhedstjek.

”Der er afsat 50 millioner kroner, men 
over halvdelen af  puljen er allerede væk nu, 
så det gælder om at være hurtig og få sendt 
ansøgningen afsted,” opfordrer han.

Ifølge IT-sikkerhedsekspert Jacob Herbst 
fra virksomheden Dubex, der rådgiver om 
cybersikkerhed, har der endnu ikke været 
flere hackerangreb, end før krigen brød ud.

”Men vi oplever flere scanninger og reko-
gnosceringer nu. Vi ser, at både russerne og 

kineserne er meget aktive i øjeblikket. Det 
svarer lidt til indbrudstyve, der 

går rundt og tager i dørene i 
villavejene for at planlæg-

ge, hvor de skal slå til,” 
siger Jacob Herbst. 

”Lige nu er der ikke 
et øget trusselsni-
veau, men situa-
tionen kan ændre 
sig lynhurtigt. 
Hvis gaskonflik-
ten eskalerer, kan 

man forestille sig, 
at russerne i hævn-

gerrighed vil give de 
cyberkriminelle mere 

frie rammer til at angribe 
den europæiske energi- og 

finanssektor – oveni den cyber-
chikane, som de har excelleret igennem 

adskillige år,” vurderer Jacob Herbst.

1 Brug altid 
tofaktorgodkendelse

Når man logger ind udefra, 
skal man altid bruge 
tofaktor-godkendelse 
med en token, det er ikke 
nok med brugernavn og 
password. Slå desuden 
tofaktor-godkendelse til 
på alle cloud-services, der 
understøtter det – som 
eksempelvis Microsoft 

Office 365, Google Gmail, 
Facebook etc.

2 Se hvordan din 
virksomhed ser  

ud udefra
Find ud af, hvordan 
en angriber ser din 
virksomhed, det vil 
sige, hvad der er 
åbent og sårbart, 
altså den potentielle 
angrebsoverflade. Få 
et overblik, og luk de 
fjernskrivebordsløsninger, 
som man ikke er 
opmærksom på, at man 
har, da mange succesfulde 
angreb starter der. 

3 Få opdateret 
programmerne

Hver eneste gang, der 
kommer en opdatering, 
er de cyberkriminelle 
superdygtige til at pille den 
fra hinanden og finde ud af, 
hvad der er blevet rettet. Og 
så ved de lige, hvor de skal 
gå ind, hvis man ikke får 
gennemført opdateringen, 
eksempelvis på Microsoft 
Exchange Server.

4 Sørg for back-up
Få din back-up-løsning 

testet, og sørg for at have 
den et sted, hvor den ikke 
kan blive ødelagt. Det kan 

være bånd med data, der 
ligger i pengeskabet, eller 
det kan være en cloud 
service, hvor data ikke kan 
slettes igen.

5 Hav en beredskabsplan 
klar

Hvem skal man ringe til, 
hvis det går galt? Gør dig 
nogle tanker om, hvad I 
skal gøre, hvis I pludselig 
står i sådan en situation. Og 
hav eventuelt nogle print 
klar af de mest nødvendige 
oplysninger, så I har dem, 
hvis alle IT-systemerne er 
væk. 
Kilde: Jacob Herbst, Dubex

krigen. Og hvis man handler med lande i 
nærområdet af  krigen, så er man selvfølgelig 
i større risiko for at blive ramt af  det.”

Han tilføjer, at risikoen for at blive udsat 
for et hackerangreb eller andre former for 
cyberkriminalitet i nogle år nu har været rig-
tig høj, og at vi befinder os midt i et konstant 
kapløb, hvor de cyberkriminelle konstant 
produktudvikler og forfiner deres metoder, 
mens virksomheder og myndigheder forsø-
ger at gardere sig med forbedrede sikker-
hedsprogrammer og adgangssystemer.

”Det er ikke et område, som ledelsen eller 
IT-afdelingen kan stå alene med. 
Det handler i høj grad om, at 
der skal skabes en bevidst-
hed hos medarbejderne, 
så de er opmærksomme 
og ikke kommer til at 
klikke på vedhæft-
ninger i mails eller 
lignende fra afsen-
dere, de ikke kender. 
Svindelforsøgene er 
ikke så håbløst dum-
me som tidligere, de 
ligner den ægte vare 
rigtig godt, så man skal 
være på vagt og reagere, 
hvis der er noget, der virker 
mistænkeligt,” siger Morten 
Rosted Vang.

Han henviser til, at virksomheder med 
mellem 2 og 249 ansatte gennem SMV:Di-

5 RÅD TIL AT  
FORBEDRE  

VIRKSOMHEDENS 
CYBERSIKKERHED 
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DIREKTØREN HAR ORDETTEMA OM UKRAINE

I 2030 vil en stor del af de nye lastbiler køre med elektriske motorer. Det spår Klimarådets 
næstformand, transportforsker Niels Buus Kristensen, der ikke tror, at krigen i Ukraine 
bremser den udvikling. Måske snarere tværtimod.

Hvordan skal vi som branche 
forholde os til den grønne 
omstilling – og hvad betyder 
det for vores investering i nye 
lastbiler? Og har krigen og de 

aktuelt stigende priser på brændstof  nogen 
betydning i forhold til, hvad der så bliver det 
kloge valg fremover?

Det er med garanti nogle af  de spørgsmål, 
som optager den danske godstransportbran-
che i den her tid, hvor alle dele af  samfundet 
skal bidrage i kampen mod klimaforandrin-
gerne. 

For persontransportens vedkommende 
er de fleste efterhånden overbevist om, at 
vi alle sammen kommer til at køre elbiler. 
Udfasningen af  benzin- og dieselbiler er i 
fuld gang: Kunderne er klar, og en række 
af  de allerstørste producenter har sat dato 
på, hvornår det sidste fossildrevne køretøj 
forlader samlebåndet.

Situationen er mere kompleks, når det 
gælder vejgodstransporten og dens udfor-
dringer med ladestandere, batterikapacitet 
og anskaffelsespriser. Det kan også ses ud 
fra antallet af  nyindkøbte lastbiler sidste år. 
Her udgjorde de eldrevne lastbiler kun en 
procent af  de i alt 4.392 nye lastbiler.  

Oveni det kommer så krigen i Ukraine. 
Den tilhørende prisstigning på både diesel 
og gas viser, at vi er særdeles sårbare over 
for afhængighed af  fossile brændstoffer 
udefra. Omvendt kan det med udsigt til en 
stram økonomi på grund af  krigen også være 
svært at finde midler til at investere i dyre 
el-lastbiler.

Niels  Buus Kristensen, der er forsknings-

leder ved Transportøkonomisk Institutt, 
Oslo, samt næstformand i Klimarådet, er 
meget klar i spyttet. Han mener, at krigen 
gør det endnu mere påtrængende at sætte 
mere gang i den elektriske udvikling.

”Der har været røster fremme om, at 
krigen i Ukraine vil sætte en bremse på den 
grønne omstilling, fordi der vil mangle 
økonomisk overskud. Men jeg tror snarere, 
at vi vil gøre endnu mere for hurtigt at blive 
uafhængige af  fossile drivmidler. Nu er der 
i hvert fald også en geopolitisk tungtvejende 
grund til at sætte fart på omstillingen,” siger 
Niels Buus Kristensen.

SVÆRT AT LAVE NYE INVESTERINGER
For den enkelte vognmand kan det være 
svært at se, hvad man skal gøre, og ikke 
mindst hvornår skal man gøre det, når der 
skal investeres i nye lastbiler. Det er meget 
dyrt, hvis man selv skal sørge for et an-
læg med ladestandere, og den nuværende 
infrastruktur med begrænsede muligheder 
for at få genopladet batterierne gør det svært 
at transportere gods med el-lastbiler over 
længere afstande.

Sidste efterår udgav Klimarådet rapporten 
’Veje til klimaneutral lastbiltransport’. Niels 
Buus Kristensen var en af  afsenderne, der 
kommer med en række anbefalinger til den 
grønne omstilling af  den tunge vejgods-
transport. 

Rapportens anbefalinger og konklusi-
oner ligger i tråd med andre tilsvarende 
forskningsprojekter rundt om i Europa. Det 
bliver hverken biogas eller power to-X, der 
kommer til at holde hjulene kørende, når vi 

Forsker: Krigen  
fremskynder  
behovet for den 
elektriske fremtid

Niels Buus Kristensen
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bevæger os ind i det kommende årti: Lastbi-
lerne kommer til at køre på elmotorer. 

”På europæisk plan er der ikke biomasse 
nok til dække behovet med biobrændstoffer, 
og der er mange ting, som vi også skal bruge 
vores bioenergi til. Når det gælder flydende 
brændstoffer fra vindmøllestrøm, så vil der 
være et meget stort energitab – både når 
man laver strømmen om til flydende brænd-
stof  og i forbrændingsmotorerne – det bliver 
dyrt, så det tror vi heller ikke på,” siger Niels 
Buus Kristensen.

Han er mere optimistisk, når det kommer 
til batteridrevne lastbiler og brint lagret i 
brændselsceller, som så siden bliver lavet om 
til strøm.

”Batterierne bliver billigere og mere 
kompakte. De vil være attraktive i forhold til 
distributionskørsel med mange korte ture, 
men de har deres svagheder, når du skal køre 
langt. Det vil fortsat billiggørelse og tekno-
logiudvikling måske ændre på,” siger Niels 
Buus Kristensen.

Og så henviser han til, at lastbil-
producenterne allerede har læst 
skriften på væggen og er på vej 
væk fra de nuværende for-
brændingsmotorer. Tesla har 
meldt ud, at de snart er klar 
med el-lastbiler med en ræk-
kevidde på op til 800 kilome-
ter, og tyske Daimler Trucks 
forventer, at deres brintlastbi-
ler er konkurrencedygtige, når 
vi nærmer os 2030.

Under alle omstændigheder for-
venter Niels Buus Kristensen, at der i 
de kommende år kommer yderligere 
afgifter eller et kvotesystem, som gør 
det betydeligt dyrere at bruge fossile 
brændstoffer, og det vil hjælpe ud-
viklingen på vej, således at en meget 
stor del af  de nye lastbiler i 2030 vil 
køre på batterier eller en kombination 
af  batterier og brint.

Men hvad gør de danske godstrans-
port-virksomheder så i mellemtiden? Det 
kan være svært at træffe det rigtige valg, 
hvis man står foran store investeringer i nye 
lastbiler inden for den nærmeste fremtid.

”Jeg kan ikke råde den enkelte vognmand 
til, hvad han skal gøre. Men man skal nok 
passe på med at gøre, som man altid har 
gjort. Der kommer til at ske ændringer, hvor 
dele af  markedet vil efterspørge de grønne 
løsninger.”

”De tunge og lange transporter vil nok 
stadig køre på diesel nogle år endnu, selv om 
der snart kommer brintlastbiler på forsøgs-
basis. Men til distributionskørsel giver det 
god mening at køre på el. Og man skal ikke 
underkende, at der kommer en øget efter-
spørgsel fra kunder, som er villige til at betale 
ekstra for at få sine varer transporteret på 
en bæredygtig måde fra både detailhandlen 
og produktionsvirksomhederne,” siger Niels 
Buus Kristensen.

GRØN OMSTILLING 
– SPØRGSMÅLET  
ER KUN HVORNÅR
Skiftet fra diesel- til ellastbiler kræver 
infrastruktur og enorme mængder grøn strøm. 
Udviklingen kommer, men udbygningen skal 
op i fart, fastslår Drivkraft Danmarks direktør.

Håbet er lysegrønt og venter forude. Men der er et par solide 
bakker, som skal bestiges, før det er farvel til diesel og goddag 
til batterier, brændselsceller eller power to-X. 

For det første skal infrastruktur i form af  anlæg med lade-
standere over hele Danmark på plads. For det andet skal der 
i den grad drejes på hanerne. I dag bliver der ikke tilnærmel-
sesvis produceret nok grøn strøm til at holde en el-dreven 
lastbilpark kørende. 

Sådan lyder budskabet fra Jacob Stahl Otte, direktør for 
Drivkraft Danmark, branche- og arbejdsgiverforeningen for 
virksomheder, der leverer brændstof  og opladning til bili-
sterne og transportsektoren.

”Vores medlemmer bliver klar til at sørge for opladning af  
el-lastbiler på alle de truckanlæg, hvor der i dag bliver tanket 
diesel. Men uanset hvad så skal vi producere enorme mæng-
der grøn el for at kunne levere strøm til batterier og til power 
to-X. Og der er vi ikke endnu,” siger Jacob Stahl Otte.

Han er overbevist om, at det bare er et spørgsmål om tid, 
før omstillingen slår igennem, og hans medlemmer er parate 
til at foretage de fornødne investeringer, så infrastrukturen 
er på plads, når behovet er der.

”Vi er på vej ind i en overgangsperiode med en gradvis 
omstilling fra diesel og over til brint eller el – eller begge dele. 
Den bedste teknologi vinder i sidste ende, og så skal vores 
medlemmer nok være klar til at levere energien, om det så er i 
form af  el-ladning eller grønne brændstoffer. Det kræver en 
langsigtet investering, og derfor er det også vigtigt, at tinge-
ne sker i den rigtige rækkefølge, så de, der skal distribuere 

energien, også kan se behovet.”
Jacob Stahl Otte følger den teknologiske udvikling på om-

rådet tæt, og han bemærker, at producenterne af  lastbiler er 
meget optagede af  at udvikle klimavenlige løsninger.

”De taler ikke om andet, så spørgsmålet er kun, hvornår de 
kommer.”

BRUG FOR HJÆLP TIL INVESTERINGER
Rune Noack, transportpolitisk chef  i DI, opfordrer til, at 
beslutningstagerne sørger for fortsat at se bredt ud i landska-
bet, når man arbejder med den grønne omstilling i den tunge 
transport:

”Det inkluderer også biobrændstof  og biogas. Der vil helt 
sikkert komme flere el-lastbiler, men der vil stadig være 
mange, som kører med almindelige dieselmotorer. Og her 
kan man gøre det attraktivt at hælde biobrændstof  i tanken, 
eksempelvis ved at fritage HVO-diesel for afgifter,” siger 
Rune Noack.

Det er op til tre gange dyrere at anskaffe lastbiler, der er på 
alternative drivmidler. Derfor har branchen brug for hjælp.

”Vi har foreslået, at man afsætter en milliard kroner i støtte 
til køb af  lastbiler, der kører på el, brint og biogas. Det er 
vores bud på, hvordan man her og nu kan få vognmændene til 
at vælge en grøn lastbil næste gang, de køber en ny.”

Prisen på en liter diesel 
primo april 2022

15,69

Prisen på en liter diesel 
primo april 2021

Kilde: ok.dk

10,69
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Karsten Lauritzen mødes 
stadig om morgenen og 

løber med sine tidligere 
medarbejdere i 

Skatteministeriet.  
Foto: Flemming 
Brandt

“Hvis vi stoler 
på hinanden, 
kan vi udrette 
meget mere”
Ordentlighed og en grundlæggende tro på, at tillid og 
samarbejde er afgørende, bragte Karsten Lauritzen langt 
i politik. Som direktør i DI Transport har han også et stort 
fokus på relationer. 

Farvel. Og mange tak. Da Karsten 
Lauritzen tilbage i januar på Face-
book afslørede, at han i en alder af  
38 år stoppede i politik for at blive 
direktør for DI Transport, væltede 

det ind med lykønskninger og taksigelser for 
samarbejdet fra både venstre og højre side af  
Folketinget. 

Flere gange blev det understreget, at man 
trods politisk uenighed kunne regne med 
den tidligere Venstre-skatteminister som 
en velforberedt og reel samarbejdspartner. 
En ‘afskedssalut’, som ikke alle får med sig, 
når de slipper brikkerne i det til tider barske 
politiske spil på Christiansborg, og den nye 
DI-direktør er da også glad for roserne. 

Karsten Lauritzen fik politik og ‘ordentlig-
hed’ ind med modermælken. Som søn af  Jens 
Lauritzen, der i mange år var borgmester 
for Venstre i først Løgstør og siden Vesthim-
merlands Kommune, blev der i barndoms-
hjemmet talt om landbrugets udfordringer 
og kommunalpolitik over spisebordet, men 
også hvordan man bør opføre sig.

Den nye DI-direktør fik det, han i dag selv 
betegner som ‘sunde politiske værdier’ med 
i sin bagage plus et budskab om, at man altid 
skal behandle andre mennesker ordentligt – 
også dem man er uenig med.

Karsten Lauritzen betegner ordentlighe-
den som ’et strategisk valg’.

”Det var et råd, som min far gav mig: Man 
skal altid behandle folk omkring sig ordent-
ligt. Hvis vi stoler på hinanden, så kan vi 

FÅR NY ENERGI PÅ 
LØBETURERNE

To-tre gange om ugen 
trækker Karsten 
Lauritzen i løbeskoene. 
Ofte sker det sammen 
med løbeklubben i 
Skatteministeriet, som 
han holder fast i. Han løber 
for at stresse af og for at 
holde sig i form til at løbe et 
årligt maratonløb. 
”Det er lidt hårdt at løbe 
sammen med dem fra 
Skatteministeriet, for de er i 
bedre form, end jeg er. Jeg løber 
et maraton igen til efteråret, og 
alt under fire timer er godkendt. 
Der skal også være plads til at 
nyde livet med et glas rødvin og 
god mad, og det er der ikke, hvis 
jeg skal længere ned.” 
”Jeg stresser af med at bruge 
min krop, og sådan får jeg ny 
energi. Hvis jeg har noget, der 
ligger og rumler, enten privat 
eller arbejdsmæssigt, så får jeg 
brikkerne til at falde på plads på 
en løbetur, typisk alene, hvor jeg 
bedre kan tænke.”

udrette meget mere, end 
vi lige regner med.”

”Politikere bliver ofte ankla-
get for kun at tænke frem til næste valg. Men 
de, der virkelig får flyttet noget, det er dem, 
der forstår at opbygge relationer over tid,” 
siger Karsten Lauritzen. 

Relationer bygger han fortsat op. Bare i 
nye omgivelser. Da ATL-Magasinet møder 
ham i Industriens Hus, har han og besty-
relsen i DI Transport netop haft besøg af  
transportminister Trine Bramsen (S), og 
om aftenen skal han spise middag med en 
radikal folketingspolitiker med indflydelse 
på transportområdet.

”Transport er en voldsomt reguleret sek-
tor, og det gælder både godstransport, flytra-
fik og den kollektive trafik. Og når man lever 
under tæt regulering, er det klogt at holde 
regulator tæt på sig,” siger han og smiler.

Derudover følger nordjyden opfordrin-
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gen fra DI’s administrerende direktør, Lars 
Sandahl Sørensen, om at være i tæt kontakt 
med medlemmerne hver dag.

”I dag har jeg talt med 15 medlemmer, 
inklusive dem, der sidder i bestyrelsen. Det 
er dem, jeg skal rette mig efter, og jeg skal 
følge op på de ting, som de mener, er vigtige,” 
konstaterer han.

Men hvorfor valgte Karsten Lauritzen, 
der var en populær Venstre-profil og med 
god ret kunne ses som en potentiel fremtidig 
formandskandidat, at forlade politik? 

”Jeg var 24, da jeg blev valgt til Folketinget 
og 31 år, da jeg blev minister. Jeg har lært 
fantastisk meget, men jeg har også lovet mig 
selv, at jeg ville prøve noget andet. Og jeg 
blev lidt provokeret, når jeg blev mødt af  ud-
sagnet om, at det aldrig ville ske: At jeg altid 
ville blive i politik. Samtidig tror jeg ikke på, 
at man er en god politiker, hvis det fylder alt 
i ens liv – og jeg oplevede, at politik stille og 
roligt havde overtaget min tilværelse.”

Posten som direktør for DI Transport sma-
ger også af  politik, mener Karsten Lauritzen 
og peger på, at DI både skaber værdi for 
det enkelte medlem og for hele samfundet. 
Han vil ikke helt udelukke, at han engang 
vender tilbage til det politiske liv, men det er 
bestemt ikke planen.

”Jeg har lige under tre årtier tilbage på 
arbejdsmarkedet, og jeg tør ikke sige, hvad 
der skal ske i den tid. Men jeg ved, at rigtigt 
mange, som har forladt politik, ender med at 
være meget glade for, at de gjorde det. Og det 

er lidt synd, for vi har brug for flere, der vil 
stille op og gøre en forskel,” siger han.

En anden årsag til det politiske farvel er på 
det personlige plan. I begyndelsen af  april 
blev Karsten Lauritzen far. Og selv om han 
har travlt i sit nye job – ikke mindst med 
de udfordringer, som den tragiske krig i 
Ukraine har udløst – mener han, at DI-jobbet 
trods alt er mere foreneligt med et familieliv 
end fortiden på Christiansborg.

”Lige nu arbejder jeg på, hvordan man 
politisk kan afhjælpe de voldsomme pris-
stigninger på brændstof, som på bare fem 
uger har gjort de sorte regnskabstal fra 2021 
til røde.”

På den lange bane handler det ifølge di-
rektøren om at sikre bedre vilkår for at drive 
transportvirksomhed i Danmark, så vores 
konkurrenceevne bliver forbedret. Ikke 
mindst i en tid, hvor den grønne omstilling 
står øverst på dagsordenen, gælder det om at 
sørge for, at den regulering, der finder sted, 
udvikler branchen i stedet for at afvikle den.

”Alle efterspørger nogle nye rammebe-
tingelser, og det er tåbeligt, at man ikke har 
sørget for det tidligere. Eksempelvis kan 
vi flytte gods mere effektivt med længere 
lastbiler. Det er billigere for kunden og vogn-
manden – og bedre for den grønne omstil-
ling,” siger Karsten Lauritzen.

4 HURTIGE

Aktiv ferie eller afslapning?
Afslapning. Helst med sol, varme 
og en rigtig god bog. 

Bil eller cykel?
Jeg er stor fan af at gå. Og ellers 
bruger jeg den kollektive trafik. 
Det er suverænt det hurtigste 
og billigste, når man bor i 
København. 
 
Rock, pop eller klassisk?
Live-musik! Med undtagelse 
af techno synes jeg, alt musik 
er fantastisk, og jeg bliver altid 
i godt humør, når jeg er til 
koncert. Både på de små steder 
og til de store koncerter, hvor der 
er én stærk fællesskabsfølelse. 

Vegetarret eller røde bøffer?
Det er sundt at spise mindre kød, 
og jeg har været vegetar i tre 
måneder efter et væddemål med 
min hustru. Jeg vågnede om 
natten og drømte om leverpostej. 
Det er rart at have prøvet, men 
jeg gør det ikke igen. Folk må 
selv bestemme, hvad de spiser, 
og det vil jeg også have lov til. 

BLÅ BOG
Direktør for DI Transport siden 1. 
februar 2022
38 år, født i Løgstør, bor på 
Vesterbro i København
Medlem af Folketinget 2007-22, 
skatteminister 2015-2019
Bachelor i politik og 
administration fra Aalborg 
Universitet
Gift med Karne Lykkebo, 
managing partner hos 
Geelmuyden Kiese, som har 
en søn på 13 fra et tidligere 
ægteskab
Blev far til en pige i begyndelsen 
af april

Posten som direktør for DI 
Transport betyder samarbejde med 
tidligere folketingskolleger som 
transportminister Trine Bramsen (S)
Foto: Claus Bech

Karsten Lauritzen har siden 1. februar stået i 
spidsen for DI Transport. Foto: Claus Bech
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VIGTIGT AT TALE CHAUFFØRFAGET OP
Med en fælles indsats på tværs af skoler og virksomheder kan lærlingefrafaldet reduceres.

Dyrk den faglige stolthed – tal faget op! 
Sådan lyder en af  hovedkonklusioner-
ne i den rapport, som konsulentfirmaet 
Moos-Bjerre sidste år udarbejdede for 
Transporterhvervets Uddannelser (TUR) 
for at finde årsagerne til det store elevfra-
fald, som branchen har oplevet gennem 
nogle år. Mens der for 10 år siden var et 
frafald på omkring hver femte elev på vej-
godstransportuddannelsen, er det i de her 

år omkring halvdelen, der ikke gennemfø-
rer uddannelsen.

Men det kan der gøres noget ved, hvis 
eleverne bliver mødt med en anden begej-
string og stolthed, end det er tilfældet i dag.

”Det gælder både på skolen og ude i 
virksomheden. Der er mange, som har et 
medansvar, men det gælder om at få skabt 
en følelse af  stolthed over faget i den enkel-
te elev. Vi har set, hvordan eleverne retter 

sig op og lytter, og der kommer en helt 
anden positiv energi, når underviserne selv 
fortæller med begejstring om deres egne 
oplevelser ude på vejene,” fortæller direktør 
i konsulentfirmaet, Michael Moos-Bjerre.

I rapporten kommer der en række 
konkrete råd til, hvordan man på tværs af  
branchen kan skabe de bedste betingelser 
for at fastholde fremtidens chauffører.

Det handler blandt andet om, at lærerne 

Lyt, forstå og 
mød de unge
Godstransportbranchen er 
nødt til at se virkeligheden i 
øjnene, når det handler om 
rekruttering og fastholdelse 
af lærlinge. Der er færre at 
vælge imellem, og der skal 
gøres en ekstra indsats for 
at holde fast i dem, lyder 
rådet fra to mænd med 
fingeren på lærlingepulsen.

Kampen om de unge bliver stadig mere intens. Udfordrin-
gen består både i at gøre de unge interesserede i faget og i 
at fastholde dem bag rattet, når hverdagen som chauffør 
indfinder sig. Derfor er det altafgørende, at virksomhe-
derne lærer at lytte til de unge og forstår deres behov. Det 

er nødvendigt at være mere fleksibel og attraktiv, hvis man have nye 
lærlinge.

Det mener Henrik Tofteng, der siden 80’erne har stået i spidsen for 
firmaet på den københavnske vestegn, der bærer hans navn.

”Vi har en stor opgave i at gøre os lækre over for de unge menne-
sker – og det arbejder vi på,” siger Henrik Tofteng, der har oplevet, 
hvordan lærlingene i dag møder op med nogle helt andre forventnin-
ger til regulære arbejdstider og bedre muligheder for et liv ved siden 
af  jobbet.

Henrik Tofteng beskriver sig selv som ’uddannelsesmand til 
fingerspidserne’. Ud over at være ejer og di-
rektør er han også bestyrelsesformand for 
skolesamarbejdet TEC, der tilbyder unge i 
Storkøbenhavn 30 forskellige erhvervsud-
dannelser samt kurser og efteruddannelse 
til både faglærte og ufaglærte.

”Det er slet ikke, som det var i gamle 
dage. Det er kun de færreste, som i dag vil 
have 50-60 timers arbejde om ugen. Vi er 
nødt til at blive bedre til at tilrettelægge 
arbejdet og måske enten køre i toholdsskift 
eller med fire-dages-uge. Det er de samme 
unge, som vi alle sammen slås om, og vi 
skal være bedre til at forstå dem, hvis vi 

Henrik Tofteng (tv.) sammen med en 
af sine ansatte foran virksomheden i 
Brøndby.   
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skal møde eleverne med positive forventnin-
ger i stedet for at se dem som problembørn. 

Og på skolen kan det være afgørende, at 
der bliver gjort en opsøgende vejlednings-
indsats, fordi der er nogle, som falder igen-
nem, fordi de ikke selv er opmærksomme 
på, at de har brug for hjælp.

”Nogle af  dem har brug for, at der kom-
mer en vejleder og fortæller, at det ikke er 
så svært endda, og at der venter noget godt 
på den anden side.  Det lyder banalt, men 
det gør en stor forskel. Det kan godt være, 
at det kræver nogle ekstra kræfter, men 
med et frafald på omkring 50 procent, er 
der virkelig noget at komme efter – og det 
betaler sig,” siger Michael Moos-Bjerre.

Når eleverne kommer ud i virksomhe-
derne, er det vigtigt, at man får afstemt 
forventningerne, så begge parter ved, hvad 
de går ind til. På den måde kan man undgå 
misforståelser og skuffelser fra begge sider, 
lyder det i rapporten.

Michael Boas er chefkonsulent i DI og 
næstformand i Transporterhvervets Ud-
dannelser (TUR). Han ser gode muligheder 
for at arbejde konstruktivt med lærlinge-
frafaldet på baggrund af  rapporten.

”Det er et fælles ansvar for både skoler, 
virksomheder og organisationer at tale ud-
dannelsen op. Denne her uddannelse tilby-
der meget mere end det, de fleste danskere 
tror om den, og det skal vi i fællesskab være 

bedre til at forklare til eleverne og deres 
forældre,” siger Michael Boas. 

Han opfordrer til, at virksomhederne 
kommer tidligt på banen, når det gælder 
om at fastholde de nye elever, som endnu 
kun er i gang med grundforløbet.

”Det handler om at komme ud og være 
synlige ude på skolerne. Hvis vi venter 
indtil praktiktiden, er det for sent – så 
er der nogle elever, som forsvinder. Det 
styrker fastholdelsen, når virksomhederne 
er synlige på skolerne og viser de unge, at vi 
har brug for dem. Det er vigtigt, at de unge 
ved, at der er spændende lærepladser, som 
venter på dem senere i deres uddannelses-
forløb,” lyder det fra Michael Boas.

skal blive med at kunne rekruttere dem fremover,” siger han.
På Fyn står HR-chef  Jens Hansen i virksomheden Alex Andersen 

Ølund A/S, der primært kører med frugt, grønt og blomster, med 
nogle af  de samme udfordringer, som Henrik Tofteng beskriver. Jens 
Hansen peger på, at der i dag er færre unge, som vil være chaufførlær-
linge, og at man som arbejdsgiver derfor er nødt til at gøre en ekstra 
indsats – og måske nogle gange tage nogle lærlinge ind, som ikke er 
voldsomt motiverede. Det betyder, at der skal gøres en ekstra indsats  
for at uddanne fremtidens chauffører.

”Vi har oprettet 14 mentorstillinger, så vi nurser vores elever meget 
mere end tidligere. Vi tilrettelægger deres arbejdsuge med differen-
tieret arbejdstid, så de bedre kan overskue den og stadig få plads til 
passe sport, kærester, og hvad der ellers må være ved siden af  – lige-
som vi tager hensyn til, hvis de eventuelt har nogle diagnoser.”

Den fynske fragtvirksomhed har så mange lærlinge, at man kan 
have egne klasser på grundforløbet, hvor man blander unge og vok-
senlærlinge. Det giver en god dynamik, og lærlingene hjælper hinan-
den i de fag, som de hver især har svært ved, fortæller Jens Hansen. 

Alligevel oplevede han for halvandet år siden, at halvdelen faldt 
fra på et hold med otte elever. Siden har virksomheden haft et ekstra 
fokus på at fastholde de nye chaufførlærlinge.

”Vi prøver at gribe dem på forhånd, inden de kommer dertil, hvor 
de ikke vil mere. Vi holder statussamtaler og taler med dem omkring, 
hvorvidt de trives i jobbet, så vi hele tiden er opmærksomme på deres 
udfordringer.”

Fremover vil Jens Hansen forstærke indsatsen for at finde nye 
lærlinge ved at komme ud i grundskolerne og fortælle om, hvad det 
er, der gør chaufførjobbet til en attraktiv levevej.

”På den måde kan vi være med til at præge de unge og finde de 
rigtige elever. Nogle vil måske mene, at det efterhånden kræver for 
meget at tage nye elever ind, men hvad er alternativet? Vi er nødt til 
at holde fødekæden intakt, og vi har brug for nye chauffører,” fastslår 
HR-chefen. 

Henrik Tofteng peger på, at den nye generation kan vælge mellem 
mange forskellige tilbud. Derfor skal virksomhederne være kreative 
for at gøre jobbet attraktivt.

”Vi skal være bedre til at servere de opgaver, som vi gerne vil have 
dem til at lave. I nogle tilfælde kan firmaer måske slå sig sammen 
og deles om lærlingene, så de eksempelvis både får prøvet at køre 
med pakker, affald og kran. Sådan kan vi undgå, at vores læreforløb 
bliver alt for ensidige. Og samtidig skal vi være bedre til at tale vores 
erhverv op, for der er jo 1.000 andre job, som heller ikke er særligt 
fleksible,” siger Henrik Tofteng.

Hos den fynske transportvirksomhed Alex Andersen 
Ølund A/S gør man en ekstra indsats for at holde på 
de unge lærlinge. Foto: Alex Andersen Ølund A/S
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“Vi går  
efter deres  
kvalifikationer 
– ikke deres 
nationalitet”

Udenlandske 
chauffører er 
en gevinst for 

Thortrans, men 
bureaukratiske 

benspænd 
udfordrer 
Randers-

virksomheden.

Situationen var alvorlig, da Niels Erik Nielsen i oktober 
måned sidste år tiltrådte som HR-chef  i transportvirksom-
heden Thortrans. Ordrer var der nok af  hos virksomheden 
med speciale i møbellogistik, men bilerne holdt stille, fordi 
der manglede chauffører. 

En uholdbar situation, som mange godstransportvirksomheder i 
hele Danmark har kunnet nikke genkendende til gennem de seneste år.

”Jeg begyndte at skyde med spredehagl, vi skulle bare have fat i 
dem, som vi kunne få,” siger Niels Erik Nielsen.

HR-chefen prøvede at kontakte folk på jobnet og tog på jobmesse 
i Malmø for at finde nye chauffører. Udbyttet var ikke stort. I stedet 
fik han via et kolleganetværk kontakt til en rumænsk chauffør, som 
meget gerne ville køre for Randers-virksomheden. Flybilletten blev 
sendt til Bukarest, men da rumæneren landede i Billund, begyndte 
bøvlet. Niels Erik Nielsen oplevede det som en langsom og besværlig 
proces at få opholdstilladelse, cpr-nummer og skattekort til sin nyan-
satte chauffør, som skal møde personligt op hos både SIRI (Styrelsen 
for International Rekruttering og Integration, red.) og Borgerservice 
for at få de fornødne tilladelser på plads. 

DI-chefkonsulent Søren Kjærsgaard Høfler opfordrer til, at man 
forbereder sig bedst muligt ved at sørge for at medbringe de nødven-
dige oplysninger og dokumenter, og at man søger om EU-opholds-
tilladelse online, inden man møder op i SIRI. Hvis de rette papirer er 
indsendt, er det muligt at få både EU-opholdsbevis og cpr-nummer 
samme dag. Han henviser i øvrigt til hjemmesiden lifeinddenmark.
dk, hvor det er beskrevet, hvad man skal gøre for at få en opholdstil-
ladelse og et cpr-nummer, og han er klar til at hjælpe interesserede 
virksomheder og kan kontaktes på sjkh@di.dk. 

Udfordringen i forhold til kontakten til de offentlige myndigheder 
er ifølge Niels Erik Nielsen, at der skal bestilles tid til en aftale flere 
uger i forvejen, og at eksportchauffører ikke nødvendigvis ved, hvor 
de befinder sig så lang tid i forvejen.

”Der skal ikke komme ret mange punkteringer på tværs, før sådan 
en aftale må aflyses. Behandlingen hos myndighederne er fin nok. 
Det er processen, der er problemet. Jeg kan ikke forstå, at det er 
nødvendigt at skulle møde personligt op hos to forskellige offentlige 
myndigheder,” siger Niels Erik Nielsen.

Selvfølgelig kunne han vælge at sige, at det er de udenlandske 
chaufførers eget problem. At de selv må klare al papirarbejdet. Men 

ANSÆTTELSE AF  
UDLÆNDINGE:  
DE TRE BEDSTE RÅD

1 Sørg for, at de udenlandske 
chauffører bliver accepteret af 

de øvrige ansatte. Østeuropæiske 
chauffører har helt uretfærdigt 
fået et dårligt ry om, at de kører 
til den halve løn. Det gælder 
om at informere om, at der ikke 
bliver gjort forskel. Det er samme 
overenskomst og lønprogram som 
de danske chauffører. 

2 Gør det klart fra begyndelsen, 
hvad de nye chauffører skal 

lave. Find opgaver, der passer til 
dem. Få forventningerne afstemt 
på forhånd.

3 Find nye udenlandske 
chauffører gennem andre 

udenlandske chauffører. De 
kender hinanden og formidler selv 
kontakten videre. Du finder de 
gode chauffører gennem netværk. 
Lige nu kan vi være glade for, 
at briterne har smidt en masse 
chauffører ud på grund af brexit.

Kilde: Niels Erik Nielsen, Thortrans
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det ville måske bare resultere i, at han igen måtte sige farvel til den 
nyfundne arbejdskraft.

”Der går meget tid med at nurse de udenlandske chauffører, og det 
er ikke let at drive virksomhed på denne her måde. Og de udenland-
ske chauffører har selvfølgelig også brug for, at der er nogen, der 
spørger til, hvordan de har det i al almindelighed. Ikke mindst når 
det kniber med kommunikationen til kollegerne,” siger Niels Erik 
Nielsen.

Trods udfordringerne fortsætter Thortrans med at ansætte flere 
udenlandske chauffører. Ifølge HR-chefen er der nemlig tale om god 
stabil arbejdskraft. Sideløbende bliver man ved med at uddanne sine 
egne lærlinge. Ikke mindst fordi en del af  virksomhedens nuværende 
chaufførkorps er over 65.

”Vi satser på selv at uddanne 80 procent af  vores kommende 
chauffører. De resterende 20 procent må vi så enten ‘stjæle’ fra vores 
konkurrenter eller hente fra udlandet.”

I øjeblikket har virksomheden otte-ni udlændinge blandt de 140 
ansatte.

”De er både fornuftige og hæderlige. Der er ingen forskel, de er 
nøjagtig magen til os, om de så kommer fra Rumænien, Letland eller 
Litauen. De er ikke syge, og de kan deres metier.”

Han har for kort tid siden ansat endnu en rumæner, og der er en 
polak på vej, som kender Danmark, fordi han tidligere har været 
ansat i landbruget heroppe. 

”Vi går efter deres kvalifikationer, ikke deres nationalitet. Det er et 
krav, at de kan tale engelsk på et niveau, hvor de er til at forstå. Nogle 
enkelte af  dem, som har været her nogle år, taler faktisk dansk.”

Alting bliver  
nemmere med  

en dansk  
nummerplade

Siden november måned har Gabriel Cibi kørt 
for Thortrans. Den 54-årige rumæner var den 
første udenlandske chauffør, som HR-chef  
i Randers-virksomheden Niels Erik Nielsen 
ansatte. Kontakten kom i stand via en anden 
rumænsk chauffør, som arbejder for en under-
leverandør til Thortrans. 

Begge parter er glade for samarbejdet.
”Jeg tjener lidt flere penge her, end hvis 

jeg havde været ansat af  et rumænsk firma. 
Og samtidig er alting lidt nemmere, når man 
kører med danske nummerplader i Danmark. 
Så stopper politiet dig ikke lige så ofte for at 
lave kontrol,” siger Gabriel Cibi.

Den maskinklippede mand smiler bredt. 
Han er netop vendt hjem fra en tur til Norge, 
hvor han blev påkørt i en rundkørsel. Selv om 
billederne fra uheldet ifølge Niels Erik Nielsen 
viser, at skylden ligger hos den norske mod-
part, er Gabriel Cibi alligevel ked af  uheldet, 
hvor der ikke skete noget alvorligt.  Reaktionen 
er ifølge HR-chefen et godt billede på rumæne-
rens samvittighedsfulde tilgang til jobbet.

Han fik hjælp af  Thortrans til at etablere sig 
med en lille lejlighed i Randers.  Her bruger 
han sin fritid på at istandsætte en ældre bil - 
og at hygge sig sammen med andre rumænere, 
som bor i området. 

Ansættelsen hos Thortrans har dog ikke 
været problemfri for Gabriel Cibi. Han kender 
ikke meget til det danske myndighedssystem, 
og det har været besværligt at få de fornødne 
papirer i form af  arbejds- og opholdstilladel-
ser.

Desuden har han haft svært ved at åbne 
en bankkonto i Danmark. Det er chaufførens 
oplevelse, at de danske banker er bange for, 
at der at tale om hvidvask af  sorte penge, så 
snart de erfarer, at han er rumæner:

”Og så er der et gebyr, når lønnen skal over-
føres til en konto i Rumænien. Det koster også 
penge, hver gang jeg skal i en hæveautomat 
for at få dem udbetalt.”

Men med lidt hjælp fra Niels Erik Nielsen 
er der ved at være styr på alle hans papirer og  
bankkontoen.

Tilbage er udfordringen med at have en 
familie hjemme i Rumænien og de lange rejser 
frem og tilbage, der gør det hele lidt mere 
besværligt.

”Jeg har to voksne børn og en kone derhjem-
me. Jeg vil allerhelst arbejde her fem måneder 
i træk og så til gengæld kunne være hjemme to 
uger ad gangen i stedet. Men måske kan jeg få 
min kone til at flytte herop i stedet.” 

Foreløbigt har han dog udsigt til en lang 
sommerferie, når han kan holde fri fra midt i 
juli til begyndelsen af  september.

Gabriel Cibi (tv.) 
og Niels Erik 
Nielsen (th.) 
på parkerings-
pladsen hos 
Thortrans. 
Foto: Martin  
Dam Kristensen
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Udenlandske ansatte 
skal inkluderes – ikke 
nødvendigvis integreres
Man bør gøre en ekstra indsats 
for at sikre sig, at internationale 
medarbejdere føler sig 
velkomne på deres nye danske 
arbejdsplads. Sådan lyder rådet 
fra DI’s chef for Global Talent 
& Mobility, Danielle Bjerre 
Lyndgaard.

Vejgodstransportbranchen mangler chauffø-
rer, og en løsning kan være at finde arbejds-
kraft uden for landets grænser. Men hvis det 
skal blive en succes, kræver det en ekstra 
indsats.

Hos Dansk Industri rådgiver chef  for 
Global Talent & Mobility, Danielle Bjerre 
Lyndgaard, virksomhederne til at få det 
bedst mulige resultat ud af  et internationalt 
ansættelsesforhold. Hun underviser på det 
kommende ATL-kursus ‘Rekruttering af  
International Arbejdskraft’, der blandt andet 
sætter fokus på rekruttering og ledelse af  
udenlandske medarbejde i Danmark.

Hvis man allerede har ansat udlændinge, 
er det nemmere at rekruttere flere ved at 
bruge deres netværk. Så kan den nuværen-
de ansatte fungere som ambassadør for 
virksomheden i forhold til potentielle nye 
medarbejdere.

“Hvis de allerede kender nogen her i lan-
det, så føler de sig trygge og har et netværk, 
som kan hjælpe dem til at forstå, hvordan 
tingene fungerer her,” siger Danielle Bjerre 
Lyndgaard.

Hvis det er den første internationale med-
arbejder, som virksomheden ansætter, er det 
selvfølgelig ekstra vigtigt, at ledelsen tager 
initiativ til at sikre en tæt kontakt til den 
nye medarbejder - og gerne en, der kan give 
vejledning om de lokale forhold.

Den næste udfordring er at fastholde den 
nyansatte medarbejder. Det handler om, at 
han eller hun oplever en form for tilknyt-
ning, så de føler sig som en del af  virksom-
heden. De skal ikke nødvendigvis integreres, 
men de skal inkluderes. Og det er faktisk 
noget, vi er ret dårlige til i Danmark, fastslår 
Danielle Bjerre Lyndgaard.

“Så snart klokken er fire,  er vi væk fra ar-
bejdspladsen, og i fritiden er vi sammen med 

vores familie eller gamle venner. Vi inviterer 
ikke nye mennesker hjem på samme måde, 
og da slet ikke vores internationale kolleger, 
og derfor er det vanvittigt svært for dem 
at få en tilknytning til Danmark uden for 
arbejdstiden – hvis de da ikke kommer ind i 
en sportsklub eller lignende,” siger Danielle 
Bjerre Lyndgaard.

På en dansk arbejdsplads er der mange po-
tentielle faldgruber, når man kommer fra en 
anden kultur. Det kan være svært at forstå, at 
man nu skal være på fornavn med sin leder, 

FÅ SUCCES MED DIN INTERNATIONALE  
MEDARBEJDER

1 Vær tydelig i kommunikationen 
og få afstemt forventningerne 

Og gør det klart, at man godt må 
være uenig med sin chef og skal sige 
til, hvis man har forslag til at forbedre 
tingene – også selv om det er chefen, 
der i sidste ende tager beslutningen. 

2 Lav en makkerordning 
Der er meget, som det er 

nemmere at tale med en ligestillet 
om, når der er noget, man er i tvivl 
om, end hvis man skal tale med sin 
chef. Set udefra kan den danske 
arbejdspladskultur virke ret mærkelig, 

så der er sikkert noget, som din nye 
medarbejder vil undre sig over.

3 Send din nye medarbejder på et 
sprogkursus 

For alting bliver nemmere, hvis din 
nye medarbejder lærer bare en lille 
smule dansk – og sprogundervisning 
er gratis for internationale 
medarbejdere. Lige meget hvor gode, 
at vi selv mener, at vi er til engelsk, vil 
sproget altid være en barriere, hvis 
medarbejderen ikke taler og forstår 
dansk og måske tilmed har lidt svært 
ved at tale og forstå engelsk.

Niels Erik Nielsen og Gabriel Cibi, Thortrans. 
Foto: Martin Dam Kristensen

men at der stadig er en magtrelation, selv om 
den ikke er lige så tydelig.

“Samtidig skal man som leder ofte være 
meget tydelig og instruerende. Og det er de 
færreste ledere herhjemme vant til, men den 
internationale medarbejder  vil ofte forvente 
at få en direkte instruks i stedet for en ram-
me, som han eller hun selv skal udfylde.”

Danielle Bjerre Lyndgaard opfordrer 
virksomheder, som gerne vil have hjælp til at 
få nye internationale medarbejdere ombord, 
til at henvende sig til DI, hvor man både kan 
få  hjælp til de juridiske dele af  processen og 
til alt det, der handler om god ledelse og HR i 
forhold til internationale medarbejdere. DI’s 
team for Globalt Talent & Mobility samar-
bejder også med bosætningskonsulenter 
fra en stor del af  landet. De kan hjælpe den 
tilflyttede med at finde sig til rette lokalt. 
Derudover er der hjælp at finde på DI’s 
hjemmeside på  https://www.di.dk/internati-
onalemedarbejdere

ATL-kurset ’Rekruttering af international arbejds-
kraft’ finder sted den 15. juni på DI’s konferen-
cecenter i Vindinge, 5800 Nyborg. Kurset er gratis 
for ATL-medlemmer, og tilmeldingsfristen er den 
8. juni.

Kilde: Danielle Bjerre Lyndgaard, DI
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Bæredygtighed kan 
føre til nye kunder
DI tilbyder hjælp til at arbejde med FN’s verdensmål.

FN’s 17 verdensmål spiller en stadig større og 
helt afgørende rolle i erhvervslivet. Kunder, 
politikere, samarbejdspartnere, medarbej-
dere – kravet om grøn tænkning og handling 
kommer fra alle sider. Skåret ind til benet er 
det derfor bydende nødvendigt at forholde 
sig til verdensmål og bæredygtighed, hvis 
man som virksomhed vil sikre sin eksistens 
i fremtiden.

Og der er hjælp at hente på den grønne 
rejse. Line Poulsen, chefkonsulent hos DI, 
rådgiver de medlemmer, der vil arbejde 
strategisk med bæredygtig forretningsud-
vikling. I DI ser vi FN’s verdensmål som et 
godt udgangspunkt for at komme i gang med 
arbejdet.

Selv om godstransport ved første øjekast 
kan se ud som en meget ’sort’ branche, 
peger Line Poulsen på en række muligheder, 
som interesserede virksomheder kan tage 
fat på.

”De klassiske områder er selvfølgelig at 
overveje brændstof  og alternative køretø-
jer. Men man kan også se på chaufførernes 
køreadfærd for at få flere kilometer ud 
af  brændstoffet. Eller fokusere på social 
ansvarlighed og være med til at skabe jobs 
for den befolkningsgruppe, som ikke kan 
varetage alle typer jobs,” siger Line Poulsen.

Mange virksomheder er i fuld gang. Hun 
fremhæver eksempelvis Aarhus-virksomhe-
den Dania Connect, som har arbejdet med at 
minimere kørslen med tomme containere, 

og som gør en målrettet indsats for at mind-
ske CO2-aftrykket. På hjemmesiden tilbyder 
Dania Connect at lave en beregning for deres 
kunder, der viser, hvor meget CO2 deres 
transport vil udlede.

Ifølge Line Poulsen er der en række mo-
tivationsfaktorer, der gør den bæredygtige 
omstilling interessant. F.eks. den potentielle 
omkostningsreduktion, der på den lange 
bane kan opnås, når man arbejder strategisk 
med FN’s 17 verdensmål og bæredygtighed. 
For når man løber virksomheden igennem 
med henblik på at reducere energi- og ma-
terialeforbrug af  miljøhensyn, så gavner det 
også bundlinjen direkte. 

På den måde kommer man også på forkant 
med den EU-miljølovgivning, som er på vej 
til at blive indført. Det giver øget værdi til 
ens brand og bedre muligheder for at til-
trække nye kunder, og tiltrække og fastholde 
gode medarbejdere.

Det er interessant i en tid, hvor der er hård 
kamp om at tiltrække og uddanne arbejds-
kraft til godstransportbranchen, siger Line 
Poulsen og henviser til analyser fra Deloitte, 
som konkluderer, at ønsket om at arbejde i 
en virksomhed, hvor man er med til at gøre 
en forskel for samfund og miljø, for mange 
mennesker tæller mere end, hvad der fyldes 
i lønposen.

Det kan i nogle tilfælde være en afgørende 
faktor, når der skal forhandles nye kontrak-
ter, at man med data kan dokumentere, at 

FN’S 17 VERDENSMÅL 
FOR BÆREDYGTIG 
UDVIKLING
1 Afskaf fattigdom
2 Stop sult
3 Sundhed og trivsel
4 Kvalitetsuddannelse
5 Ligestilling mellem kønnene
6 Ren vand og sanitet
7 Bæredygtig energi
8 Anstændige jobs og 
økonomisk vækst
9 Industri, innovation og 
infrastruktur
10 Mindre ulighed
11 Bæredygtige byer og 
lokalsamfund
12 Ansvarligt forbrug og 
produktion
13 Klimaindsats
14 Livet i havet
15 Livet på land
16 Fred, retfærdighed og stærke 
institutioner
17 Partnerskaber for handling

Få mere viden:
Verdensmålportalen:  
Verdensmålsportalen – FN’s 
verdensmål (SDG) for bæredygtig 
udvikling – DI (danskindustri.dk)
LinkedIn – Bæredygtig 
Forretningsudvikling: https://
www.linkedin.com/showcase/di-
baeredygtig-forretningsudvikling
Line poulsen: lpou@di.dk

man arbejder med verdensmål og bæredyg-
tighed, fastslår Line Poulsen.

”Det er i bedste fald en måde at skille sig 
positivt ud og i værste fald en forudsætning 
for overlevelse, at man kan dokumentere sin 
indsats på det her område. Det er der mange 
virksomheder, der efterspørger, og så er man 
klar, når de helt store kunder begynder at 
arbejde med hele deres værdikæde og stiller 
krav til deres underleverandører om at bi-
drage til f.eks. CO2-reduktioner,”  siger Line 
Poulsen, som anbefaler, at man ser nærmere 
på Science Based Targets Initiatives (SBTi), 
som de store virksomheder i stigende grad 
tilslutter sig.

 DI tilbyder rådgivning, kurser og adgang 
til forskellige netværk, hvor man får redska-
ber, hjælp og viden, når man skal i gang eller 
videre med bæredygtig udvikling.

”Vi ser, hvor vigtigt det er for virksomhe-
derne at spejle sig i andre, der har erfaring 
med at indarbejde verdensmål og bæredyg-
tighed i strategien, og få hjælp til de første 
skridt på vejen, som for de fleste er uasfalte-
ret og fyldt med huller,” siger Line Poulsen.

Foto: Shutterstock
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ARBEJDSULYKKER

FÅ GRATIS 
HJÆLP TIL AT 
FOREBYGGE 
ULYKKER
Bedre uddannede chauffører, højere 
sikkerhed og færre ulykker. Det skulle 
meget gerne blive resultatet af  det til-
bud, som er i den arbejdsmiljøkampag-
ne, som Branchearbejdsmiljøudvalget 
transport og engros har sat i gang. 

Tiltaget, som er rettet mod godstrans-
portbranchen, kommer ud fra et ønske 
om at sætte endnu mere blus under 
den positive udvikling i retning af  at 
begrænse antallet af  arbejdsulykker. Det 
går den rigtige vej, men lidt for lang-
somt, kan man sige.

Der er blevet afsat ekstra offentlige 
midler til indsatsen, som laves i sam-
arbejde med transportskolerne. Den 
enkelte virksomhed har nu mulighed for 
at booke et gratis, skræddersyet arran-
gement. Alt efter, hvad man foretrækker, 
kan det foregå på en af  transportskoler-
ne eller ude hos den enkelte virksomhed.

”Det er første gang, at vi har fået så 
mange midler til at gøre det her i fælles 
regi,” siger Susanne Linhart, DI-chef-
konsulent med speciale i arbejdsmil-
jørådgivning.

Susanne Linhart, der er særligt 
tilknyttet ATL, opfordrer til, at ledelsen 
og medarbejderne forud for et arrange-
ment holder et formøde, hvor man bliver 
enige om, hvad der giver mest mening 
for den enkelte virksomhed.

”Vi har valgt at lave det så fleksibelt 
som muligt, så pengene kommer derud, 
hvor de gør mest nytte. Det her handler 
ikke om flere rapporter: Det handler om, 
at der kommer nogen ud til medlemmer-
ne og sætter gang i indholdet af  rappor-
terne,” fastslår Susanne Linhart.

Hun håber på, at så mange virksom-
heder som muligt vil overveje tilbuddet 
om et gratis sikkerhedsarrangement, for 
det kan gøre en stor forskel.

Tilbuddet om et individuelt tilpasset 
undervisningsforløb fortsætter forelø-
bigt indtil udgangen af  2023, eller indtil 
bevillingen er brugt. Det kan dog blive 
forlænget indtil udgangen af  2024. 

For indsamling af  affald vil der være 
fokus på arbejdsulykker, mens når det 
gælder godstransporten både er rettet 
mod arbejdsulykker og det psykiske 
arbejdsmiljø.

Læs mere om tilbuddet på bautransport.
godstransport-paa-vej/kampagner/faerre-ar-
bejdsulykker eller kontakt Susanne Linhart, 
sli@di.dk

I begyndelsen af 
februar rykkede 

Trine Bramsen (S) 
som en del af en 
ministerrokade i 
regeringen ind i 

transportministeriet, 
hvor hun afløste 

Benny Engelbrecht. 

Hvad er dine overordnede mål som 
transportminister? 

”Vores velfærdssamfund 
er bygget på tillid til, at både 
borgere og virksomheder 

kan regne med, at tingene grundlæggende 
fungerer. Det gælder ikke mindst i forhold til 
transport, og derfor er det en hovedopgave at 
sikre, at vi har en god og stabil infrastruktur 
i hele landet, som gør det muligt for alle at 
komme frem, uanset om man kører lastbil 
for et firma, skal på arbejde i bil eller med 
den kollektive trafik. Med infrastrukturafta-
len er vi med til at skabe tryghed om udvik-
lingen i infrastrukturen de næste mange år 
– og det er ikke nogen hemmelighed, at det 

Ny transportminister: 

I år skal vi 
færdiggøre 
principperne 
for ny vejafgift 
for lastbiler
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MINISTERINTERVIEW

varer. Det er en aktuel udfordring, som jeg 
håber, at vi kan vende sammen med en bred 
vifte af  initiativer. Jeg har blandt andet efter 
dialog og ønske fra branchen taget initiativ 
til at sætte aldersgrænsen for buschauffører 
ned fra 21 til 18 år, når der er tale om ruter 
på op til 50 kilometer, og når de kommende 
chauffører har gennemført det grundlæg-
gende kvalifikationskursus. Vi skal også 
sørge for at fortælle om de gode muligheder, 
der er for en karriere i faget. Det er en vej til 
at få flere unge ind i faget.” 

 
Hvilken infrastrukturudvikling har højest prioritet 
i de kommende år i forhold til at lykkes med den 
grønne omstilling på transportområdet herhjem-
me?

”Vejtransporten står for 90 procent af  
udledningen i transportsektoren. Det er 
derfor væsentligt, at vi sikrer en omstilling 
til fossilfrie køretøjer. Vi satser på at omstille 
persontransporten til el, fordi det er den bed-
ste løsning på området. Derfor er vi nu i fuld 
gang med at få udrullet ladeinfrastruktur i 
hele landet. Men med den tunge vejtrans-
port er det ikke helt så lige til. Her ved vi 
endnu ikke, hvilke drivmidler der virker 
bedst, og derfor bliver omstillingen af  den 
tunge vejtransport et vigtigt fokusområde i 
den kommende tid. I år skal vi udarbejde en 
strategi for udrulningen af  drivmiddel- 
infrastruktur til tung vejtransport, der skal 
gøre os klogere på, hvordan vi sikrer den 
optimale infrastruktur. Derudover skal vi i år 
færdiggøre principperne for den kilometer-
baserede og CO2-differentierede vejafgift for 
lastbiler. Afgiften vil både skabe incitament 
til at tænke over længden på turene, og om 
den næste lastbil skal være grøn.”

 
Hvad vil regeringen gøre for transportbranchen?

”Min tilgang er at være lydhør over for 
branchens behov og turde se på branchens 
rammevilkår uden at gå på kompromis 
med ordentlige og sikre vilkår for chauffø-
rer. På vejgodsområdet har vi allerede set 
store, positive ændringer siden Vejpakkens 
vedtagelse. Nu tilbagestår at sikre en effektiv 
efterlevelse og håndhævelse af  de nye regler, 
der skal løfte forholdene for chaufførerne i 
transportbranchen, samtidig med at danske 
virksomheder oplever fair konkurrence. 
Det er noget, jeg naturligvis vil følge tæt, 
så vi er sikre på, at reglerne får den ønske-
de virkning og spiller effektivt sammen. 
Et andet vigtigt område, hvor regeringen 
også understøtter branchen, er den grønne 
omstilling. For at nedbringe CO2-redukti-
onerne fra vejgodstransporten skal vi have 
flere grønne lastbiler på vejene og udbrede 
grøn drivmiddelinfrastruktur. Derfor er der 
i år afsat en pulje på 50 millioner kroner til 
indkøb af  grønne lastbiler og en pulje på 72 
millioner kroner til medfinansiering af  grøn 
drivmiddelinfrastruktur, der kan bidrage til 
at fremme en hurtigere grøn omstilling af  
den tunge vejtransport.”

Trine Bramsen har været 
transportminister siden 
begyndelsen af februar. 
Foto: Claus Bjørn Larsen

BLÅ BOG

41 år 
Tidligere 
forsvarsminister. 
Cand.scient.soc. fra 
Roskilde Universitet 
Tidligere 
seniorkonsulent i 
Deloitte.
Folketingsmedlem 
siden 2011. 

selvfølgelig skal ske så grønt og bæredygtigt 
som muligt. Det er et mål i sig selv.”

 
Hvad ser du som de vigtigste udfordringer for 
vejgodstransportbranchen netop nu?

”Vi skal sikre attraktive og tidssvarende 
arbejdsvilkår. Det er simpelthen en kerne-
opgave, og heldigvis er der taget nogle store 
skridt med vejpakken. Ordentlige arbejdsvil-
kår er også en forudsætning for at gøre noget 
ved manglen på chauffører. Størstedelen af  
godstransporten i Danmark foregår på vej, 
og manglen på chauffører påvirker derfor 
både de virksomheder og borgere, der har 
brug for varer fra udlandet, og de danske 
virksomheder, der skal eksportere danske 
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Få styr på  
bestyrelses- 
arbejdet
DI tilbyder medlemmerne 
bedre forudsætninger 
for at deltage aktivt i 
bestyrelsesarbejdet.

Hvis man bedre vil forstå og være med til at 
præge det arbejde, der foregår i virksomhe-
dens bestyrelse, er det en god ide at melde sig 
til DI’s bestyrelsesuddannelse. Her får man 
en grundig indføring og bliver klædt på til at 
tackle de mange forskellige udfordringer, som 
virksomhederne står over for i dag.

Det lover Peter Larsen, som er fagleder 
og selv underviser på flere af  de i alt otte 
moduler i forløbet, som er fordelt over tre 
måneder. Målgruppen er typisk bestyrelses-
medlemmer i små og mellemstore virksom-
heder (SMV’er), som er i gang med at skifte 
’tante-bestyrelsen’ ud med professionel 
rådgivning.

”Vi gør deltagerne i stand til at tage ansvar 

ind i bestyrelsesarbejdet, så 
får man masser ud af  det.”

Kurset tager udgangs-
punkt i en række cases, og 
undervejs bliver deltager-
ne undervist i de roller og 
kompetencer, som man skal 
have i en bestyrelse, hvordan 
man skrålæser et regnskab 
og ser på nøgletal og risici, 
samt ikke mindst hvordan 
bestyrelsen bedst bidrager, 

når der skal udvikles en ny virksom-
hedsstrategi. 

”Det gælder om at finde ud af, hvad 
du vil gøre som bestyrelsesmedlem – og de 
kompetencer bygger vi så op undervejs,” 
siger Peter Larsen.

Kim Knudsen er driftsdirektør i BMS, der 
er specialiseret i kraner og særtransporter, 
og som har afdelinger over hele landet. Han 
er en af  deltagerne på det bestyrelseskursus, 
der kører i øjeblikket. Han sidder i forvejen i 
tre bestyrelser og har meldt sig til uddannel-
sen, fordi han vil have en bedre forståelse af  
sin rolle og sit ansvar som bestyrelsesmed-
lem.

Han er meget begejstret for det hidtidige 
indhold på uddannelsen.

”Jeg har selv undervist tidligere i Forsva-
ret, så jeg kender forskel på god og dårlig 
undervisning. Det her er virkelig godt med 
et spændende materiale og nogle dygtige 
undervisere, som konstant formår at inddra-
ge os. Der er ingen lange forelæsninger, det 
er kort, konkret og virkelighedsnært, og vi 
bliver hele tiden sendt ud at arbejde med 
cases og i rollespil,” siger Kim Knudsen og 
fremhæver det modul, der handler om at 
kunne læse og forstå et årsregnskab. 

”Det var helt sikkert et område, hvor jeg 
havde mulighed for at forbedre mig. Nu har 
jeg fået et godt indblik i, hvad der er vigtigt 
at se på i et årsregnskab – og man kan jo 
altid selvtræne derhjemme ved at analysere 
forskellige regnskaber.”

På et af  modulerne bliver der også sat fo-
kus på netværksdelen af  bestyrelsesarbejdet, 
og deltagerne bliver budt velkommen i DI’s 
bestyrelsesnetværk.

”Det er ikke lig med draperede gardiner på 
de fine slotte, det handler om at tale sammen 
og kunne hjælpe hinanden – også hvis man 
eksempelvis står og mangler et bestyrelses-
medlem med en bestemt profil,” siger Peter 
Larsen.

Til sidst går man til eksamen, hvor grund-
fagligheden hos deltagerne bliver udfordret 
med en øvelse, hvor de med Peter Larsens 
ord ’bliver kørt rundt  i paradokserne og 
lærer en masse’.

DI’s bestyrelsesuddannelse i efteråret 
begynder med 1. modul 31. august.

Læs mere her:
https://www.danskindustri.dk/arrangementer/
soeg/kurser/ledelse/dis-bestyrelsesuddannelse

VI STÅR HELE TIDEN 
MED ET BEN UDE I 
VIRKELIGHEDEN, SÅ 
INDHOLDET OGSÅ 
TALER TIL MANDEN, 
DER STÅR OG RODER 
MED SIN SCANIA 142.

Peter Larsen, fagleder

for egen ledelse og bestyrelse. Undervisnin-
gen er praksisnær, så deltagerne dagen efter 
kan bruge det, de lærer, ude i deres egen 
bestyrelse. Vi står hele tiden med et ben ude 
i virkeligheden, så indholdet også taler til 
manden, der står og roder med sin Scania 
142, men som skal lave årsregnskab og for-
stå, hvad revisoren gør,” siger Peter Larsen 
og tilføjer, at han selv har en baggrund som 
skovarbejder og ingeniør, inden han arbej-
dede med HR og ledelse hos Maersk Line. 
Han har desuden blandt andet taget en CBS 
Executive Bestyrelses-uddannelse og er  i dag 
formand i flere bestyrelser.

Peter Larsen fortæller, at deltagerne på 
uddannelsen ofte møder op med en andægtig 
ydmyghed over for bestyrelsesarbejdet.

”Men det får jeg pillet ud af  dem på det 
første modul, og derfra udvikler vi kompe-
tencerne til samspil i bestyrelsesarbejdet. Et 
samspil, der åbner for, at forskellighederne 
kommer i spil, så bestyrelsen træffer de 
bedst mulige beslutninger. Man skal læne sig 

Foto: Shutterstock
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ATL ACADEMY

KURSUSOVERSIGT 2022
ARRANGEMENTSNAVN START FACILITATOR/UNDERVISER 

ATL overenskomstkursus 01-06-22         08.30 Henrik Christensen

Metal- og Transportoverenskomsten (V 2023) 08-06-22         13.00 Henrik Christensen

Rekruttering af internationale medarbejdere 15-06-22         09.00 Mette Engelbrecht Jensen   
Danielle Bjerre Lyndgaard

Løn- og arbejdstid i praksis 15-06-22           12.30 Henrik Christensen

Arbejdsdirektivet og køre- og hviletid  
– Har I styr på det?

29-06-22          12.30 Henrik Christensen, Morten Arnskov Bøjesen

Lederens ansvar for arbejdsmiljø 13-09-22          13.00 Susanne Linhart

ATL overenskomstkursus 14-09-22   08.30 Henrik Christensen

Farligt Gods – Kursus for administrativt 
personale

22-09-22 13.00 Claus Turn Jensen

Arbejdsskader og sygefravær 05-10-22 13.00 Susanne Linhart, Johanne Kolbye

Ansættelse fra A-Z 12-10-22 09.00 Mark Raboso Ebbesen, Johanne Kolbye

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

26-10-22 12.30 Henrik Christensen, Morten Arnskov Bøjesen

Løn- og arbejdstid i praksis 09-11-22 12.30 Henrik Christensen

Ansættelsesbeviser 16-11-22 10.00 Mark Raboso Ebbesen, Johanne Kolbye

Eksportkørsel til og fra Danmark og i udlandet 
(V 2023)

23-11-22 10.00 Henrik Christensen,  
Mette Engelbrecht Jensen

SUCCESEN FORTSÆTTER:  
BLIV EN BEDRE LEDER MED ATL
Transportens Lederuddannelse er tilbage med en ny kursusrunde i efteråret.

I en tid, hvor der er rift om arbejdskraften, 
er god ledelse vigtigere end nogensinde før. 
Derfor giver det god mening at afsætte tid 
og midler til at tage Transportens Lederud-
dannelse.

Mere end 100 ledere inden for vejgods-
transportbranchen har til dato fået skærpet 
og udviklet deres egenskaber som leder 
gennem kurset.

”Der er tale om en praksisnær uddannelse, 
hvor du får værktøjer med hjem, som du med 
det samme kan bruge til at skabe resultater i 
din hverdag i virksomheden,” siger chefkon-
sulent i DI, Jan Vinther, der underviser og er 
ansvarlig for kursets indhold.

Målgruppen for Transportens Lederud-
dannelse er alle, der har en ledelsesfunktion 

med personaleansvar. Det vil sige, at kursets 
indhold blandt andet henvender sig til team-
ledere, disponenter, værkførere og HR-med-
arbejdere. Indholdet tager udgangspunkt i 
helt konkrete situationer fra hverdagen ude i 
virksomhederne.

”Vi prøver at holde det så simpelt som 
muligt. Målsætningen er, at deltagerne kan 
bruge det, som de lærer, direkte i hverdagen. 
Det handler om at forklare dem, hvorfor de 
skal agere på en bestemt måde, og hvordan 
de så gør det i praksis,” siger Jan Vinther.

Uddannelsen består af  følgende tre moduler: 
Ledelse og selvledelse
Ledelse af medarbejdere
Forandringsledelse og ledelse af teams 

Deltagerne bliver undervejs klogere på sig 
selv, og hvordan de virker på andre menne-
sker, ligesom de får øvelse i at tage den svære 
samtale med medarbejderne, og hvordan de 
skaber forandringerne på arbejdspladsen i 
konstruktivt samarbejde med de ansatte.

Undervisningen foregår på Sinatur Hotel 
Storebælt i Nyborg i perioden 12. september 
til 7. december 2022 med to kursusgange på 
to dage og en afsluttende kursusgang af  tre 
dages varighed. Mellem modulerne vil der 
også være opgaver, som deltagerne skal løse.

ATL yder et væsentligt tilskud til betalingen, så 
prisen er holdt nede på 12.500 kroner. Sidste frist 
for tilmelding er 5. september 2022.

Vil du vide mere?

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 2022

Læs mere og tilmeld dig  
på www.atl.di.dkFO

TO
: A

TL
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PORTRÆT AF EN MEDLEMSVIRKSOMHED

Vi har  
altid været 
gode til at  
tilpasse os

Fra rutebiler til farligt gods: Vestjyske Anneberg Transport har udviklet 
sig konstant gennem 97 år. Nu er fjerde generation klar til at tage over.

På toppen af  en bakke i landsbyen 
Grønbjerg ligger en kontorbygning 
med udsigt til de omkringliggende 
marker. Her i et hjørne af  Vestjyl-
land, hvor landbrugsjordene aflø-

ser det vidstrakte hedelandskab, og hvor der 
er god plads til både huse, lastbiler og men-
nesker,  har Anneberg Transport hjemme. 
Neden for bakken ligger der et stort værksted 
og den vaskehal, hvor bilerne i det næsten 
100 år gamle firma bliver gjort pertentligt 
rene efter hver eneste transport.

Om tre år falder det store jubilæum. 
Georg Anneberg grundlagde i 1925 Anne-
berg Transport, efter han tidligere havde 
kørt rutebil mellem landsbyen Grønbjerg 
og Holstebro for sin svigerfar. Han havde 
næppe forestillet sig en fremtid, hvor hans 
to børnebørn i dag ville stå i spidsen for en 
millionvirksomhed med transporter rundt 
om i Europa.

De to børnebørn og brødre, 68-årige Georg 
og 65-årige Sven, leder i dag  familievirk-
somheden i Grønbjerg. Og fremtiden er 

på plads. Fjerde generation i skikkelse af  
Georgs søn, 34-årige Frederik, står klar. Han 
har allerede en vigtig rolle i den daglige drift, 
ligesom han har overtaget halvdelen af  sin 
fars ejerandel.

BLANDT DE FØRENDE I SKANDINAVIEN
Når de let genkendelige stålfarvede tank-
vogne med Annebergs røde og grønne logo 
forlader den vestjyske landsby, som ligger 
mellem Holstebro og Skjern, kører de vejene 
tynde med pulver, gasser, en lang rækker 

Sven, Frederik og Georg  
Anneberg arbejder sammen hver 
dag i virksomheden.  
Foto: Martin Dam Kristensen
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PORTRÆT AF EN MEDLEMSVIRKSOMHED

forskellige kemikalier og flydende metaller 
– eller med Georg Annebergs ord med ’alt 
hvad du kan proppe i en tankbil’. 

Den store ændring kom tilbage i 1960’erne, 
hvor anden generation, Peter August – kendt 
som ‘Gutte’ – Anneberg, fik ideen med at 
lægge en tank ovenpå den lastbil, som ellers 
blev brugt til at køre med sand og grus om 
sommeren, så man også kunne transportere 
fyringsolie om vinteren. Og siden har firma-
et løbende specialiseret sig, så man i dag er 
blandt de førende i Skandinavien, når det 
gælder alle former for farligt gods - og især 
olieproduktet bitumen, der er bindemidlet i 
asfaltbelægninger på vejene. 

“Vi har været gode til at tilpasse os”, kon-

Zielona Gora, og 32 år senere ejer familien 
stadig 75 procent af  polske Anneberg Trans-
pol, der er i vækst og ligesom det danske 
moderselskab primært kører med bitumen, 
beg og andet farligt gods.

I Danmark har Anneberg Transport i dag 
omkring 100 chauffører tilknyttet, og fra 
kontoret i den vestjyske landsby disponerer 
man alle transporterne rundt om i Tyskland, 
Danmark og Norge. I det polske dattersel-
skab er der 150 chauffører.

Familien Anneberg har udvidet forret-
ningen fra transport til også at inkludere 
tankanlæg. Tilbage i 2003 købte Anneberg 
Transport således Copenhagen Oil Service, 
som ligger på Prøvestenen i København.  
I 2014 udvidede man kapaciteten ved at 
overtage det konkursramte OJT Tanksto-
re på Prøvestenen, ligesom man også har 
investeret i tankanlæg i havnene i Aalborg og 
i Grenå. Det betyder, at man nu har en kapa-
citet på i alt 130.000 ton fordelt på 30 tanke i 
forskellige størrelser og til mange forskellige 
typer indhold. Tankene bliver lejet ud, og 
samtidig giver de mulighed for flere kunder, 
når indholdet skal transporteres videre.

Kørslen med gods, som både kan være me-

DERFOR ER 
JEG MEDLEM
Georg Anneberg er ikke i tvivl – 
det giver sikkerhed og stabilitet i 
forhold til løn og overenskomster at 
være medlem hos ATL. Og kan det 
også kan betyde noget i forhold til 
forholdet til kunderne, der gerne vil 
være sikre på, at chaufførerne har 
ordnede forhold.

”Vi har altid været medlemmer hos 
ATL. Det giver den største stabilitet 
at være medlem af ATL og DI. De 
har aftaler med 3F, og det er så 
nemt, fordi så har vi aldrig nogen 
diskussioner med vores chauffører. 
Når de spørger, hvad de får i løn, 
så kan vi altid fortælle dem, at vi 
har den overenskomst, som ATL 
har indgået. Vi kan altid være sikre 
på, at vores arbejdsgiverforhold er 
i orden.”
Samtidig fremhæver Anneberg 
Transport-direktøren den 
rådgivning, som virksomheden har 
fået hos ATL’s konsulenter.

”Vi har altid haft en meget fin 
dialog med Henrik Christensen. Her 
har vi kunnet få den hjælp, som vi 
har haft brug for. Og hvis han ikke 
selv har kunnet rådgive os, har han 
kunnet fortælle, hvem vi så skulle 
henvende os til i stedet,” siger 
Georg Anneberg.

staterer Georg Anneberg med det, man roligt 
kan kalde en vestjysk underdrivelse:

“Det er jo ikke, fordi vi har syntes, at det 
har været sjovt at finde på noget nyt. Men 
det er konkurrencen, der har gjort, at det har 
været nødvendigt,” siger han med eftertryk 
og ser intenst frem for sig for at være sikker 
på, at budskabet er trængt ind.

Han tager denne forårsdag imod sammen 
med sin bror Sven og sønnen Frederik. I 
mødelokalet, hvor der gennem den store 
vinduesfacade både er udsigt til marker, last-
biler og værksted fortæller de tre historien 
om Anneberg Transport. Frederik taler bl.a. 
om ‘nutidens digitale muligheder’, mens 
brødrene er leveringsdygtige i anekdoter 
som dengang, hvor forretningen med at 
køre fyringsolie forsvandt midt i 1970’erne, 
og man blev så trængt, at man for at spare 
registreringsafgiften var nødt til at pille 
nummerpladerne af  bilerne. Ja, hvor direk-
tøren for banken, der havde veksler i bilerne, 
sad ved bordet i køkkenet for at tale sagen 
igennem med forældrene.

“Der lovede jeg mig selv, at jeg ville sørge 
for aldrig at komme i lommen på bankfolk,” 
siger Georg Anneberg, inden sønnen Frede-
rik og lillebroren Sven påpeger, at man siden 
jo alligevel har været nødt til at have et tæt 
samarbejde med banken for at finansiere det 
vokseværk, som virksomheden har gennem-
gået.

Tiderne har det jo med at skifte, og heldig-
vis kom der nye opgaver til Anneberg Trans-
port, efter at Danmark var kommet med ind i 
det daværende EF i 1973.

“Der skulle køres kalk ud for landmæn-
dene, og vi kørte nærmest i døgndrift. Det 
var hver aften og hver weekend. Det var 
dengang, at det var sjovt,” mindes Georg 
Anneberg med en god portion vemod på 
stemmebåndet.

Sideløbende med at han og lillebror Sven 
dengang kørte for faren i familiefirmaet, 
blev de også udlært som lastbilmekanikere.

“Dengang var der ofte reparationer, der 
skulle laves, når vi kom hjem om aftenen. Og 
det er en god ballast at have al den tekniske 
viden,” siger Sven Anneberg. 

Han har i dag det overordnede ansvar for 
indkøb og vedligehold af  materiellet og går til 
tider stadig selv nede i værkstedet, hvis der er 
behov for det, og tiden tillader det, fordi han 
godt kan lide selv at skrue på bilerne.

I 1984 tog Annebergs udvikling et afgø-
rende spring, da man begyndte at køre med 
beg til Tyskland for det, der dengang hed 
Tjærekompagniet, og som i dag er overtaget 
af  den internationale koncern Koppers. 

Det greb om sig, og det blev nødvendigt at 
købe flere tankbiler for at følge med. Siden 
blev det også startskuddet til, at Anneberg 
Transport etablerede sig i Polen, hvor Tjære-
kompagniet inden murens fald begyndte at 
købe beg til langt under markedsprisen. 

Efter Jerntæppet forsvandt i 1989, fandt 
Anneberg en polsk samarbejdsparter i byen 
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get varm og ætsende, har betydet, at man hos 
Anneberg Transport gør en ekstra indsats 
for at uddanne sine chauffører – også selv 
om de kommer med erfaring fra andre dele 
af  branchen. Sven Anneberg har således selv 
udviklet et uddannelsesforløb med en uges 
undervisning og en afsluttende teoretisk 
prøve, som de nye chauffører skal igennem, 
inden de får lov til at komme ud på landeve-
jene med Anneberg-tankvognene.

“Det er flere hundrede multiple 
choice-spørgsmål om alt fra segmentbaseret 
last til sikkerhedsbeklædning og kulturfor-
skelle i de lande, hvor vi kører. Det er dyrt 
at implementere, men det er pengene værd. 
Vores chauffører er det mest værdifulde, vi 
har. Det sværeste er at beholde dem, og vi 
oplever, at hvis de har kørt for os to år, er de 
meget eftertragtede,” siger  Sven Anneberg 
med lige dele stolthed og ærgrelse. 

Generelt tager Anneberg kun folk ind 
med en vis erfaring. Således er de fleste 
ansatte folk over 50. Det kan være rutinerede 
chauffører, men det kan også være gamle 
håndværkere, som vil prøve noget andet, 
der bliver omskolet og ender bag rattet hos 
virksomheden.

Krigen i Ukraine har betydet et farvel til en 
del hviderussiske og ukrainske chauffører, 
sidstnævnte fordi de ville hjem og forsvare 
fædrelandet mod den russiske invasion.

“Vi har lige så meget at lave, som før krigen 
brød ud, men det skifter fra den ene til den 
anden uge, hvor produkterne skal køres hen. 
Mange af  vores produkter har været afhæn-
gige af  russisk olie, og der er råvaremangel, 
så olien kommer ad andre kanaler. Men det 

skal alligevel fragtes, og vi har heldigvis 
kunnet bevare vores slutkunder,” siger Georg 
Anneberg om den øjeblikkelige situation.

LAVESTE I FØDEKÆDEN
I øjeblikket er der stor usikkerhed i hele 
transportbranchen, og med krig, konkurren-
ce og stigende oliepriser bevæger raterne sig 
fra den ene yderlighed til den anden. Derfor 
handler det også om at befinde sig det rigtige 
sted i markedet, fastslår Georg Anneberg.

“Vi er de laveste i fødekæden med et eks-
tremt lavt dækningsbidrag, så vi kan hurtigt 
gå fra et lille overskud til et stort underskud. 
Vi har et marked, der flyver op og ned, så det, 
der sker nu, kommer til at definere, hvordan 
transporten kommer til at se ud fremadret-
tet. Det gælder om at være det rigtige sted 
– både kundemæssigt, kapacitetsmæssigt og 
prismæssigt – når stormen lægger sig igen,” 
siger Georg Anneberg med et indblik i det 
forretningsmæssige talent, som har været 
med til at sikre firmaets konstante fremdrift.

Hans søn Frederik har hænderne langt 
nede i den daglige styring af  transporterne, 
når han står ved computeren på kontoret – 
lige over for sin far. Med få klik på mus og 
taster får han det fulde overblik over, hvor 
virksomhedens vogne befinder sig rundt 
om i Europa, hvad de kører med i tanken, og 
hvem der sidder ved rattet. 

I dag er han netop vendt tilbage på kon-
toret efter fire ugers barselsorlov, og han 
har ingen planer om at bruge alle sine vågne 
timer på arbejdspladsen.

“På det punkt er jeg nok bedre til at få seg-
menteret mine opgaver, så jeg kan løse mine 

kontoropgaver inden for nogenlunde normal 
arbejdstid – og så tage ad hoc-opgaverne og 
chaufførspørgsmålene fra hjemmekontoret. 
Vores nye systemer og it-udvikling giver os 
mulighed for at ‘work smarter, not harder’, 
siger Frederik Anneberg og peger på, at det 
netop er den løsning, som den nye generati-
on på arbejdsmarkedet efterspørger.

Selv om den ældre generations rutiner og 
arbejdsmønstre med bildisponering gennem 
telefonopkald og papirer har fungeret per-
fekt for dem, kan den også være ineffektiv og 
årsag til en længere arbejdsdag på kontoret. 

“Og man siger jo, at man skal slide de 
gamle op først,” siger Frederik og smiler, 
men svaret falder knastørt, hurtigt og med et 
glimt i øjet fra faren:

“Ja, der er ingen fare for, at du bliver slidt 
op.”

Frederik Anneberg er ‘kommet hjem’ til 
familiefirmaet efter først at have uddannet 
sig som murer og siden som speditør i Her-
ning. Hans søster, Anne-Sofie, har derimod 
sagt klart nej til en fremtid i firmaet. Hun er 
sygeplejerske i København.

“Hun kom for nogle år siden og ville tale 
med mig. Jeg kunne godt høre, at det var al-
vorligt. Jeg troede først, at hun var blevet gra-
vid. Men i stedet sagde hun: ‘Far, jeg kommer 
aldrig til at have noget med kontoret at gøre’. 
Jeg troede jo, at det var noget, der var meget 
værre,” siger Georg Anneberg med et smil. 

Sven Annebergs to børn er i gang med at 
uddanne sig i Aarhus: Datteren Emma læser 
jura, mens sønnen Thomas læser IT og Kom-
munikation, og ingen af  dem har udelukket, 
at de en dag vil spille aktiv rolle i firmaet. 

Frederik Anneberg 
er fjerde generation i 
Anneberg Transport. 

Foto: Martin Dam 
Kristensen
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Gør det nemmere at  
finde og fastholde nye 
chauffører - ikke sværere

Hele vejgodstransportbran-
chen er i de her år ramt af  en 
fælles udfordring: Der mangler 
kvalificeret arbejdskraft i form 
af  dygtige chauffører, der kan 

sætte sig ind bag rattet. Derfor er det et 
problem, når vi oplever, at myndighederne 
gentagne gange gør det sværere – og ikke 
nemmere – at finde nye chauffører og holde 
på de eksisterende.

De nye kontrolregler vedrørende direkti-
vet for mobil arbejdskraft er et af  de mange 
benspænd, som kan gøre det mindre attraktivt at være lastbilchauf-
før. Hvis ikke politiet og Færdselsstyrelsen udviser den fornødne 
konduite, når de overtager kontrollen fra arbejdsmarkedets parter, 
kan det betyde en bøderegn til både chauffører og vognmænd for mi-
nimale overskridelser af  arbejdstider. Vi vil fra ATL’s side selvfølgelig 
gøre alt, hvad der står i vores magt, for at forhindre, at det sker. Dog 
er det positivt, at der ikke er udsigt til kontrol af  arbejdstidsdirekti-
vet, hvis der i øvrigt er orden i køre- og hviletidsreglerne. 

Når det gælder ventetider på kørekort, så oplever vi stadig, at der er 
en pukkel, som skal afvikles, efter at Færdselsstyrelsen sidste år over-
tog opgaven. Her må vi igen opfordre til, at man finder de fornødne 
ressourcer til at kunne gennemføre en mere velsmurt forretnings-

gang, så vi kan undgå, at lastbilerne skal holde 
stille, fordi chaufførerne skal vente for længe på at 
få deres kørekort.

 Mange vognmandsfirmaer forsøger i øjeblikket 
at få fyldt de tomme førerhuse med dygtige uden-
landske chauffører. Det kræver en ekstra indsats 
at rekruttere dem og fastholde dem i en for dem 
fremmed arbejdspladskultur. Derfor har vi i DI og 
ATL fokus på, at ventetider og sagsbehandling hos 
de forskellige myndigheder ikke sinker processen, 
når arbejds- og opholdstilladelse skal på plads. 
Det er vigtigt, at myndighederne gør, hvad de kan 

for at hjælpe virksomhederne. Offentlig sagsbehandling i kommuner 
og styrelser har også betydning for et effektivt arbejdsmarked.

Endelig er det værd at bemærke, at der ved udgangen af  januar i år 
var 968 lærlinge i gang med at uddanne sig til at blive chauffør. Det er 
det højeste antal i en årrække, og det vidner om, at transportvirksom-
hederne tager et stort ansvar for at sørge for, at der også i fremtiden vil 
være nok chauffører. Det er en positiv udvikling, og det er oplagt, at vi 
som branche følger den op med flere initiativer til at fastholde lærlin-
gene, da en ny undersøgelse viser, at en del falder fra.

Lars William Wesch
Direktør for ATL

“Hav is i maven”
DI arbejder på at få 
lastbiler undtaget den 
kommende lovgivning om 
nulemissionszoner. “Bevar den 
sunde forretningssans”, lyder 
rådet

Inden længe kan der i flere af  de største 
kommuner være områder, hvor der på 
forsøgsbasis kun er adgang for biler, som 
hverken udleder CO2 eller forurenende 
stoffer. De såkaldte nulemissionszoner er 
på vej som følge af  aftalen mellem regerin-
gen og dens støttepartier, og eksempelvis i 
Københavns Kommune er lokalpolitikerne 
meget interesserede i at indføre de nye krav. 

Men først skal der en lovændring på plads, 
og den kommer tidligst i næste folketingsår. 
Derfor er der ifølge transportpolitisk chef  i 

ordning, hvor 
virksomheder-
ne kan søge om 
at få dækket 

nogle af  mer-
omkostningerne 

ved at købe en 
el- eller brintdrevet 

lastbil, men der er kun 
omkring 45 millioner kroner i puljen, så det 
er begrænset, hvor mange nye grønne lastbi-
ler, der kommer på vejene af  den grund.

”Det er en ordning, som vi længe har 
efterlyst, og det er selvfølgelig bedre end 
ingenting. Lige nu er el-lastbilerne markant 
dyrere. Men hvis man kan få adgang til 
tilskudsordningen, kan det være en god ide 
at komme i gang med at prøve at køre med 
el-lastbiler,” siger Rune Noack og tilføjer, at 
man skal tage det med i sine overvejelser, at 
det aktuelt kan vare længe fra bestilling til 
levering af  nye lastbiler.

Rune N
oa

ck

DI, Rune Noack, udsigt til, at nulemis-
sionszonerne tidligst er en realitet ved 
udgangen af  2023. Han opfordrer derfor 
ATL’s medlemmer til at tage det roligt og 
afvente situationen.

”Hav is i maven, og bevar den sunde for-
retningssans. Vi har henvendt os til miljømi-
nister Lea Wermelin og været i dialog med 
Miljøstyrelsen for at gøre opmærksom på 
problemerne for den tunge transport, som 
vi prøver på få holdt uden for lovgivningen,” 
siger Rune Noack.

I modsætning til miljøzonerne er det 
ikke nok bare at montere et partikelfilter 
på lastbilen. For at leve op til kravet om nu-
lemission skal man udskifte hele motoren. 
Aktuelt er priserne på el- og brintlastbiler 
ikke konkurrencedygtige sammenlignet med 
konventionelle lastbiler, men det kan selv-
følgelig ændre sig i takt med udviklingen.

Efter sommeren kommer der en tilskuds-
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Hvorfor valgte du at gå ind i  
bestyrelsesarbejdet i ATL?
Det starter helt i tilbage, da 
DTL og ATL begge ligger under 
HTS (Handel, Transport og 

Serviceerhvervene), hvor jeg kommer ind i 
bestyrelsen efter at have været suppleant. 
Da DTL går til Danske Erhverv, og ATL går 
til Dansk Industri, fortsætter jeg i ATL’s 
bestyrelse. Der har været nogle kampvalg 
undervejs, men jeg har altid haft nogle 
alliancer. 

 
Hvad bidrager du med som bestyrelsesmedlem?
At lave nogle gode og fleksible overenskom-
ster, som sikrer nogle gode rammevilkår 
for at drive vognmandsforretning. Jeg har 
erfaring fra overenskomstforhandlingerne 
siden 2007, så mit samarbejde med og kend-
skab til vores samarbejdspartnere fra 3F er 
ret godt. Mine relationer til fagbevægelsen 
giver mig en god forståelse af, hvad det er, 
de gerne vil opnå. Det er overenskomsten, 
der interesserer mig – den kamp, der foregår 
der, er vanvittigt spændende. Og så har jeg 
også en erfaring og indsigt på uddannelses-
området – ikke mindst i forhold til udvikling 
af  uddannelser. 

 
Hvad bliver de vigtigste opgaver for ATL i de 
kommende år?
Det bliver fortsat at lave fleksible overens-
komster, så vi ikke mister konkurrencekraft 
– også i forhold til de vognmænd, der kører 
i udlandet. Vi skal sørge for, at vi ikke bliver 
for dyre. Og vi skal få rammerne omkring 

uddannelse og rekruttering til at fungere 
bedre. 

Samtidig skal vi også sørge for at være 
klar til den forandring, der kommer med 
den grønne transport, så vi får klimadags-
ordenen ind i overenskomsten, eksempelvis 
i forhold til, hvordan vi gør, når bilerne skal 
lades op.  

Vi skal selvfølgelig være konkurrence-
dygtige, men samtidig skal vi også passe på, 
at det, vi forlanger, er rimeligt. Vi skal lave 
nogle anstændige overenskomster, som vi 
kan leve med – og som lønmodtageren kan 
leve med.

 
Hvad er det for en umiddelbar fremtid, som 
transportbranchen kigger ind i?
Vi kigger ind i en verden, hvor vi skal 
omstille os til nogle andre drivmidler. Der 
kommer selvkørende lastbiler, især på long 
haul-transporter. Og vi skal være endnu 
mere digitale, hvis vi skal klare os. De har 
selvkørende skraldebiler i Göteborg, og det 
kommer vi også til at se. 

Jeg var med Transportens Udviklings-
fond ovre i Seoul, og i en kælder under 
deres rådhus sad der folk og overvågede 
det hele med skærme overalt. Hvis du kørte 
ind i busbanen, fik du automatisk en bøde, 
hvis det var anden gang, at du gjorde det 
– tredje gang blev bilen bare kørt væk. Jeg 
siger ikke, at vi skal have sådan et overvåg-
ningssamfund, men det var et kig ind i en 
mulig fremtid.

Og så håber jeg, at debatten om, at alle 
udlændinge er underbetalte, stopper, for 
det er ikke virkeligheden. Vi bliver nødt til 
at være lidt mere åbne, for vi kan ikke klare 
os selv. Og vi skal have et mere fleksibelt 
arbejdsmarked, hvis vi skal kunne blive ved 
med at rekruttere de unge. Chauffør er ikke 
noget du altid kan blive, men jobbet er mere 
spændende, end man gør det til.

”Kampen om  
overenskomsten  
er vanvittigt  
spændende” 

Henrik Tofteng er  
næstformand i ATL’s 
bestyrelse, hvor han har 
siddet siden 2006.

RUNDT OM
Henrik Tofteng, ejer og 
direktør i Henrik Tofteng A/S, 
er 58 år gammel. Han blev 
udlært som elektriker i 1984, 
og samme år startede han 
som vognmand i 1984 som 
kompagnon med sin morfar 
og hans tre biler. 

I dag har firmaet i alt 42 
biler. I 1992 kom han ind i det 
politiske arbejde i forløberen 
for ATL.

Henrik Tofteng A/S kører med 
dagrenovation, industri- og 
byggepladsaffald og arbejder 
med genbrug. Lastbilerne 
bliver bygget og serviceret 
hos søsterselskabet Phønix 
Danmark A/S, som også 
importerer el-skraldebiler til 
Danmark og sælger dem til 
konkolleger. Der er 65 mand 
ansat i Henrik Tofteng A/S og 
16 i Phønix Danmark A/S.

Henrik Tofteng bor i Lyngby, 
er gift og har fire børn, som 
alle er flyttet hjemmefra, 
samt tre børnebørn. Han 
prøver at lære at spille 
golf, men ellers tager han 
i sommerhuset og går 
lange ture. Den primære 
fritidsinteresse er det 
politiske arbejde, som han er 
involveret i hos ATL og TEC. 
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