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Branchens stemme
Adm. direktør Jørgen Sørensen,  
IAT A/S, Esbjerg

Hvordan regner du med, at transportmarkedet 
udvikler sig i 2014? 

Det kommer til at ligne 2013. Jeg forventer, at en 
svag bedring fortsætter. Der er mere optimisme, end 
der har været.

Hvad sker der i din virksomhed i 2014?

Vi investerer løbende i udskiftning af materiel, men 
har ikke de store nyinvesteringer i 2014. Vi skal lige 
se, om den svage bedring i økonomien virkelig slår 
igennem. Derudover koncentrerer vi os hele tiden 
om at blive endnu bedre til det, vi er gode til i dag. 
Vi optimerer og fi njusterer de steder, vi kan.

Udgivet af ITD 
– Brancheorganisation for den 
danske vejgodstransport

Ansv. redaktør: Nikolaj Stig Nielsen
Redaktion: Jens Juhl Eriksen
Sats og layout: Heidi Jul
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En særlig tak til Lars Dagnæs, TransECO2, for 
hjælp til bearbejdning og analyse af statistisk 
materiale.
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Volvo Fuel Advice med individuel chauffør-træning kan med
en regelmæssig opfølgning og en professionel rapport reducere 
dit brændstofforbrug med op til 5% – og det varer ved.

Se mere på volvotrucks.dk/fueladvice

VOLVO Fuel Advice. 
For BETYDELIGE BESPARELSER.

Fuel Advice
– Hver dråbe tæller
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5ITD – din hjælpende 
hånd og branchens 
konstruktive stemme

Med 12.000 danske biler i drift og 17.000 danske ansatte er ITD’s ca. 
650 medlemmer en betydelig faktor i den danske transportsektor og 
en vigtig bidragsyder til den danske samfundsøkonomi.

For alle vores medlemmer er ITD forhåbentlig også en betydelig fak-
tor i dagligdagen.

Vi er ikke en organisation, som gemmer sig i støvede kontorer langt 
væk fra medlemmernes daglige problemer. Vi hjælper med at løse 
dem. Størstedelen af vores aktiviteter er rettet direkte til det enkelte 
medlem i form at rådgivning og service, som gør en positiv forskel i 
en ofte hektisk hverdag som vognmand eller transportvirksomhed.

Vores fi losofi  er, at medlemskab af en brancheorganisation ikke skal 
være en udgift men en investering, som skal kunne afl æses positivt 
på bundlinjen hos hvert enkelt medlem.

En anden og lige så central del af ITD’s fi losofi  er den løsningsoriente-
rede og fremadrettede tilgang til branchens udfordringer.

Vi arbejder ikke for enkelte vognmænds særinteresser, men for ud-
vikling, ansvarlighed og vækst hos hele bredden i branchen. Udstrak-
te hænder og konstruktive løsninger – det er ITD!

Jacob. Chr. Nielsen
Adm. direktør i ITD

Foto: Kurt Lauritsen

FORORD



6 Fakta om ITD
Meget er sket, siden ITD blev 
grundlagt i 1948 som en special-
forening for en lille eksklusiv 
gruppe af eksportvognmænd. I 
dag er grænserne i Europa åbnet 
op, og reglerne er ens for nationale 
og internationale vognmænd. Skel-
lene er visket ud.

ITD har også taget skridtet fra at 
være en specialforening for de få 
til at være en bred brancheorgani-
sation for alle slags virksomheder 

inden for dansk lastbiltransport. 
Nationale, internationale, små og 
store… 

I dag er ITD et kraftcenter for 
branchen. En række af erhvervets 
førende specialister tager telefo-
nen, når hundredevis af medlem-
mer, kunder og andre interesse-
rede ringer til os hver uge.

Medlemsskaren er vokset med 30 
procent over de seneste to år. Årsa-

gen er branchens mest attraktive 
servicepakke samt en erhvervspo-
litisk linje, der fokuserer på vækst 
og fornyelse. 

Et sundt økonomisk fundament i 
form af datterselskaberne FDE og 
Vialtis er med til at fuldende suc-
ceshistorien om ITD.

Dansk lastbiltransport har lyse frem-
tidsudsigter, og i ITD har branchen 
en stærk og driftsikker motor. 

ITD’s bestyrelse 
marts 2014 

Gert Jakobsen (Formand)
Poul Henrik Schou (Næstformand)
Torben Rafn
Inge-Merete Koch
Gert Andersen
Georg Anneberg
Christian S. Madsen
Jacob Chr. Nielsen (Adm. direktør)

Foto: ITD

ITD er:
• En dynamisk brancheorganisa-
 tion for hele bredden i dansk 
 lastbiltransport

• Regionalt repræsenteret over
 hele landet via distriktskonsu-
 lenter og lokale netværk

• Arbejdsplads for 51 engagerede
 og specialiserede medarbejdere

• Klar til at svare på henvendelser
 fra medlemmerne 24 timer i 
 døgnet

• Bosiddende i Padborg

• Fast repræsenteret med konto-
 rer i København og Bruxelles

• Aktivt medlem af den interna-
 tionale vognmandsorganisation 
 IRU

• Varm tilhænger af fremadrettet
 udvikling og ordnede forhold
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ITD’s medlemmer i tal

Antal medlemmer: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 643 (marts 2014)

Antal dansk indregistrerede biler: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca. 9.500

Antal ansatte i Danmark: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca. 17.000

Antal biler i løbende drift via danske undervognmænd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca. 2.500

Antal biler i løbende drift via udenlandske undervognmænd: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ca. 2.350

Har udenlandske datterselskaber: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 procent

Antal egne biler indregistreret i udlandet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.900

Kører kun nationalt i Danmark: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 procent

Kører kun internationalt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 procent

Kører nationalt og internationalt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 procent

Generalforsamling

Bestyrelse

Direktion

FDE HoldingITD

• Medlemsservice

• Erhvervspolitisk

• ITD Servicepartner®

Målgruppe:
Den danske vognmandsbranche

Vialtis

FDE A/S

• Momsrefusion

• Betalingsformidling til
motorveje, tunneller og færger

Målgruppe:
Europæiske erhvervskunder

Foto: Kurt Lauritsen



8 Koncernregnskab

ITD-koncernen havde i 2013 et kon-
cernoverskud på 90 mio. kr., mod 
94 mio. kr. i 2012. Heraf vedrørte 
ca. 1 mio. kr. foreningsdriften og 89 
mio. kr. dattervirksomhederne. 

ITD-koncernens egenkapital udgjor-
de pr. 31.12.2013 658 mio. kr. 

ITD årsregnskab 2013 (DKK) 

Resultatopgørelse 2013  2012
   tkr.

Kontingenter 8.611.560 7.432
Øvrige nettoindtægter 24.517.020 23.847
 33.128.580 31.279
  
Andre eksterne udgifter -21.942.301 -19.657
Personaleudgifter -30.036.727 -27.890
Afskrivninger -1.343.644 -306
Renteindtægter mv. 21.345.176 19.916
Foreningsdrift 1.151.084 3.342
Resultat af dattervirksomhed mv. 88.838.948 90.448
ITD koncernresultat 89.990.032 93.790
  
  

Balance per 31.12.2013  2012
  tkr.

Aktiver
Immaterielle anlægsaktiver 7.169.901 2.936
Driftmidler og inventar 989.462 1.203
Kapitalandele i dattervirksomhed 343.841.853 274.745
Ansvarlig indskudskapital i dattervirksomhed 280.000.000 280.000
Anlægsaktiver i alt 632.001.216 558.884
  
Varebeholdninger 1.389.657 1.136
Tilgodehavender 66.869.852 73.457
Udbytte fra dattervirksomhed 20.000.000 20.000
Værdipapirer 360.580 250
Likvide midler 4.177.718 1.138
Omsætningsaktiver i alt 92.797.807 95.981
  
Aktiver i alt 724.799.023 654.865

  

Passiver 
Foreningskapital 657.967.661 587.658
  
Udskudt skat 366.114 0
  
Leverandørgæld 59.320.669 59.839
Anden gæld 7.144.579 7.368
Gæld i alt 66.465.248 67.207
  
Passiver i alt 724.799.023 654.865
  
Soliditet  90,8 89,7
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Servicepartner®  www.itd.dk

Pia Wencke Vivian

Kirsten Marie Bente 

Få din egen personlige 
bogholder fra vores team

IntrotilbudRing 7430 3311, 

og hør hvor nemt du kan få 

gratis* bogføring i 3 måneder!* Tilbuddet gælder 
indtil 1. juli 2014 

– og max. for 10 biler

Vi klarer ...
• Bogføring af bilag

• Vognregnskab

• Periodisering

• Momsregnskab

• Afstemning af bank

• Afstemning af løn

• Ajourføring af dit anlægskartotek

• I tæt samarbejde med revisor 
 tilbyder vi fordelagtige priser på 
 årsregnskab og skat

Få gratis bogføring 
i 3 måneder
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Brancheorganisation 
i takt med tiden
Formanden har en vision. ITD skal favne bredt og bygge på en positiv og løsnings-
orienteret tilgang. Brancheorganisationen skal udvikle sig i takt med tiden.

Du er blevet formand for en 
brancheorganisation, der er 
under forandring fra at være 
en specialforening for eks-
portvognmænd til at være en 
brancheorganisation for hele 
vejtransporten. Hvordan ser du 
på den udvikling, ITD har gen-
nemgået i de senere år?

Det er en positiv udvikling, for nu 
favner vi bredt. ITD har udvik-
let sig rigtig fl ot i takt med den 

forandring, der er i samfundet og i 
branchen. Der er utvivlsomt også 
brug for ITD i morgen til at hjælpe 
vognmændene. 

Særligt afgørende ser jeg alle de 
tilbud og services, ITD har til vogn-
mænd, uanset om de har én bil 
eller mange biler. Det gælder køre- 
og hviletidspakken, tele, bogføring, 
rådgivning osv.  Her skal vi fort-
sætte udviklingen, gøre nuværende 
tilbud bedre og udvikle nye.

På den politiske front har ITD også 
rykket sig i den rigtige retning, og i 
de kommende år vil vi blive endnu 
bedre i forhold til politisk gennem-
slagskraft. Men det bliver som re-
præsentant for bredden i erhvervet 
– ikke udvalgte særinteresser.

Gert Jakobsen

• Født 1958
• Driver virksomheden Gert Jakobsen 
 Transport ApS i Hornslet 
 Specialet er tanktransporter
• Virksomheden har 15 egne lastbiler
• Bestyrelsesmedlem i ITD fra 2006-2010 
 og igen fra 2011
 Næstformand i 2009-2010 og 2012-2013
 Formand fra december 2013

Foto: Flemming Højer



11Hvordan ser du din rolle som 
formand?

Jeg har siddet i bestyrelsen under 
to formænd, og her kan jeg måske 
fi nde en tredje måde at køre det 
på, så vi tager det bedste fra de to 
foregående formænd. 

Det hele skal ske i tæt samarbejde 
med direktionen i ITD. Udvikling er 
et fællesskab mellem bestyrelse og 
den daglige ledelse. 

Helt generelt har jeg en vision om, 
at vi skal udvikle os i takt med 
tiden. Vores største opgave er at 
vise omverdenen og medlemmerne 
en positiv og løsningsorienteret vej 
ud af de problemer, som branchen 
møder. Vi skal ikke nøjes med at 
pege fi ngre af ”de andre” og sige 
nej til alting. ITD skal bidrage 
aktivt med løsninger og forslag til, 
hvordan vi skaber vækst og frem-
drift i vejtransporten.

Hvis der er sager og politiske 
budskaber, som jeg kan svare på, 
vil jeg gerne tage dem over for 
pressen og politikerne. Jeg repræ-
senterer jo medlemmerne og kan 
bidrage med de praktiske vinkler 
på de sager, vi arbejder med.

Har ITD fundet sit leje nu – el-
ler kan vi vente fl ere forandrin-
ger i de kommende år?
 
Man kan sige, at vi har fundet et 
leje for, hvordan vi vil fortsætte 

den løbende udvikling. Der har 
ikke været brug for revolutio-
ner, og det bliver der heller ikke 
fremover. Men der er et kæmpe 
potentiale i ITD, som vi skal høste 
i de kommende år. Et af succeskri-
terierne er, at vi bliver lyttet til og 
hørt i endnu højere grad end i dag.

ITD’s specialister og ekspertise er 
et stærkt kort, som vi skal profi lere 
os på. Vi skal altid have de seneste 
og bedste tal og data, fx grænse-
tællingerne. Så kan vi til enhver 
tid svare politikere og medier på et 
troværdigt og faktuelt grundlag.

ITD’s medlemsundersøgelse 
peger på økonomisk fremgang 
for de fl este i forgangne år. 
Hvordan opfatter du markeds-
situationen lige nu?
 
Der er tegn på opsving. Bare det, 
at vi ikke taler om krise, hver gang 
vi møder hinanden, er befriende. 

Men det er ikke 
en U-vending 
– nok mere et 
sving på vejen. 
Markedet er 
nervøst, og de 
glade dage, 
hvor man altid 
kunne låne 
en spandfuld 
penge i banken 
til en ekstra 
bil, er meget 
langt væk i 
dag.

Ind imellem 
er fagpressen 

fyldt med historier om det ene 
og det andet, der er galt i last-
biltransporten. Er vi for pivede 
i branchen, eller er billedet 
virkelig så negativt?
 
Nej, det generelle billede er ikke 
så negativt, og det er ærgerligt, at 
det virker sådan. 

Det er klart, at man altid kan fi nde 
negative sider ved alle nye ideer. 
Men der er jo også positive, og 
dem skal vi huske at have med.

Det gælder for eksempel EU’s indre 
marked. Det negative for vogn-
mændene er naturligvis den øgede 
konkurrence. Men det positive er 
adgangen til et meget større mar-
ked med 580 mio. mennesker – 
både for os som vognmænd, men 
også for de danske virksomheder, 
som vi lever af at køre gods for.

Vi skal ikke være tossegode og 
lade os løbe over ende af uden-
landske konkurrenter. Men den 
dag, vi er bange for at få adgang 
til et større marked med mange 
fl ere kunder, er der virkelig grund 
til at kigge selvkritisk på os selv. 
Så må vi spørge, hvad der mon 
er galt i det danske erhverv. For 
det må være fordi, vi ikke har de 
rigtige rammevilkår. Det håber vi 
at kunne rette op på sammen med 
politikerne.

Den duknakkede og negative hold-
ning, hvor vi bare siger nej til det 
hele og brokker os hele vejen ned 
til banken, skal vi gøre op med. 
Hvis vi vil opfattes positivt som 
branche, skal vi også selv forholde 
os til hele spektret – ikke kun det 
negative. Så enkelt er det egentlig.

ITD hviler jo på et overordent-
ligt solidt økonomisk funda-
ment. Hvad betyder det for 
foreningen at eje en velfunge-
rende forretning som FDE?

Pengene er der – det er jo dej-
ligt. Vi har sikkerhed for driften i 
et langt stykke tid.  Ligesom i en 
husholdning er det godt at have en 
buffer, hvis fryseren eller køleska-
bet går i stykker. 

Det økonomiske fundament giver 
rum til at tænke længere frem i 
tiden, men vi skal ikke stirre os 
blinde på pengene. Som udgangs-
punkt skal vi ikke bruge af grund-
kapitalen. ITD’s drift skal helst 
hvile i sig selv. 

Men når vi har en sag, vi mener, er 
værd at kæmpe for, så kan vi gøre 
os gældende, hvis det er nødven-
digt, og hvis det kan gavne  dansk 
lastbiltransport generelt. Det er 
vores mission. 

Foto: Flemming Højer
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VI TÆNKER HELE TIDEN 
NYT, SÅ DU KAN HOLDE 
HJULENE I GANG!

Uanset størrelsen af din vognpark, har vores eksperter 
fuldt fokus på at udvikle løsninger, der kan hjælpe dig 
med at styre den mere effektivt. De har mere end 100 års 
innovation bag sig – og det er en tradition, de er stolte 
af at føre videre. Du kan derfor være helt sikker på, 
at de fordele, du får med euroShell Card, vil give dig 
større overblik, kontrol og sikkerhed – samtidig 
med, at du sparer penge.  

DIN PARTNER PÅ VEJEN 
www.euroshell.dk



13Services der lukker 
huller i dagligdagen
Foruden medlemskabet tilbyder ITD også en række målrettede  tillægsservices til den 
danske vognmandsbranche via ITD Servicepartner®.

En stor del af de vognmænd, der 
ikke har et medlemskab hos ITD, 
har alligevel hyppig kontakt med 
brancheorganisationen. Det sker 
via ITD Servicepartner®, som er 
ITD’s servicebutik.

Her kan alle trække servicepro-
dukter ned fra hylderne til konkur-
rencedygtige priser. I alt har ITD 
Servicepartner® over 2.500 faste 
kunder i transportsektoren.

– Vi bruger vores gode kontakter 
og årelange erfaring inden for 

transportområdet til at udvikle pro-
dukter og services, som er målret-
tede til danske vognmænd.  Ideen 
er, at vognmanden skal få en eller 
fl ere bekymringer mindre ved at 
handle med os, så han kan kon-
centrere sig om kerneforretningen, 
som han er god til, siger Kim Høi, 
der er underdirektør og en af de 
ansvarlige for ITD’s serviceapparat.

Det gælder for eksempel bogfø-
ringsservice, hvor ITD udvikler 
skræddersyede løsninger, der 
passer til den enkelte virksomhed.  

Nogle skal have hjælp til regn-
skaber, andre også til fakturering, 
mens andre igen også lader ITD 
Servicepartner® tage sig af lønad-
ministrationen.

På teleområdet og inden for for-
sikring har ITD stærke branche-
aftaler med førende udbydere og 
kan dermed skaffe vognmændene 
attraktive vilkår. På andre områder 
er det brancheorganisationens fag-
lige ekspertise, der danner grund-
lag for stærke services, fx omkring 
ADR rådgivning og TransportIT. 

Ca. 2.500 vognmandskunder køber:

• Bogføringsservice 
 – inkl. lønadministration
• Forsikring
• Pensionsaftaler
• Teletjek og teleprodukter
• TransportIT
• ADR rådgivning
• ITDnetshop.dk 
 med ”alt godt til vognmanden”

Bogføring og lønadministration 
er et af de mange 
stærke serviceprodukter hos 
ITD Servicepartner®

Foto: Lene Esthave Pedersen

Servicepartner®



14 Branchens 
konjunkturudvikling
ITD’s temperaturmåling af branchens økonomiske udvikling viser pæn fremgang i 2013 
trods stigende prispres.

ITD’s konjunkturmåling er baseret på den årlige medlemsundersøgelse. Analysen tegner et billede af en branche 
og et marked i fremgang og vækst efter nogle hårde år i fi nanskrisens skygge.

Undersøgelsen blev foretaget via et elektronisk spørgeskema, som blev rundsendt i slutningen af februar 2014.  
Der indkom komplette besvarelser fra 260 medlemsvirksomheder, hvilket svarer til 41 procent af de ordinære med-
lemmer på daværende tidspunkt.

Figur 1 viser ITD-medlemmernes  oplevelse af godsmarkedet i 2012-13. I 2013 har 49 procent oplevet stigende 
godsmængder, mens tallet i analysen for 2012 var 42 procent. 22 procent oplevede faldende godsmængder i 2013 
mod 32 procent året før.

Figur 1 . ITD-medlemmernes oplevelse af godsmængderne på markedet

Branchens stemme
Adm. direktør Lars Stokholm,  
Stokholm Transport A/S, Brøndby

Hvordan regner du med, at transportmarkedet 
udvikler sig i 2014? 

Jeg ser markedet som positivt og opadgående. For 
vores eget vedkommende forventer vi, at 2014 
bliver ekstraordinært godt pga. nye kunder og nye 
ting, vi laver. Særligt centralt er en ny lagerhal. Vi 
har biler, der fast kører for kunder i udlandet. Her er 
det på vej til at gå bedre. 
Medierne har masser af omtale af, at nu er krisen 
ved at være forbi. Der bliver talt positivt i stedet for 
negativt. Det er tilstrækkeligt for et opsving.
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15Figur 2 viser, at de stigende godsmængder slog igennem på ITD-medlemmernes toplinje. 48 procent havde frem-
gang i omsætningen, mens kun 21 procent havde tilbagegang.

Figur 2 . ITD-medlemmernes omsætning i 2013

Også på bundlinjen slog den positive markedsudvikling igennem. Figur 3 viser, at 80 procent af ITD-medlemmerne 
opnåede en positiv bundlinje i 2013 mod 74 procent året før. Kigger vi isoleret på de virksomheder, der havde un-
derskud i 2012, så lykkedes det for 43 procent af disse at vende underskuddet i 2012 til overskud i 2013.

Figur 3 . Andelen af ITD-medlemmer med positiv bundlinje

Af fi gur 4 på næste side fremgår det, at 35 procent af de virksomheder, som genererede underskud i 2012, 
reducerede antallet af medarbejdere i 2013. Blandt alle ITD-medlemmerne var det 22 procent, som reducerede 
medarbejderantallet. På landsplan faldt beskæftigelsen i vognmandserhvervet med 3,8 procent (se afsnittet om 
branchens nøgletal side 20).

Uændret

Tilbagegang

Fremgang

0

20

40

60

80

100

20132012



16

Figur 4 . Udviklingen i medarbejderantallet i 2013, fordelt på medlemmer med overskud og underskud 
 i året før

”Bagsiden af medaljen” hos ITD-medlemmerne er en stadig større oplevelse af prispres.  60 procent oplevede, 
at presset på priserne blev øget i 2013 (fi gur 5). Prispresset skyldes givetvis øget omkostningsbevidsthed i 
hele værdikæden i kølvandet på fi nanskrisen, der, som navnet antyder, har svækket virksomhedernes adgang 
til fi nansiering. Øget konsolidering og internationalisering af markedet kan ligeledes spille ind (se afsnittet om 
branchens nøgletal s. 20).

Branchens stemme
Vognmand Palle Staal, Palle Staal 
Transport ApS, Vejle

Hvordan regner du med, at transportmarkedet 
udvikler sig i 2014? 

Jeg forventer et lige så positivt år som i 2012 og 
2013.  Vi er i Trekantsområdet, og der sker noget 
hele tiden.

Hvad sker der i din virksomhed i 2014?

Her midt på sommeren får vi en ny type lastbil med 
fjernstyring af tiplad, fremdrift og styretøj, der kan 
kontrolleres fra kranførersædet. Det sikrer os maksi-
mal effektivitet på diverse byggepladser.
Indkøbsprisen er sammenlignelig med en traditionel 
opbygning af et 6-7 akslet kærretræk med kran/
grab. Vi forventer os meget af den lastbil.

0

10

20

30

40

50

60
Underskud 
i 2012

Overskud 
i 2012

Uændret medarbejderantalReducerede medarbejderantalletØgede medarbejderantallet



17
Figur 5 . ITD-medlemmernes oplevelse af prispresset i 2013

12 procent af ITD-medlemmerne har etableret sig i udlandet med et eller fl ere datterselskaber. Denne gruppe skil-
ler sig ikke afgørende ud i forhold til de tendenser, der er beskrevet ovenfor.

På ét punkt er der dog stor forskel, og det er med hensyn til andelen af henholdsvis danske og udenlandske kunder.

Branchens stemme
Adm. dir. Per Damgaard,  Per 
Damgaard Transport ApS, Padborg

Hvordan regner du med, at transportmarkedet 
udvikler sig i 2014? 

Vi forventer en positiv stigning i godsmængden på 
det nationale marked, men der er stadig utrolig hård 
konkurrence.

En af forklaringerne på den positive udvikling er 
initiativer fra Christiansborg, der begynder at virke 
– som fx vækstpakken.
Samtidig melder vores kunder, at det ser positivt ud 
med ordretilgangen.

Hvad sker der i din virksomhed i 2014? 

Vi forventer et større aktivitetsniveau. En forøgelse, 
som vil kunne klares med vores nuværende materiel 
eller med omlægning til fl ere modulvogntog.
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Figur 6 viser, at kun 48 procent har en eller fl ere udenlandske kunder, når det gælder den brede gruppe af ITD-med-
lemmer, der kun er etableret i Danmark. Hos blot 7 procent af dem tipper balancen, så over halvdelen af kunderne 
er udenlandske. Hos vognmændene med udenlandske datterselskaber ser det andeledes ud. Her er balancen tippet 
over til fl est udenlandske kunder for 28 procent. Hele 90 procent har en eller fl ere udenlandske kunder. Det indikerer 
kraftigt, at drivkraften for at etablere sig som vognmand i udlandet er reel internationalisering af forretningen. 

Figur 6 . Hvor stor en andel af kunderne er danske virksomheder?

Branchens stemme
Lars Jørgen Skov,  selvkørende 
vognmand, Årre

Hvordan regner du med, at transportmarkedet 
udvikler sig i 2014? 

Jeg forventer en positiv udvikling henover året, især 
fordi overenskomstforhandlingerne blev afsluttet for-

holdsvist hurtigt. Det plejer at have stor betydning 
for transportområdet. Jeg forventer en stigning i 
godsmængden  -  dog ikke en voldsom stigning.

Hvad sker der i din virksomhed i 2014??

Hvis jeg beholder den kørsel og den mængde gods, 
jeg har på nuværende tidspunkt, forventer jeg et 
fornuftigt år. Mit fokus er at holde omkostningerne 
nede - især på diesel og reparationer. Miljøvenlig og 
grøn kørsel betaler sig i sidste ende.
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Ring til
Uno-X DieselService

– ring 7010 1234

l
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Hos Uno-X sælger vi billig diesel. Det har vi gjort i 
mange år. Men prisen er ikke alt. Der skal også være 
et anlæg i nærheden, når du skal tanke. Med 92 Diesel
Service-anlæg, herunder 42 med AdBlue, giver vi dækning 
som ingen andre. Læg dertil nogle af Danmarks mest 
effektive systemer til kortsikkerhed og forbrugskontrol.

Vores mission er at gøre hverdagen så nem som mulig for vores 
kunder. Det er derfor vi tænker DieselService hele vejen rundt.

Uno-X giver dig meget 
mere end billig diesel

Aktiv 
forbrugskontrol

DieselService 
– hele vejen rundt

Avanceret 
kortsikkerhed

Billig 
Diesel

Danmarks 
største netværk 
af dieselanlæg

Eget 
tankanlæg

DKV betalingskort 
– kan bruges i 65 lande

Find dit nærmeste 
DieselService-anlæg 

ved at scanne QR-koden



20 Branchen i nøgletal

Der var i 2011 ca. 5.400 vognmandsvirksomheder i Danmark med i alt godt 24.000 beskæftigede (opgjort som 
fuldtidsbeskæftigede). Antallet af vognmandsvirksomheder toppede i 2007, hvor der var ca. 6.300 virksomheder. Fra 
2007 til 2013 er antallet af virksomheder faldet med ca. 1.100, svarende til 17,6 procent.

Figur 1 . Antal vejgodsvirksomheder

Kilde: Trafi kstyrelsen

Afsnit 1.1 Antal virksomheder og beskæftigede
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Her kan du få et overblik over udviklingstendenserne i vejgodstransporten i Danmark 
såvel som i udlandet.

Udviklingen i antal virksomheder skal ses i lyset af, at der siden 2002 er sket en koncentration og konsolidering i 
erhvervet. Figur 2 viser udviklingen i antal virksomheder, antal tilladelser og antal tilladelser pr. virksomhed. Som 
det fremgår, er den gennemsnitlige virksomhed blevet 15 procent større siden 2002, målt på antal tilladelser. 

I fi gur 3 er vist udviklingen i beskæftigelsen i vejgodserhvervet (fragtvognmænd og rørtransport) fra 2002 til 2013 
sammenholdt med udviklingen i beskæftigelsen i alle erhverv samt industri og råstofforsyning. Som det fremgår, 
fulgte udviklingen i antal beskæftigede i vognmandserhvervet frem til 2008 udviklingen i den samlede beskæfti-
gelse i Danmark: fra 2002 til 2008 var beskæftigelsen svagt stigende. Transporterhvervet er meget konjunkturføl-
somt. Finanskrisen betød således, at beskæftigelsen i vognmandserhvervet faldt relativt mere end den samlede 
beskæftigelse. Fra 2008 til 2010 faldt beskæftigelsen med ca. 20 procent mod ca. 5 procent i alle erhverv. Faldet i 
beskæftigelsen har dog været større i industrien end i vognmandsbranchen – både før og efter krisen. 
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Figur 2 . Udviklingen i antal vejgodsvirksomheder, antal godstilladelser og antal tilladelser pr. virksomhed. 
 Indeks, 2002 = 100

Kilde: Trafi kstyrelsen
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Figur 3 . Udvikling i beskæftigelsen for alle erhverv, for industri og råstofforsyning samt for fragtvognmænd 
 og rørtransport 2002-2013. Indeks, 2001 = 100 

Kilde: Trafi kstyrelsen
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Figur 4 . Beskæftigelsen i vognmandserhvervet efter ”socioøkonomisk status”. Antal beskæftigede

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Figur 5 . Beskæftigelsen i vognmandserhvervet efter alder. Antal beskæftigede

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000
over 64 år

50 - 64 år

40 - 49 år

25 - 39 år

-24 år

201320122011201020092008200720062005200420032002

Figur 4 og 5 viser udviklingen i beskæftigelsen i vognmandserhvervet, opgjort efter socioøkonomisk status og 
aldersfordeling. Siden 2010 er der sket et fald i beskæftigelsen i dansk lastbiltransport på 4,7 procent. Det er imid-
lertid ikke chaufførjobs, der i stor stil er blevet nedlagt. Den primære årsag til faldet skal fi ndes i, at forholdsvist 
mange selvstændige vognmænd har indstillet aktiviteterne.

Hovedparten af de beskæftigede i vognmandserhvervet er lønmodtagere på grundniveau samt lønmodtagere uden 
nærmere angivelse. Hovedparten i disse to grupper må antages at være chauffører. Fra 2010 til 2012 var beskæf-
tigelsen i disse to grupper svagt stigende, mens den faldt med 3,9 procent fra 2012 til 2013. 

Vognmanderhvervet er karakteriseret ved en relativt stor andel medarbejdere over 40 år. Andelen har været sti-
gende de sidste 10 år. I 2002 var andelen af medarbejdere på 40 år eller mere 49 procent. I 2013 var denne andel 
steget til 66 procent.
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Figur 6 . Udviklingen i afgangen af vognmandsvirksomheder samt årsag til afgangen. Antal virksomheder

Kilde: Trafi kstyrelsen

Antallet af konkurser i erhvervet steg kraftigt efter fi nanskrisen i 2008/09. Hvor det i starten af 00’erne lå på mellem 
20 og 30 virksomheder om året, steg det i 2009 til ca. 130 virksomheder. Antallet af konkurser faldt i de efterfølgen-
de år, men har fortsat ligget på et højere antal i årene 2010, ’11 og ’12 sammenlignet med perioden op til fi nanskri-
sen. I 2013 nærmede niveauet sig igen det fra årene før fi nanskrisen.

Afsnit 1.2 Konkurser

Der var primo 2013 godt 40.000 lastbiler indregistreret i Danmark, langt hovedparten lastbiler på over 6 ton total-
vægt. Ca. 15.000 af lastbilerne på over 6 ton totalvægt blev anvendt til fi rmakørsel.

Hvor antallet af lastbiler til fi rmakørsel har ligget på samme niveau de sidste 10 år, steg antallet af lastbiler til kørsel for 
fremmed regning frem til 2008. Fra 2008 til 2013 er antallet af lastbiler til vognmandskørsel faldet med 23 procent.

Afsnit 1.3 Antal biler

Figur 7 . Lastbilparken efter anvendelse og størrelse. Antal biler pr. 1. januar

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Figur 8 . Udviklingen i de samlede omkostninger i fragtvognmandsvirksomheder og rørtransport. Mio. kr. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Figur 9 . Udviklingen i antal beskæftigede (årsværk) og udgift til løn og pension i vejgods- 
 og rørtransportvirksomheder. Indeks, 200=100

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Danmarks Statistik udarbejder statistik for fragtmandserhvervet og rørtransport. Statistikken er registerbaseret, dvs. 
opgjort på baggrund af oplysninger fra told og skat. Figur 8 viser udviklingen i de samlede omkostninger i virksom-
hederne fra 2005 til 2011. Hovedparten af omkostningerne i vognmandserhvervet er til løn og vareforbrug (primært 
brændstof til lastbilerne). De to poster tegner sig for ca. ¾ af de samlede omkostninger. Figur 9 viser udviklingen i 
antal beskæftigede og udgifterne til løn og pension i fragtmandserhvervet og rørtransport. Hvor beskæftigelsen var 
stort set uændret fra 2000 til 2008, steg lønomkostningerne med 26 procent. Fra 2008 til 2011 udviklede omkostnin-
ger til løn og beskæftigelse sig mere ens.

Afsnit 1.4 Regnskabstal for vognmandsvirksomheder
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Figur 10 . Udviklingen i danske indregistrerede lastbiler, godstransportarbejde med danske lastbiler 
 og beskæftigelsen i danske vognmandsvirksomheder. Indeks, 2002 = 100

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, ITD’s grænsetælling

Afsnit 1.5 Produktivitet

Indikatoren baseret på udvikling i værditilvæksten i forhold til beskæftigelsen (fi gur 11) viser et svagt fald i produk-
tiviteten over den samlede periode.

Figur 11 . Udviklingen i værditilvækst og beskæftigelse i vognmandserhvervet. Indeks 2002 = 100

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Produktiviteten i erhvervet kan enten opgøres som udnyttelsen af kapitalapparat og personale i forhold til det udførte 
transportarbejde (produktionen) – eller som forholdet mellem værditilvæksten og beskæftigelsen. 

Den sidste indikator vil således afspejle erhvervets evne til at øge værdien for kunden og at kunne omsætte det i 
øget indtjening.

Nedenfor er i fi gur 10 og 11 vist udviklingen i produktiviteten ifølge de to forskellige typer indikatorer. 

Indikatoren baseret på udnyttelse af produktionsapparatet og personalet (fi gur 10) viste et fald i produktiviteten i 
perioden fra 2003 til 2008. Transportarbejdet udført af danske lastbiler faldt, samtidig med at beskæftigelsen og an-
tal lastbiler steg. Fra 2009 til 2013 er der til gengæld indikation for en betydelig udvikling i produktiviteten, således 
at udnyttelsen af antal producerede tonkm over den samlede periode fra 2003 til 2013 er steget med 10 procent i 
forhold til antal lastbiler og 20 procent i forhold til antal beskæftigede. 
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Figur 12a . ITD’s tælling af udenlandske datterselskaber. Udvikling i antal lastbiler

Kilde: ITD

Figur 12b . Fordelingen af udfl agede køretøjer ifølge ITD’s tælling af udenlandske datterselskaber. Antal lastbiler

Kilde: ITD
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Afsnit 1.6 Udflagning

I årene frem til fi nanskrisen etablerede danske eksportvognmænd sig i stigende grad i udlandet med datterselskaber. 
De udfl agede biler bruges til at betjene de internationale fragtruter. Indenrigskørsel i Danmark med udfl agede biler 
spiller ikke nogen stor rolle. ITD har ført statistik over internationaliseringen siden 2005. De senere år er antallet af 
udfl agede lastbiler faldet en smule.

Figur 12a viser udviklingen i antal lastbiler hos danske virksomheders datterselskaber i udlandet fra 2005 til 2014. I 
marts 2014 var der i alt 3.252 lastbiler indregistreret i udlandet hos danske datterselskaber. Det er 1,4 procent færre 
end i 2013, hvor tallet var 3.298. Tallet toppede i 2008, hvor der var 3.598 udfl agede lastbiler med dansk ejerskab. I 
forhold til 2008 er faldet på 9,6 procent.
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Figur 12b viser fordelingen på lande. Som det fremgår, er størstedelen af bilerne indregistreret i Tyskland og Polen. 
Det er bemærkelsesværdigt, at der er et betydeligt antal biler indregistreret i lande som England, Irland, Norge og 
Sverige. Det må formodes, at en betydelig andel af lastbilerne i disse udenlandske datterselskaber kører meget be-
grænset i Danmark. Etableringen af datterselskaber i udlandet har således understøttet en internationalisering af det 
danske vognmandserhverv og bidraget til, at virksomhederne har kunnet følge kundernes internationalisering.
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Figur 14 viser danske vognmandsvirksomheders markedsandel på segmenter i den sønderjyske grænsetrafi k, fordelt 
på dansk indregistrerede biler og biler indregistreret i udenlandske datterselskaber. Som det fremgår, er der en be-
tydelig spredning mellem dansk indregistrerede biler og biler i udenlandske datterselskaber. Andelen af udenlandsk 
indregistrerede biler er størst i segmentet ”presenning/faste sider”, som samtidig udgør ca. 50 procent af den sam-
lede grænseoverskridende transport i Sønderjylland.

Figur 14 . Grænsetællingen 2013: Danske lastbilers markedsandel (dansk indregistrerede og danske 
 datterselskaber) opgjort efter godstype over grænsen i Sønderjylland. %

Kilde: ITD’s grænsetælling
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Figur 13 . Markedsandel for danskejede og dansk indregistrerede lastbiler over grænsen i Sønderjylland. %

Kilde: ITD’s grænsetælling
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Figur 13 viser udviklingen i markedsandelen for danskejede og dansk indregistrerede lastbiler over grænsen i Søn-
derjylland. Udviklingen har betydet, at danske vognmandsvirksomheder har haft en stigende markedsandel i den 
grænseoverskridende transport ved hjælp af udfl agede køretøjer.
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Figur 15 . Nationalitet af lastbiler ejet af danske datterselskaber i udlandet over grænsen 
 i Sønderjylland 2013. %

Kilde: ITD’s grænsetælling
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Figur 15 viser fordelingen af de danskejede lastbiler i udenlandske datterselskaber i trafi kken over grænsen i Søn-
derjylland 2013. Hovedparten af bilerne kommer fra Tyskland, Polen og Litauen. Bemærk, at fordelingen ikke er den 
samme som fordelingen af danske lastbiler i de udenlandske datterselskaber (se fi gur 12b). De to fi gurer understre-
ger således, at internationaliseringen primært sker med henblik på at betjene det internationale marked – ikke at 
køre indenrigskørsel i Danmark.

Biler ejet af danske datterselskaber udgjorde i 2013 ca. 30 procent af lastbiltrafi kken på den sønderjyske grænse. 
Det svarer til 969 biler pr. døgn i retning mod Danmark.
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Det samlede godstransportarbejde med lastbil på det danske vejnet udgjorde i 2012 knap 15 mia. tonkm. Hovedpar-
ten, ca. 80 procent, var danske lastbilers nationale godstransporter. Udenlandske lastbilers nationale godstransport-
arbejde (cabotagekørsel) udgjorde ca. 2 procent, mens transportarbejde i forbindelse med international godstrans-
port (im- og eksport samt transittrafi k gennem Danmark) udgjorde ca. 18 procent. Målt i tonkm tegnede udenlandsk 
indregistrerede lastbiler sig for ca. 15 procent af det samlede godstransportarbejde i Danmark, hovedparten heraf i 
forbindelse med internationale transporter.

Figur 17 på næste side viser udviklingen i det samlede godstransportarbejde på det danske vejnet fra 2004 til 2012 
(eksklusiv transittrafi k, da der ikke er data herfor). Andelen af udenlandsk indregistrerede lastbiler på det danske 
vejnet har været stigende fra 11 procent i 2004 til 16 procent i 2008. Siden 2008 er andelen igen faldet som konse-
kvens af, at det indenlandske godstransportarbejde med danske lastbiler er steget.

Afsnit 2.1 Den samlede lastbilkørsel i Danmark 
 – en oversigt

Figur 16 . Godstransportarbejdet i Danmark fordelt på kørselsform og danske og udenlandske lastbiler 2012. 
 %

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Institut for Transportstudier og TransECO2

Transittrafik gennem Danmark (skøn) 3%
Cabotage udenlandske biler 2%

Im- og eksport udenlandske biler 11%
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National godstransport 80%
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Figur 17 . Godstransportarbejdet i Danmark fordelt på kørselsform og danske og udenlandske lastbiler 
 2004-2012, eks. transittrafi k med lastbil gennem Danmark. Mio. tonkm

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Institut for Transportstudier og TransECO2

Figur 18 . Indekseret udvikling i transportarbejdet med danske lastbiler 2003 – 2013. Indeks 2003 = 100

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og ITD’s grænsetælling
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Danske lastbilers transportarbejde udgøres af national transport på danske vejstræk og international transport på 
danske såvel som udenlandske vejstræk. I fi gur 18 er vist udviklingen i danske lastbilers samlede godstransport-
arbejde fra 2003 til 2013. Siden 2003 er det nationale godstransportarbejde med danske lastbiler steget med ca. 5 
procent,  mens internationalt godstransportarbejde med danske lastbiler er faldet med 20 procent. 

Samlet var godstransportarbejdet med danske lastbiler i 2013 på samme niveau som i 2003. Som det fremgår, dæk-
ker dette over en vækst frem til 2007, et fald fra 2007 til 2009 og en stigning igen fra 2009 til 2013.

Afsnit 2.2 Danske lastbilers transportarbejde

Note:  • Udviklingen i internationalt transportarbejde er korrigeret på grundlag af ITD’s grænsetælling
 • 2013 er opregnet på grundlag af de 3 første kvartaler
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Figur 19 . Udviklingen i national godstransport med danske lastbiler 2002-2013. Mia. tonkm

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Afsnit 2.3 Nationalt godstransportarbejde 
 med danske lastbiler

Da resten af verdensøkonomien gik i stå under fi nanskrisen, gik det naturligt nok også langsommere for lastbilerne, 
som oplevede et fald i kørslerne fra 2007 til 2009. Siden 2009 er det igen gået fremad. Fra 2009 til 2013 er de dan-
ske vognmænds nationale transportarbejde vokset med 18 procent. 

Firmakørsel – hvor virksomheder dækker egne transportbehov med egne biler – har holdt sig konstant i alle årene.

Af fi gur 20 og 21 på næste side fremgår det nationale transportarbejde med danske lastbiler, fordelt på en række 
godstyper. Det er værd at bemærke, at kategorierne ”stykgods…” samt ”fødevarer” fylder mere i statistikken over 
tonkm i forhold til statistikken opgjort i vægt. Det skyldes, at disse segmenter transporteres over længere afstande, 
mens ”malm, sten, grus mv.” samt ”landbrugsprodukter mv.” i højere grad fragtes lokalt. Generelt er de lokale trans-
portopgaver mindre konkurrenceudsatte end transporterne over længere afstande.
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Figur 21 . Udviklingen i national godstransport med danske lastbiler. Transportarbejde fordelt på 
 varegrupper. Mia. tonkm

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Note:  2013-tal er opregnet på grundlag af de 3 første kvartaler
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Figur 20 . Udviklingen i national godstransport med danske lastbiler. Transporterede mængder fordelt på 
varegrupper. 1000 ton

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Note:  2013-tal er opregnet på grundlag af de 3 første kvartaler
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Figur 23 . Udviklingen i gns. transporteret mængde pr. kørt km på danske lastbiler i national godstransport. 
 Ton

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Figur 22 . Udviklingen i gns. transportafstand ved national godstransport i Danmark opgjort på varegrupper. 
 Km

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken

Note:  2013-tal er opregnet på grundlag af de 3 første kvartaler
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Dansk lastbiltransport bliver stadig mere effektiv, og særlig fi nanskrisen har sat skub i effektiviseringer og innova-
tion. 

Vognmænd er nemlig blevet bedre til at udnytte lastbilerne, så der er fl ere ton på bilen pr. kørt kilometer.  
Samlet var udnyttelsen af lastbilernes kapacitet i 2013 ca. 30 procent højere end i 2001 (fi gur 23).



34

Figur 24 . Udviklingen i danske lastbilers internationale godstransportarbejde jf. kørebogsundersøgelsen 
 og antal danske lastbiler over grænserne jf. ITD’s grænsetælling. Indekseret udvikling. 
 2. kvartal 2003 = 100

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og ITD’s grænsetælling
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Trafi kken med danske lastbiler stiger i Norge og Sverige. Til gengæld falder antallet af kørsler med danske biler i 
Tyskland og ”øvrige lande” – primært England og Sydeuropa (fi gur 25).

Afsnit 2.4 Danske lastbilers internationale godstransporter

Danske lastbilers internationale kørsel er belyst ved Danmarks Statistiks kørebogsundersøgelse og i ITD’s grænse-
tælling, som viser udviklingen i antal danske lastbiler over grænsen til Danmark.

I fi gur 24 er vist udviklingen i danske lastbilers internationale kørsel belyst på grundlag af Danmarks Statistiks køre-
bogsundersøgelse og med udgangspunkt i ITD’s grænsetælling. Figuren viser udviklingen i antal danske lastbiler over 
grænsen i Sønderjylland og udviklingen i antal lastbiler over Øresund, Femern Bælt og landegrænsen.

Som det fremgår, fulgtes de tre tidsserier ad frem til 3. kvartal 2009. Mellem 3. og 4. kvartal 2009 ændrede Dan-
marks Statistik metode for valg af stikprøve, og som det fremgår, faldt danske lastbilers internationale kørsel ifølge 
kørebogsundersøgelsen ca. 50 procent fra 3. til 4. kvartal 2009. Den samme udvikling skete ikke i trafi kken ifølge 
ITD’s grænsetælling. Faldet fra 3. kvartal til 4. kvartal 2009 ifølge kørebogsundersøgelsen må tilskrives ændret me-
tode ved valg af stikprøve og opregning.

Det er videre bemærkelsesværdigt, at danske lastbilers internationale transporter over alle grænser steg fra 2009 til 
2013, medens trafi kken over grænsen i Sønderjylland i den samme periode har været stagnerende.

Figurerne 24, 25, 27 og 28 i dette afsnit er opgjort på grundlag af udviklingen i danske lastbilers internationale kør-
sel, som den fremgår af ITD’s grænsetælling over Femern Bælt, Øresund og i Sønderjylland.

Data fra Danmarks Statistiks kørebogsundersøgelse er brugt til at fordele trafi kken på lande og kørselsformer, dvs. 
im- og eksport samt cabotagekørsel og 3. landskørsel.
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Figur 25 . Udviklingen i danske lastbilers internationale godstransportarbejde fordelt på lande.  
 Indekseret udvikling, 2003 = 100

Danmarks Statistik, Statistikbanken og ITD’s grænsetælling
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Note:  Opgørelsen er beregnet af TransECO2 på grundlag af Danmarks Statistiks kørebogsundersøgelse 
 (fordelingen af det samlede transportarbejde på lande) og ITD’s grænsetælling (udviklingen i den 
 grænseoverskridende lastbiltrafi k med danske lastbiler)

Danske lastbilers cabotagekørsel i udlandet og 3. landstrafi k stiger (fi gur 26 og 27). Det er især i Danmarks nabo-
lande samt Frankrig, at danske lastbiler kører cabotage (fi gur 28). 

Figur 26 . Udviklingen i kapacitetsudnyttelsen i international godstransport med danske lastbiler
 Gns. antal ton på lastbilen

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken
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Figur 28 . Danmarks Statistik: Danske lastbilers cabotagekørsel i udlandet 2004-2012 fordelt på lande. 
 Andel af danske lastbilers samlede cabotagekørsel i %

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og ITD’s grænsetælling
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Figur 27 . Danske lastbilers 3. landskørsel og cabotagekørsel i udlandet. 1000 tonkm

Kilde: Danmarks Statistik Statistikbanken og ITD’s grænsetælling
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Afsnit 3.1 Grænsetællingerne

Figur 29 . Udviklingen i lastbiltrafi kken til Danmark jf. ITD’s grænsetælling sammenholdt med Danmarks 
 im- og eksport opgjort som kvantumindeks. Indeks 2. kvartal 2003 = 100

Kilde: ITD’s grænsetælling, Danmarks Statistik og Statistikbanken
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Figur 30  på næste side viser landenes andele af den internationale vejgodstrafi k til Danmark, målt som andel af 
den samlede trafi k efter nationalitet af trækkende enhed.  Som det fremgår, er der i perioden fra 2003 til 2013 
sket en markant forskydning i andelene. Danske lastbilers andel er fra 2003 til 2008 faldet fra godt 40 til godt 20 
procent, mens andelen af tyske og østeuropæiske lastbiler er steget. Siden 2008 har de danske bilers andel imid-
lertid været stabil, mens de tyske er gået tilbage på bekostning af østeuropæiske.

5.392 lastbiler kørte ind i Danmark pr. dag i 2013. Det er en stigning i trafi kken på 4,2 procent i forhold til året før, 
og det er det næsthøjeste tal, der nogensinde er registreret på årsbasis. Rekorden blev sat i 2007 med gennemsnitlig 
5.582 lastbiler pr. døgn henover året. 

Der er god sammenhæng mellem de tilgængelige statistikker over den internationale godstransport med lastbil til og 
fra Danmark og de statistiske opgørelser af værdien af Danmarks udenrigshandel.

Figur 29 viser udviklingen i lastbiltrafi kken jf. ITD’s grænsetælling sammenholdt med udviklingen i Danmarks im- og 
eksport.
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Figur 30 . Udviklingen i lastbiltrafi kken over grænsen i Sønderjylland og med Scandlines A/S’ ruter efter 
 nationalitet af trækkende enhed. Markedsandel af samlet trafi k i %

Kilde: ITD’s grænsetælling

Der er en stor variation i intensiteten af vejtrafi kken på det danske vejnet. Det gælder såvel den samlede trafi k som 
lastbiltrafi kken.

Lastbiltrafi kken er mest intens i Jylland på E45, og den største lastbiltrafi k sker på Vejlefjordbroen.

Afsnit 3.2 Trafikken på danske veje

Figur 31 . Lastbiltrafi kken og den samlede trafi k på en række vejstrækninger på det overordnede vejnet 
 i Danmark. Trafi k i begge retninger pr. døgn 2011

Kilde: Vejdirektoratet
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Figur 32 . Trafi kken over Øresundsbroen og Storebælt i 2003 og 2013 fordelt på lastbiler og øvrige køretøjer.
 Tusinde biler

Kilde: A/S Storebælt og Øresundsbron
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Lastbilerne binder Danmark sammen indenrigs og udenrigs – også på broerne. Fra 2003 til 2013 har fl ere og fl ere 
lastbiler taget turene over Øresund og Storebælt.

Afsnit 3.3 Brotrafikken

Figur 33 . Udviklingen i lastbiltrafi kken over Storebælt og Øresundsbroen 2001-2013. Indeks 2001 = 100

Kilde: A/S Storebælt og Øresundsbron
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Figur 34 . Udviklingen i antal dræbte i trafi kken 2002-2013. Antal dræbte

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Vejdirektoratet
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I 2013 kom i alt 3.621 personer til skade i trafi kken, heraf var der 192 dødsfald. Udviklingen har dog bevæget sig 
i den rigtige retning i de seneste ti år. Siden 2002 er antallet af tilskadekomne og dræbte i trafi kken faldet med 60 
procent. 

Seneste statistik for antal dræbte i uheld, hvor lastbil var involveret, er for året 2012. Antallet af dræbte i uheld, hvor 
lastbil har været involveret, har fulgt den samme udvikling som alle uheld, dvs. antallet er faldet med 60 procent siden 
2003. Statistikken skelner ikke imellem uheld, som er forårsaget af lastbilen, og uheld forårsaget af andre trafi kanter.

Afsnit 3.4 Ulykkesstatistik
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Den samlede transporterede godsmængde i nationale transporter var i 2012 180 mio. ton, over 90 procent heraf blev 
transporteret med lastbil (fi gur 35).

Den samlede transporterede godsmængde til/fra Danmark var i 2012 godt 100 mio. ton, dvs. ca. halvt så meget som 
i national transport. Bemærk, at tallene er inkl. transittrafi k gennem Danmark (fi gur 36 på næste side).

Skibstransport spiller en betydelig rolle i international godstransport. Ca. 2/3 af alle transporter til/fra Danmark sker 
med skib, enten som lastbil på færge, med containerskibe og RO-RO skibe (løstrailere på skib) eller som bulktrans-
porter.

International godstransport med lastbil (på vej, bro og færge) udgjorde i 2012 godt 40 mio. ton, dvs. lidt mere end 
1/3 af de samlede internationale godsmængder. Godstransport med bane har været stigende siden 2002, men langt 
hovedparten af denne trafi k er i dag transittrafi k med bane gennem Danmark mellem Sverige og Centraleuropa.

Bulktransport med skib dækker over en række forskellige varegrupper, bl.a. olie, kul, sand, sten og grus og foder-
stoffer. Ca. 1/3 af disse transporter var i 2012 brændstof (dvs. olie og kul).

Afsnit 4.1 Omfang af godstransport i Danmark, 
 fordeling på transportmidler

Figur 35 . Udviklingen i godsmængder i national godstransport. 1000 ton

Kilde: ITD’s grænsetælling, Danmarks Statistik og Statistikbanken

0

50000

100000

150000

200000

250000
Tog 

Skib - færge

Skib - bulk

Lastbil

2012201120102009200820072006200520042003200220012000



42
Figur 36 . Udviklingen i godsmængder i international godstransport over Danmarks grænser. 
 NB: Inkl. transittrafi k gennem Danmark

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken. Gods med lastbil til/fra Danmark er opgjort på grundlag af antal biler over Øresunds-
broen og grænsen i Sønderjylland
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Figur 37 viser fordelingen af den internationale godstransport til og fra Danmark med bil, tog, færge, containerskib 
og RO-RO skib på regioner, dvs. eksklusiv ”bulk transporter med skib”. Inden for denne gruppering, der samlet udgør 
godt 60 procent af den samlede godstransport til og fra Danmark, er grænsen i Sønderjylland den vigtigste ”interna-
tionale port”. 

Den tilgængelige infrastruktur er naturligvis afgørende for fordelingen på transportformerne fra region til region. 
Nordjylland er karakteriseret ved færgehavnene. I Øresundsregionen er transporterne fordelt mellem lastbil og tog 
på bro, lastbil på færge samt containerskib. Femern Bælt er domineret af lastbiler på færge. 

Figur 37 . Den samlede godstrafi k med lastbil, færge, tog, containerskib og RO-RO skib til og fra Danmark 
 i 2012 fordelt på regioner. Mio. tons

Kilde: ITD’s grænsetælling, Danmarks Statistik og Statistikbanken
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 lastbiltrafi k

Statistikken over vejtransporten i Europa samles af det europæiske statistikkontor Eurostat. Det samlede godstrans-
portarbejde med lastbil i EU udgjorde i 2011 ca. 1.700 mia. tonkm. Ca. 2/3 heraf var nationale godstransporter og 
1/3 var internationale godstransporter. Tabel 1 viser det samlede godstransportarbejde i EU, fordelt på national og 
international godstransport, opgjort efter lastbilernes nationalitet. Danmarks andel af det samlede transportarbejde 
svarer til den danske befolknings andel i EU, nemlig ca. 1 procent. 

Afsnit 5.1 Samlet lastbiltrafik i EU

Tabel 1 . Den samlede lastbiltrafi k i Europa i 2011, national godstransport efter nationalitet af bilen. 
 Mia. tonkm

Kilde: Eurostat

 Nationalt Internat. Nationalt 
   og internat.

Belgien 17,8 15,4 33,1
Bulgarien 6,5 14,7 21,2
Tjekkiet 15,0 39,8 54,8
Danmark 12,0 4,1 16,1
Tyskland 265,0 58,8 323,8
Estland 1,6 4,4 5,9
Irland 7,5 2,6 10,1
Grækenland 16,8 3,8 20,6
Spanien 142,3 64,5 206,8
Frankrig 168,2 17,4 185,7
Italien 127,7 15,2 142,8
Cypern 0,9 0,0 0,9
Letland 2,6 9,5 12,1
Litauen 2,3 19,2 21,5
Luxembourg 0,7 8,2 8,8
Ungarn 10,5 24,0 34,5
Malta 0,2 0,1 0,3
Holland 33,6 39,8 73,4
Østrig 14,5 14,1 28,5
Polen 89,7 117,9 207,7
Portugal 12,7 23,8 36,5
Rumænien 11,9 14,5 26,3
Slovenien 2,2 14,3 16,4
Slovakiet 4,9 24,3 29,2
Finland 23,7 3,1 26,9
Sverige 33,4 3,5 36,9
England 144,0 9,0 153,0
Sum 1168,2 565,9 1734,1
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Eurostat opgør lastbilernes indrigskørsler i andre EU-lande, den såkaldte cabotagekørsel. Statistikken er baseret på 
opgørelser i de enkelte medlemslande. Tabel 2 viser den samlede cabotagekørsel i alle EU-medlemslande, opgjort 
efter nationalitet af lastbilerne. Som det fremgår, er cabotagekørsel fordoblet siden 2002. Som det også fremgår, 
har Eurostat indberetninger fra alle lande. Danske lastbilers cabotagekørsel i udlandet er ifølge opgørelsen tredoblet 
siden 2002.

Bemærk, at den samlede cabotagekørsel udgjorde ca. 21 mia. tonkm i 2011, mens det samlede transportarbejde 
udgjort ca. 1.700 mia. tonkm. Dvs. cabotagekørsel udgjorde på europæisk plan ca. 1,2 procent af det samlede trans-
portarbejde.

Afsnit 5.2 Europæiske lastbilers cabotagekørsel

Tabel 2 . Den samlede cabotagekørsel i EU efter indberetningsland. Mio. tonkm

Kilde: Eurostat

 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Andel 
            2012

Belgien 2.226 1.867 1.816 1.597 1.552 1.529 1.546 1.458 1.363 1.099 715 3%
Bulgarien 0 0 0 0 204 89 137 655 867 764 1.016 5%
Tjekkiet 0 0 0 33 86 248 293 364 545 937 1.219 5%
Danmark 132 191 254 129 239 293 254 257 310 371 389 2%
Tyskland 1.602 1.565 1.944 2.257 2.273 2.546 2.781 1.785 1.975 2.028 1.764 8%
Estland 0 57 57 138 102 163 216 207 268 273 311 1%
Irland 420 491 505 462 434 418 573 310 348 318 253 1%
Grækenland 0 15 17 0 89 65 18 0 0 0 0 0%
Spanien 586 749 1.031 1.059 854 825 1.085 1.534 1.685 1.832 1.949 9%
Frankrig 530 551 624 421 523 569 429 333 347 313 250 1%
Italien 671 559 847 1.098 1.022 939 1.049 675 538 414 360 2%
Letland 20 17 10 36 30 39 50 158 217 259 330 1%
Litauen 0 21 28 50 66 69 75 70 74 82 160 1%
Luxembourg 1.984 2.044 2.262 2.141 2.133 2.248 2.182 2.341 2.072 1.845 1.421 6%
Ungarn 82 59 92 100 80 126 168 285 421 550 690 3%
Holland 1.810 2.339 2.871 2.733 2.172 1.999 2.563 2.266 2.674 2.489 2.517 11%
Østrig 440 455 390 573 717 686 642 643 609 498 514 2%
Polen 0 0 506 653 1.273 1.098 954 2.601 3.920 3.797 5.285 24%
Portugal 187 319 708 747 714 927 886 494 653 824 904 4%
Rumænien 0 0 0 0 0 0 97 93 66 207 505 2%
Slovenien 98 107 132 149 264 250 389 360 407 503 475 2%
Slovakiet 0 74 89 87 125 216 264 350 528 647 832 4%
Finland 30 25 70 54 89 147 44 49 138 118 110 0%
Sverige 165 230 170 186 164 152 222 156 179 144 140 1%
England 85 68 191 195 231 281 243 143 283 0 0 0%
Norge 11 16 12 14 19 42 47 30 39 31 18 0%
Schweiz 0 0 0 0 0 0 275 313 277 342 189 1%
I alt 11.080 11.820 14.626 14.913 15.453 15.965 17.482 17.931 20.803 20.684 22.315 100%
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Tabel 3 . Den samlede lastbiltrafi k på de tyske maut-strækninger opgjort efter nationalitet af lastbilerne. 
 Tusinde vognkm

Kilde: BAG, Bundesamt für Güterverkehr

Siden 2007 er der i Tyskland udarbejdet en særlig statistik over kørslen med lastbil på de strækninger, hvor der op-
kræves en særlig vejafgift for lastbiler på over 12 ton totalvægt. Statistikken er baseret på det faktiske trafi karbejde, 
gennemført af lastbilerne på maut-strækningerne. Det er således en meget valid statistik.

Maut-statistikken er på fl ere måder interessant: Først og fremmest må det vurderes at være en meget troværdig sta-
tistik, da den er baseret på en registrering af samtlige lastbiler på maut-strækningerne.

Herudover giver maut-statistikken et interessant billede af udviklingen i den internationale lastbiltrafi k i Europa, da 
det overordnede vejnet i Tyskland i høj grad fungerer som en hovedfærdselsåre for EU’s samhandel.

Nedenfor er på grundlag af statistikken vist udviklingen fra 2007 til 2013 i antal kørte lastbil-km, opgjort efter na-
tionalitet af lastbilerne. De udenlandske (dvs. ikke tysk indregistrerede lastbiler) tegnede sig i 2013 for 38 procent 
af den samlede lastbiltrafi k på maut-nettet. Andelen har været stigende. Maut-statistikken giver således et billede af 
en stadig mere international vejgodssektor i EU. Det bemærkes, at danske lastbiler kun tegner sig for 0,3 procent af 
trafi kken.

Afsnit 5.3 Kørsel med lastbil på det tyske maut-net

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tyskland  18.030.108 18.035.555 15.989.287 16.561.904 16.934.540 16.714.814 16.924.942
Belgien  275.956      248.191      194.536      200.530      189.673      164.530      145.888    
Bulgarien  90.357      121.638      127.764      158.599      195.563      243.430      294.628    
Danmark  180.680      153.350      120.411      120.616      113.415      95.717      87.792    
Estland  60.422      61.001      57.434      61.777      62.745      58.265      56.916    
Finland  38.107      32.424      27.861      31.104      29.148      24.372      23.552    
Frankrig  107.396      97.283      77.741      79.297      80.845      77.680      74.937    
Grækenland  46.025      39.153      33.256      31.053      28.184      25.398      25.179    
Storbritannien  35.698      33.346      30.565      32.508      32.963      31.632      31.085    
Irland  17.042      17.924      16.017      16.977      17.628      15.978      14.201    
Italien  364.671      350.108      285.861      290.995      279.947      244.328      211.251    
Kroatien - - - - - - 68.041    
Letland  115.175      115.850      86.984      95.034      110.265      116.186      119.398    
Litauen  302.915      326.447      267.726      299.932      346.719      383.812      406.738    
Luxembourg  127.126      131.259      113.351      113.282      111.681      99.146      92.133    
Malta  652      775      870      1.029      1.140      1.226      1.274    
Holland  1.328.774      1.266.178      1.083.849      1.135.913      1.136.426      1.066.610      1.044.408    
Østrig  668.923      598.510      448.466      438.868      429.639      389.014      362.572    
Polen  2.218.667      2.369.097      2.116.446      2.400.794      2.626.879      2.784.144      3.072.011    
Portugal  73.442      74.243      68.665      80.147      87.101      81.168      78.748    
Rumænien  218.074      270.698      270.019      341.806      426.557      494.485      589.925    
Sverige  83.190      77.682      65.714      68.805      65.449      55.185      45.917    
Slovakiet  378.591      407.651      356.706      408.590      472.845      496.614      524.625    
Slovenien  229.319      268.993      244.277      270.466      281.799      277.629      285.050    
Spanien  199.486      206.042      195.289      206.074      214.064      210.777      203.312    
Tjekkiet  991.895      1.040.188      929.340      1.022.309      1.075.246      1.071.593      1.098.835    
Ungarn  430.792      461.765      419.089      501.408      573.187      597.153      634.293    
Cypern  7.165      10.089      11.330      12.022      11.832      13.125      13.083    
Ikke EU  760.625      778.147      669.283      715.656      740.002      742.554      681.733    
Ukendt  42.822      61.469      52.034      35.875      11.010      13.501 15.460    
Alle biler  27.424.095 27.655.056 24.360.171 25.733.370 26.686.492 26.590.066 27.227.927    
Udenlandske 
lastbiler 9.393.987     9.619.501 8.370.884 9.171.466 9.751.952 9.875.252 10.302.985    

Andel af 
alle biler 34% 35% 34% 36% 37% 37% 38%
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Den vejafgift, der opkræves for at benytte maut-nettet i Tyskland, er differentieret efter EURO-normen, dvs. udled-
ninger af partikler og NOx m.m. fra lastbilerne. Jo mindre udledning, dvs. jo højere EURO-norm, desto mindre afgift. 
EURO-norm 6 betegner de mest miljøvenlige lastbiler. Figur 38 og 39 viser kørslen med lastbiler efter indregistre-
ringsland og på EURO-norm i 2010 og 2013. Som det fremgår, er der sket en betydelig udvikling i lastbilparken mel-
lem de to år, når det gælder EURO-norm.  

Afsnit 5.4 EURO-normer på maut-strækningerne i Tyskland

Figur 38 . Kørte km på det tyske maut-net i 2010 efter nationalitet og EURO-norm. %

Kilde: BAG, Bundesamt für Güterverkehr
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Figur 39 . Kørte km på det tyske maut-net i 2013 efter nationalitet og EURO-norm. %

Kilde: BAG, Bundesamt für Güterverkehr
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Følg med i udviklingen
Modtag ITD’s elektroniske nyhedsbrev – tilmeld dig på www.itd.dk



48 Kapitel 6 Evaluering af statistikker

En god og retvisende statistik er et vigtigt grundlag for udvikling af dansk transport og logistik. Det gælder både for 
debatten om erhvervets samlede rammebetingelser og for den enkelte virksomheds muligheder for at udvikle det 
langsigtede forretningsgrundlag.

Derfor gør ITD meget ud af at sammenstykke et solidt billede af udviklingen i erhvervet på grundlag af forskellige da-
takilder nationalt og internationalt. Det er også vigtigt, at validiteten af de forskellige statistiske opgørelser løbende 
evalueres. Ændrede indsamlingsmetoder kan fx potentielt betyde brud i dataserier, som vi har set det med den dan-
ske kørebogsundersøgelse vedr. international kørsel i 2009.

Kritisk sans og inddragelse af alle tilgængelige kilder er derfor vigtige hjørnestene i ITD’s løbende kortlægning og 
overvågning af udviklingen i vejtransporterhvervet.

Den tyske maut-statistik er en potentiel god kilde til evaluering af andre statistikker, fordi den – i modsætning til 
mange andre statistikker, som er baseret på stikprøver – er baseret på en 100 procent opgørelse af trafi kken på de 
afgiftsbelagte veje i Tyskland. 

ITD’s grænsetælling er baseret på en stikprøvevis tælling af lastbiltrafi kken over grænserne over en uge fi re gange 
om året. I tælleugen tælles der 1/7 af den totale trafi k i ugen i et forskudt døgnskema. 

Udviklingen i den samlede lastbiltrafi k over motorvejsgrænsen ved Frøslev ifølge ITD’s grænsetælling er i fi gur 40 
sammenlignet med maut-statistikken. Som det fremgår, er der særdeles god overensstemmelse mellem udviklingen i 
trafi kken i de to forskellige tællinger. 

Figur 40 . Udviklingen i lastbiltrafi kken over Frøslev grænse i retning mod Danmark, som den er opgjort 
 af BAG (maut-statistikken) og ITD. Indekseret udvikling, november 2012 = 100

Kilde: ITD’s grænsetælling og BAG, Bundesamt für Güterverkehr
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50 Medlemsskabet 
giver overskud
ITD’s forskellige servicetilbud gør det til en god forretning for Blegdammens Budcentral 
ApS at være medlem. Kontingentet tjener sig ind igen – og mere til.

Skal der budkørsel og distribution 
til i Aarhus og Østjylland, henven-
der mange transportkøbere sig til 
Blegdammens Budcentral ApS i 
Brabrand. Virksomhedens 21 biler 
kommer hurtigt frem med styk-
godset i det østjyske, og af og til 
tager bilerne også en afstikker til 
Fyn eller Sjælland. 

Lige nu er virksomheden i gang 
med et generationsskifte. Vogn-
mand Leif Jensen er ved at over-
lade roret til sine to sønner. 

Der er mange overvejelser i et ge-
nerationsskifte, og en af dem var 
medlemsskabet af en brancheorga-
nisation. I juli 2013 blev Blegdam-
mens Budcentral medlem af ITD.

– I vores tidligere forening lagde 
vi langt fl ere kontingentpenge, 
fortæller vognmand Leif Jensen.

Den kontante forskel er ITD’s 
services. I februar 2013 hoppede 
Blegdammens Budcentral om bord 
i teleaftale med ITD, som gav en 
væsentligt mindre telefonregning. 
Virksomheden bruger også ITD 
som konsulent på farligt gods-
området, på forsikringsaftaler og 
køre- og hviletidsservice. 

– Jeg føler mig ikke som organisa-
tionsmand og kunne egentlig godt 
stå udenfor – men jeg har brug for 
de forskellige services. 

Fleksibel
Årene med fi nanskrise har vist, at 
markedet lynhurtigt kan ændre 
sig. Blegdammens Budcentral 
gør derfor sin lastbilfl åde mere 
fl eksibel. Forvogne med træk og 
sættevogne er blandt de sene-
ste investeringer. Før har fl åden 

næsten udelukkende bestået af 
forvogne med fast lad. 

– Både med nyt materiel og andre 
udfordringer kan vi trække på ITD. 
Vi klarer mange spørgsmål selv, 
men det giver ro at have eksper-
tisen i baghånden. Særligt er det 
godt at have en juridisk rygdæk-
ning, hvis det bliver nødvendigt. 

Til næste år fejrer virksomheden 
60 års fødselsdag, og i alle seks 
årtier har Blegdammens Budcen-
tral været familieejet. 

– Det er en rigtig god følelse, at 
sønnerne er klar til at tage over. Vi 
skal ikke nødvendigvis vokse vold-
somt, men fortsætte med at have 
en sund virksomhed med lav gæld 
– og vi vil bruge ITD så meget, vi 
kan på vejen fremad de kommen-
de år, slutter Leif Jensen.

Vognmand 
Leif Jensen 
(th.) er ved 

at lave et 
generations-
skifte. Søn-
nerne Rene 

(tv.) og Stig 
er klar til at 

tage over.

Foto: Flemming Højer

TEMA: DE NYE MEDLEMMER  
ITD har haft stor medlemsfremgang i de seneste år. 
Men hvem er de nye medlemmer, og hvorfor melder de sig ind?
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Blegdammens Budcentral ApS, 
Brabrand

Medlem af ITD siden: Juli 2013
Antal lastbiler:  21
Antal ansatte:  25

Virksomhedens 21 lastbiler kører 
primært i det østjyske.

Foto: Flemming Højer



52 ITD giver os tryghed
Hvorfor blev Bruun & Nielsen A/S i Ejby ITD-medlem i 2012? Ifølge direktør Birger Nielsen 
er svaret: Tryghed.

Vækst er nøgleordet for vogn-
mandsvirksomheden Bruun & Niel-
sen A/S i Ejby. Firmaet specialise-
rer sig i distribution af dagligvarer, 
særligt køle- og frysetransporter.

– Det seneste år har vi brugt en 
del tid på at lave strategiplaner for, 
hvor vi vil hen. Fokus er på vækst. 
Når kunder har brug for transport 
af køl og frys, skal de tænke på os, 
siger direktør Birger Nielsen, som 
ejer virksomheden sammen med 
Erik Bruun.

Virksomheden kører i dag i to spor. 
Det ene spor er transport af varer 
for to store dagligvarekæder. Det 
andet spor består af en række 
mindre kunder. Virksomhedens 19 
biler ruller på Fyn og Sjælland alle 
365 dage om året, og transpor-
terne går primært fra terminaler 
og ud i de enkelte butikker.  

Men to spor er ikke nok i dagens 
hårde konkurrence. Målet er et 
tredje spor i form af internationale 
transporter. 

Ambitiøse planer kræver overblik 
og styr på tingene. Det var en af 
grundene til, at Bruun & Nielsen i 
januar 2012 meldte sig ind i ITD.

– ITD giver os tryghed. Det er en 
form for forsikring. Måske har vi 
ikke brug for rådgivning i nogle 
måneder, men har vi udfordringer-
ne, får vi dem løst. Som regel kan 
jeg fi nde svarene på ITD’s hjem-
meside, og når vi har brug for at 
ringe, står ITD’s medarbejdere på 
hænder for os.

Foto: Maria Tuxen Hedegaaard

Birger Nielsen (th.) og Erik Bruun er indehaverne i virksomheden, 
som primært kører køle- og frysetransporter med dagligvarer.

TEMA: DE NYE MEDLEMMER
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Bruun & Nielsen A/S,
Ejby

Medlem af ITD siden: Januar 2012
Antal lastbiler: 19
Antal ansatte: 35

Bruun & Nielsen bruger ITD’s køre- 
og hviletidspakke med download 
af data og rapporter om bilerne og 
chaufførerne. Før stod virksomhe-
den selv for download af data.

– Vi slipper for meget bøvl. I sep-
tember sidste år blev vi plukket ud 
til virksomhedskontrol. Her hjalp 
ITD med at dykke ned i materialet 
og fi nde data frem til os. Samtidig 
kan vi tage en snak med chauf-
fører om køre- og hviletiden med 
udgangspunkt i de køre- og hvile-
tidsrapporter, som ITD laver. 

Ejerne har også kastet sig ud i 
”ITD Netværk Fyn”.

– Det er hyggeligt at møde kol-
legerne, men det er ikke hoved-
formålet at få nye venner. Målet er 
nye samarbejdspartnere. Du fi nder 
ikke tiden til at mødes personligt 
i en travl hverdag. Her giver net-
værket de rammer, vi har brug for, 
lyder det fra Birger Nielsen.

Som mellemstor vognmand er det 
nemlig vigtigt at have kolleger, 
som er klar til at stille med en 

lastbil ved spidsbelastninger – og 
Bruun & Nielsen er selvfølgelig klar 
til at gengælde tjenesten. 

– Alt i alt bliver det spændende 
tider med vækst for os de kom-
mende år, og vi er glade for at 
have ITD med som støtte. 

Skrøbelige blomster og krydderurter kræver den rette temperatur. Det sørger Bruun & Nielsen for. Foto: Maria Tuxen Hedegaaard

Foto: Maria Tuxen Hedegaaard
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Kudsk & Nissum: 
Nationalt kørende 
vognmænd hører 
også hjemme i ITD
ITD’s profil har ændret sig de seneste år. Det lagde Kudsk & Nissum i Vojens mærke til, 
da virksomheden ledte efter en brancheorganisation.

Virksomheden Kudsk & Nissums 
rødder i grusgravsindustrien for-
nægter sig ikke, når man kommer 
på besøg: Man skal manøvrere en 
del rundt for at fi nde kontoret på 
det 5 hektar store areal i bunden 

af en tidligere grusgrav. På alle 
sider tårner grusbunker, siloer og 
gummigeder sig op. 

– Før bestod forretningen af tre 
dele: Betonfabrikation, grusgravning 

og vognmandsvirksomhed med et 
tilhørende lastvognsværksted. I 
2008 solgte vi hele forretningen til 
Unicon Beton, og i 2011 købte vi så 
vognmandsdelen tilbage. I dag vil vi 
nok kalde os for en alsidig vogn-

Virksomheden har rødder i grusgravs- og betonindustrien, og kontoret er da også 
stadig placeret i en grusgrav ved Vojens. Her er det indehaverne John Nissum (tv.), 
Jørn Kudsk (i midten) og Morten Kudsk

Foto: Maria Tuxen Hedegaaard

Kudsk & Nissum A/S, 
Vojens

Medlem af ITD siden: September 2011
Antal lastbiler: 25 tip- og kranbiler
Antal ansatte:  35

TEMA: DE NYE MEDLEMMER



55mandsvirksomhed. Vi har vogn-
mandsdelen og et værksted, fortæl-
ler Jørn Kudsk, som er indehaver 
sammen med sønnen Morten Kudsk 
og John Nissum, der har arbejdet i 
virksomheden siden 1994.

Her på tredje år efter tilbagekøbet 
beskriver ejerne virksomheden 
som godt i gang og med kurs mod 
fremtiden. At der både er vogn-
mandsvirksomhed og værksted 
giver styrke, fordi der er fl ere spor 
at køre på.

Virksomhedens egne biler giver dog 
ikke nok at lave for mekanikerne, 
så lastbilværkstedet er begyndt 
at tage eksterne kunder ind for 
at beholde det nødvendige know-
how. Værkstedet syner, reparerer, 
servicerer og laver specialopbyg-
ninger. Det udgør ca. 20 procent af 
forretningen. 

– Visionen på det område er klart, 
at vi skal ekspandere, siger Morten 
Kudsk, som leder værkstedsafde-
lingen.

Fra sand over asfalt 
til kartofler
I vognmandsafdelingen kører virk-
somheden primært sand og grus 
rundt i Danmark, og asfalt i isole-

rede lad og betonelementer leveres 
over hele landet. Også transport af 
kartofl er til kartoffelmelsfabrikken 
AKS i Toftlund er del af forretningen.

– I denne afdeling har vi en vision 
om vækst, men i det små. Af de se-
neste år har vi lært, at det vigtigste 
er at være fl eksible, så vi kan skrue 
op og ned afhængigt af markedet. 

En særlig udfordring er virksomhe-
dens stærke fokus på entreprenør-
opgaver:
– Vintermånederne er meget stille, 
og det vil vi gerne gøre noget 
ved. Vi har eksempelvis købt en 
gylletrailer, og så forventer vi som 
minimum at kunne beskæftige en 
vogn eller to med det. Men vi har 
kun 20 procent af bilerne ude at 
køre om vinteren.

Resten af året ruller hjulene dog 
fl ittigt, og her udgør den nationale 
kørsel langt størstedelen af turene 
for Kudsk & Nissum.

– Før opfattede vi ITD som en orga-
nisation for eksportvognmænd. De 
seneste år har det ændret sig med 
fokus på nationalt kørende vogn-
mænd, og det er fedt. Nu føler vi os 
hjemme i ITD og kan samtidig gøre 
brug af de mange services, siger 
John Nissum.   

Løn og bogføring er hos ITD
Kudsk & Nissum bruger ITD’s køre- 
og hviletidsservice og køber også 
forsikring og hjemmeside gennem 
ITD. En del af løn og bogføringen er 
ligeledes lagt ud til ITD.

– Så kan vi bruge tiden på det, vi 
er gode til. Samtidig har ITD lyttet 
meget til vores ønsker på området 
og rettet til. Ligegyldigt om du er 
selvkørende eller har 50 biler, kan 
du bruge hele paletten hos ITD.   

Rådgivningen er også noget, Kudsk 
& Nissum sætter pris på. Blandt 
andet når det gælder køre- og 
hviletid.

– Vi fi k god hjælp ved en virksom-
hedskontrol. Generelt er det vores 
indtryk, at vi altid får fat i nogen, 
der ved, hvad de taler om.

At der bliver arbejdet sagligt og 
sobert i organisationen, er der også 
tilfredshed med. 

– ITD har et pænt ansigt udadtil, 
også på Christiansborg. Det er 
noget, vi kan være glade for i bran-
chen, slutter Jørn Kudsk. 

Værkstedsdelen skal fylde mere 
– der er visioner om vækst.

Foto: Maria Tuxen Hedegaaard



56 Politik, rådgivning 
og netværk 
spiller sammen
Vognmand Kold A/S i Roskilde blev ITD-medlem i september 2013. Den erhvervspolitiske 
indsats, netværk og rådgivning er blandt goderne hos ITD.

På adressen nær Roskilde er der plads til kontor, 
værksted, en bunke lastbiler og ikke mindst store 
bunker dækbark.

Foto: Jacob Djuurhus

Vognmand Kold A/S, 
Roskilde

Medlem af ITD siden: September 2013
Antal lastbiler:  9
Antal ansatte: 14

TEMA: DE NYE MEDLEMMER
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Nicher er afgørende for at klare sig 
som vognmand i dag. Vognmand 
Kold A/S i Roskilde har fundet 
deres: Dækbark.

– Tilbage i 1990’erne var vi tilfæl-
digt til reception i Vejle og kom til 
at tale med en, som importerede 
dækbark og manglede et depot på 
Sjælland. Vi tilbød os – og snart 
kørte vi også dækbarken. Vi var 
rigtig godt tilfredse med Svend 
Auken (miljøminister fra 1993-
2001, red.): Han forbød mange 
sprøjtegifte, og i stedet gik mange 
over til at dække jorden med bark. 
Det var godt for forretningen, 
fortæller Kresten Kold, som driver 
virksomheden sammen med sin 
bror, Lars Kold. 

Udover dækbark beskæftiger 
fi rmaet sig også med vinterbe-
kæmpelse, affaldstransporter og 
entreprenørkørsel. Historien går 
tilbage til 1966, hvor brødrenes 

far stiftede virksomheden. En 
overgang drev brødrenes mor den, 
inden Lars og Kresten i slutningen 
af 1980’erne tog over.

I september sidste år meldte Vogn-
mand Kold A/S sig ind i ITD. 

– For et par år siden var vi prøve-
medlem, vi har hørt gode ting fra 
kolleger, og til sidst fortalte ITD’s 
distriktskonsulent om fordelene 
ved at være medlem. Det foreløbig 
halve år i ITD har været meget 
positivt, og vi har fået mange nye 
input, fortæller Kresten Kold. 

Firmaet håndterer køre- og hvi-
letiden gennem ITD. Hver måned 
er der rapporter om hver enkelt 
chauffør og hver enkelt lastbil.

– Vi taler med chaufførerne om 
rapporterne og peger på, om der 
er noget, vi kan gøre bedre eller 
anderledes.

Tryghed
Kresten Kold opfatter den er-
hvervspolitiske rolle som vigtig:
– Organisationerne er vores talerør 
udadtil. Vores opgave som vogn-
mænd er at gøre dem opmærk-
somme på, hvor udfordringerne 
er. Så skal organisationerne gøre 
arbejdet, og ITD har synspunkter, 
vi kan stå inde for, siger han. 

En ting er politik og forretning. 
Det sociale samvær er også vigtigt 
– og spiller tit sammen med det 
forretningsmæssige. Kold-brødrene 
er blevet en del af ITD’s netværk 
for vognmænd på Sjælland.

– Vi er en vidt forskellig skare, 
men ofte med de samme proble-
mer. Derfor er det rigtig godt at få 
indspark ansigt til ansigt.  

Kresten Kold fortsætter:
- Man kan sige, at jeg opfatter ITD 
som vores støttepædagog. Vi kan 
altid få fat i nogen, der ved noget. 
Resultatet er tryghed. 

Dækbark er fundamentet for Kresten Kold (tv.) og Lars Kold.

Foto: Jacob Djuurhus



58 En dag i ITD
Hvad sker der i brancheorganisationen i løbet af en ganske normal arbejdsdag 
i begyndelsen af året? Svaret får du her.

Lyset bliver tændt på Lyren 1 i Padborg. 
Dagens presseklip skal ud til abonnenterne, 
og en medarbejder går i gang med at tygge 

dagspressen og fagmedierne 
igennem for dagens historier 
om vejtransport og lastbiler.

06:54

Februar og marts er fyldt med tal – nemlig 
årsregnskaber. ITD’s bogholdere kaster sig 
over arbejdet med at afstemme kundernes 

årsregnskaber og sende sagerne til revisoren.

09:0508:00

ITD’erne samler sig 
til personalemøde. 
Resultaterne fra en 
medlemsundersøgelse 
bliver præsenteret. 
Hvad synes medlem-
merne om vores ser-
vices, og hvor kan vi 
gøre tingene bedre?
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ITD’s distriktskonsulenter kører landet 
tyndt hver eneste dag – men af og til er 
de også samlet i Padborg. Så gælder det 

om at koordinere indsatserne: Hvor er der muligheder, og 
hvem skal have besøg?

11:34

I forsikringsafdelingen er der lige 
sendt fakturaer ud, og det giver lidt 
ekstra telefonopkald fra kunder, der 

har spørgsmål.

09:35

ITD’s teleafde-
ling har solgt en 
bunke Probiz-

abonnementer til et medlem, og 
nye SIM-kort er på vej af sted til 
andre. Telefonen ringer: En kunde 
har fået en ny medarbejder og 
skal bruge telefon og telefonnum-
mer. Sagen bliver fi kset.

10:05

I den erhvervspoli-
tiske afdeling laver 
en af konsulenterne 

beregninger før et møde i Transport-
ministeriet, mens en anden forbere-
der sig til et møde om forholdene på 
rastepladser.

10:12

Fotorepotage: Lene Esthave Pedersen

Fortsættes ...
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Midt på dagen har ITD’s juridiske team allerede 
bladret igennem mange paragraffer. Et medlem 
har spurgt om råd til nye kørselsaftaler. Et andet 

havde et uheld med beskadiget gods. Hvordan løser medlemmet 
tvisten med sin kunde? Samtidig forbereder juristerne sig på et 
møde med SKATs kontaktudvalg.

12:28

Køre- og hviletid fylder meget hos 
vognmænd – og hos ITD. Med ser-
vicen TachoWeb holder ITD styr på 

køre- og hviletiden for tusinder af lastbiler og chauf-
fører, og sidst på dagen er ITD’s medarbejdere ved 
at skrue rapporter sammen, som virksomhederne 
bruger til at blive endnu bedre til at styre køre- og 
hviletiden. Næsten hver dag er et nyt medlem truk-
ket ud til virksomhedskontrol, og ITD hjælper med 
at samle data sammen. 

16:12

Navnet 
antyder det 
– og Med-

lemsservice er da også stedet, 
hvor fl est vognmænd i løbet af 
dagen får hjælp af en ITD’er. 
Spørgsmålene er mange: 
Hvordan er det nu, reglerne er 
for transport af affald mellem 
Sverige og Norge? Hvordan 
tolker jeg det her brev fra Fø-
devarestyrelsen? Og hvordan 
håndterer jeg morgendagens 
sending af farligt gods?

15:17

ITD holder et 
væld af møder 
for medlemmer-
ne, og i Intern 
service strøm-
mer tilmeldinger 
ind og bestil-
linger af mad og 
lokaler ud.

13:40



61Får du nok ud af ITD’s 
medlemsaft ale?

Flere og fl ere 
medlemmer af ITD 
udnytter nu aft alen 
med Tryg

Aft alen mellem ITD og Tryg bety der 
fordelagtige medlemsvilkår på en lang række 
forsikringer. Det sikrer dig gode dækninger, 
fornuft ige priser og ikke mindst adgang til dit 
eget team af specialister og rådgivere. 

Mange medlemmer har allerede taget imod 
tilbuddet. Hvis du er interesseret i at vide 
mere om forsikringsaft alen, så ring og hør om 
alle fordelene ved at være forsikret i Tryg. 

Ring 44 20 62 13



62 Forretningsudvikling 
i øjenhøjde
ITD har talrige tilbud om faglige og sociale netværk til alle slags vognmænd og trans-
portører. I netværkene lærer deltagerne af hinandens erfaringer og får dermed stof med 
hjem til den videre udvikling af forretningen.

Fem skarpe faglige netværk, en 
bunke lokale netværk og social 
hygge for seniorvognmænd. Det 
er den efterhånden mangefarvede 
palet i ITD’s netværk.

– Med netværkene vil vi højne 
kvaliteten i branchen og gøre 
vognmændene til endnu bedre 
ledere i deres egen virksomhed. 
Vognmændene skal se hinanden 
som samarbejdspartnere, samtidig 
med at de er konkurrenter. Det er 
forretningsudvikling i øjenhøjde – 
og så har vi det også sjovt, når vi 
mødes, siger afdelingsleder Jørgen 
Smed, som står for koordineringen 
af ITD’s netværksaktiviteter.

Netværkene dækker bredt – fra 
særtransporter over affald og dyr 
til lokale netværk i eksempelvis 
Himmerland, Holstebro og Give.

– Det skal være dynamisk. Dukker 
der nye emner op, er vi klar til 
at dreje tændingsnøglen for nye 
netværk. Men vi er også klar til at 
slukke for et netværk, hvis emnet 
er udtømt, fortæller Jørgen Smed.

Studieture og indlæg
Netværkene har besøg af skarpe, 
eksterne indlægsholdere. Eksem-
plerne tæller COWI, som fortal-
te særtransportnetværket om 
klassifi cering af veje og broer. 
Affaldsnetværket havde besøg af 
de tyske miljømyndigheder, mens 
olieselskaber for nyligt kiggede 
forbi Netværk Europa og disku-
terede dieselkort. Samtidig tager 
netværkene på studieture både i 
udlandet og i Danmark. Sidste år 
besøgte særtransportnetværket 
akselfabrikken BPW i Tyskland,    

og senere i 2014 kigger netværket 
for yngre ledere forbi Volvos fabrik 
i Gent i Belgien.

Målet er tre møder om året i hvert 
netværk. På alle møder er der en 
person fra ITD’s ledelse med.

– På den måde får vi input til ITD 
og trykprøver vores idéer i net-
værkene, før vi ruller dem bredt 
ud. Det sikrer vognmændene den 
bedst mulige service, rådgivning 
og erhvervspolitiske indsats fra 
vores side, lyder det fra Jørgen 
Smed. 

Affaldsnetværket havde første møde sidste forår. I dag holder 24 
medlemmer sig helt up-to-date takket være netværket.

Foto: ITDFoto: ITD

På et af særtransportnetværkets møder kunne en chefkon-
sulent fra virksomheden COWI fortælle om klassifi cering af 
veje og broer.
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ITD’s netværk 

ITD Netværk Affald – for virksomheder, der på en eller 
anden måde arbejder med indsam-
ling og transport af affald.

ITD Netværk International 
Dyretransport 

– for alle, som arbejder med 
dyretransporter både nationalt og 
internationalt.  

ITD Netværk Europa – for alle medlemmer, der har 
transporter rundt om i Europa.

ITD Netværk Yngre Ledere – for yngre ledere i transportbran-
chen, som ønsker sparring om 
udfordringerne i rollen som ung 
leder.

Lokale netværk – for alle vognmænd over hele 
landet, både ITD-medlemmer og 
ikke-medlemmer.  

Der er netværk over hele landet:
• Himmerland
• Vendsyssel
• Skive/Thy/Mors

• Holstebro
• Give
• Viborg
• Fyn
• Sjælland

Og vi er hele tiden klar til at lave 
nye lokale netværk.

Vil du være med 
i et netværk? 

Så skriv til Jørgen Smed 
på js@itd.dk, 

så du også får del i det faglige 
og sociale udbytte. 

Det seneste møde i særtransportnetværket i januar var lastsikring på pro-
grammet. En lastsikringsekspert fra det tyske politi gav gode råd. Tyskland 
er langt fremme med regler og kontroller af lastsikring.

Praktisk erfaring er vigtig i et netværk. Derfor har ”netværkerne” 
ofte fi ngrene helt nede i olien på lastbilerne.

Foto: ITD Foto: ITD

Scan og send en mail

ITD Netværk Særtransport  – for medlemmer, der arbejder med 
særtransporter og kranbiler.



64 Fokus giver 
forbedringer
ITD har investeret et millionbeløb i et system, der hjælper medlemmerne med at holde 
styr på køre- og hviletiden. Nu kommer resultaterne.

Den indstilling er baggrunden for, 
at ITD siden 2011 har investeret et 
større millionbeløb i at udvikle en 
samlet pakke, der hjælper med-
lemmerne med at holde sig inden 
for de mange kringlede køre- og 
hviletidsregler i hverdagen.

Gratis opbevaring 
og analyse af data
I samarbejde med den tyske 
virksomhed DAKO har ITD udviklet 
TachoWeb, som hjælper med at 
opbevare og analysere vognmæn-
denes køre- og hviletidsdata. Alle 
medlemmer af ITD kan gratis koble 
sig på systemet, og de vognmænd, 

der vælger at være med, får hver 
måned tilsendt en rapport over 
samtlige overtrædelser og fejl hos 
de chauffører, som vognmanden 
har ansat.

Det giver vognmanden et afsæt for 
at følge op på fejlene og diskutere 
forbedringsmulighederne. Og det 
virker. Fra august 2012 til decem-
ber 2013 faldt det samlede antal 
overtrædelser pr. køretime med 
20% blandt de tilsluttede chauf-
fører. Hovedparten af de overtræ-
delser, som alligevel fandt sted, 
var overtrædelser, som efter EU’s 
retningslinjer kategoriseres som 
”mindre alvorlige”.

KØRE- OG HVILETID:

Opgivende skuldertræk eller dybe 
panderynker. Det har måske  tid-
ligere været de mest almindelige 
reaktioner på ordene ”køre- og 
hviletid” fra danske vognmænd. 
Hos ITD er de tider forbi.

– Vi har at gøre med et regelsæt, 
som vitterligt er meget indviklet 
og svært at håndtere. Men det 
nytter hverken med frustrationer 
eller opgivende attituder. Regler 
skal overholdes, og branchen skal 
gå forrest, hvis vi skal etablere en 
positiv dialog med politikerne om 
en mere fl eksibel lovgivning, siger 
ITD’s adm. direktør Jacob Chr. 
Nielsen.
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ITD’s TachoWeb

• 480 virksomheder koblet op

• 9.700 chauffører tilsluttet

• Op til 867.000 køretimer 
 kontrolleres månedligt

• Komplette rapporter over 
 alle fejl og overtrædelser 
 sendes månedligt til alle 
 tilsluttede virksomheder

• Chaufføren kan løbende 
 følge med i sine egne data 
 via en portal på nettet

• ITD tilbyder derudover 
 gratis rådgivning i egenkon-
 trol til medlemmerne.

Ifølge ITD’s analyser er der især 
noget at hente ved at rette fokus 
på de ti procent af virksomhe-
derne, som klarer håndteringen af 
køre- og hviletiden dårligst.

– De ti procent står for omkring 50 
procent af de alvorlige og meget 
alvorlige overtrædelser. Oven i 
købet er det ofte nogle få chauf-

fører hos disse virksomheder, der 
trækker statistikken ned. Får vi 
bedre fat her i de kommende år, 
kan vi skabe kæmpe fremskridt i 
kampen for at få helt styr på den 
vanskelige køre- og hviletid i den 
professionelle del af erhvervet, 
siger Lars Nielsen. 

10 procent står for 
halvdelen af 
overtrædelserne
– Vi har vist vejen med vores værk-
tøj, men vi er ikke i mål. Omfanget 
af overtrædelser ligger lavt, men vi 
skal længere ned, siger Lars Niel-
sen, der er chefkonsulent i ITD og 
en af de førende eksperter i køre- 
og hviletid på europæisk plan.

Meget alvorlige overtrædelser - indekseret udvikling i antal overtrædelser 
pr. køretime. August 2012 = 100

De meget alvorlige overtrædelser omkring 4,5 timers pauser, daglig hviletid og daglig køretid er nedbragt med mellem 20 og 40 
procent af de ITD-vognmænd, der er koblet op på TachoWeb.
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Overenskomstforhand-

lingerne på transport-

området omfatter i alt 

80.000-85.000 ansatte. 

For de ansatte er 

forhandlingerne ekstra 

vigtige, fordi deres løn-

niveau bliver aftalt cen-

tralt, og fordi det gælder 

en treårig aftale.

Dermed bliver de 

ansattes løn bestemt 

for de næste tre år uden 

mulighed for at forhand-

le en bedre aftale lokalt 

i virksomheden. Det 

oplyser Dansk Industri 

på deres hjemmeside.

Forliget – der blandt 

andet rummer forbed-

ringer af medarbej-

dernes uddannelses-

muligheder - betyder, 

at normaltimelønnen 

stiger 2,10 kroner pr. 

time 1. marts 2014; 2,25 

kroner pr. time 1. marts 

2015 og 2,40 kroner pr. 

time 1. marts 2016 (i alt 

6,75 kroner).

Har du behov for

en  eksibel IT-Løsning?

Så har vi 20 års erfaring i at 

 lpasse vores standardmoduler  l 

netop din type transportvirksomhed

FÅ MERE INFORMATION PÅ

www.TransSo  .dk eller kontakt os på tlf.: 98 35 11 66

Booking/Disponering

Web Booking

Løn & overenskoms  ortolker

T R A N S P O R T    I    S
P E D I T I O N   I    L

AG E R H OT E L

Har du overblik  

over din forretning?

Microsoft Dynamics NAV 2013

LASTBILER OG KRANER KØBES

HH Agro ApS · Engvej 49 · 9280 Storvorde · Mobil 22 40 62 81 · hhagro@hhagro.dk

Frygten for et politisk 

grundskud mod speditørud-

dannelsen i forbindelse med 

regeringens erhvervsuddan-

nelsesreform er udskudt til 

2020 og måske længere.

- I Danske Speditører er 

vi glade for, at der er blevet 

lyttet til vore ønsker. Vi be-

holder vores velfungerende 

elevuddannelse til 2020, og 

inden da vil det være nemt 

for os at bevise, at det er 

måden at gøre det på, også i 

fremtiden.

Sådan kommenterer adm. 

dir. Martin Aabak fra bran-

cheorganisationen Danske 

Speditører aftalen om at 

ændre udkastet til en ny 

erhvervsuddannelseslov.

De væsentlige ændringer i 

aftalen skyldes ifølge Martin 

Aabak ikke mindst et godt 

samarbejde med Kristian 

Jensen (V) og med Rosa 

Lund (EL), men også med 

andre partier i forløbet op 

til den endelige aftale om 

erhvervsskolereformen.

I forhold til den oprinde-

lige aftale er der to vigtige 

ændringer:

Der indføres en over-

gangsordning for HHX-

studenter på det merkantile 

område, så uddannelsesaf-

taler indgået og påbegyndt 

inden 1. august 2020 kan 

omfatte en uddannelsestid i 

hovedforløbet op til 2 år. Af-

talepartierne drøfter inden 

udgangen af 2019 erfarin-

gerne for at tage stilling til, 

om overgangsordningen skal 

gøres permanent.

- I Danske Speditører 

havde vi helst set, at den 

nuværende HHX-ordning var 

blevet videreført, men det 

vigtigste er, at vi bevarer 

muligheden for at uddanne 

speditører via den tre årige 

HHX-uddannelsen med et 

efterfølgende to årigt elev-

forløb, siger Martin Aabak 

og tilføjer.

- I det oprindelige forslag 

var elevtiden skåret ned til 

et år, og det havde været en 

katastrofe.

Trods indrømmelsen fra re-

geringen betyder aftalen, at 

der ved siden af HHX-uddan-

nelsen plus to års elevtid, 

indføres et merkantilt EUX-

forløb for elever med kontor 

som speciale, herunder et 

særligt speditørspeciale.

- Man skaber også en 

kontoruddannelse specielt 

rettet mod vores branche, et 

EUX-forløb direkte målrettet 

mod speditørelevuddan-

nelsen. Denne mulighed var 

ikke i spil i det oprindelige 

forslag. Vi vil gøre vores 

indfl ydelse gældende, når 

indholdet af denne uddan-

nelse skal fastsættes, lover 

Martin Aabak.

Danske Speditører ser 

det som positivt, at man 

tilgodeser speditøruddannel-

sen med to mulige uddannel-

sesspor inden opstart af en 

toårig elevtid i en virksom-

hed. Brancheorganisationen 

forventer dog, at der vil 

være politisk opbakning for 

igen at gøre HHX-overgangs-

ordningen permanent, hvis 

HHX-modellen foretrækkes af 

de uddannelsessøgende frem 

for den nye EUX-speditørli-

nie, når overgangsordningen 

skal evalueres i år 2019.

Med et årligt optag på 

mellem 400 og 600 elever 

om året, er speditionsbran-

chen. Overvejende har disse 

elever en HHX eller anden 

gymnasial uddannelse bag 

sig.

Skibet benytter fi lip-

pinske søfolk, fordi det 

er for svært at få gode 

danske søfolk, siger 

skibsejer Michael Krog 

Christensen fra Nør-

resundby Shipping.

Den forklaring afvi-

ses dog af 3F Sømæn-

dene, som tværtimod 

efterlyser fl ere praktik-

pladser.

Som udgangspunkt 

skal alle udlændinge 

have arbejds- og 

opholdstilladelse for 

at arbejde i Danmark, 

men udenlandske 

sømænd ansat på dan-

ske skibe må anløbe 

danske havne 25 gange 

i løbet af en periode 

på 12 måneder uden at 

have arbejdstilladelse.

Den begrænsning 

blev ikke overholdt af 

skibet Andreas Vester, 

da det i perioden 14. ja-

nuar 2011 og et år frem 

anløb danske havne 

med otte fi lippinske 

søfolk uden arbejds- og 

opholdstilladelse på 

skibet.
Derfor faldt dom-

men i Aalborg Byret 

tirsdag i form af en 

bøde på 120.000 

kroner.
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67Vinderkultur
ITD støtter dansk eliteidræt med en række sponsorater. Det er en god handel for begge 
parter: Penge flyder den ene vej og inspiration og vinderkultur den anden vej.

Som brancheorganisation for et 
vaskeægte serviceerhverv ligger 
det i ITD’s gener at hjælpe. Derfor 
var ITD også til at overtale til at gå 
ind i et sponsorat, da sejlerpigerne 
Ida Marie Baad & Marie Thusgaard 
Olsen præsenterede deres projekt, 
som går ud på at vinde guld i 49er 
FX-klassen ved OL i Rio i 2016. 
Bådtypen er helt ny på OL-pro-
grammet, og reglerne for sejladser-
ne lå ikke engang helt fast endnu.

– Da vi spurgte Ida og Marie om, 
hvordan reglerne helst skulle ende 
med at se ud, for at de har en 
chance, svarede de bare, at det var 
helt lige meget. De går efter sejren 
lige meget hvad, fortæller ITD’s 
adm. direktør Jacob Chr. Nielsen.

ITD endte med at indtræde i et 
sponsorkonsortium sammen med 
en mindre gruppe af virksomheder, 
som er sammen om at støtte Ida 

og Maries vej mod OL. Samarbej-
det har fået navnet ”Breaking the 
waves”.

Udover at støtte Ida og Marie’s 
OL-kampagne økonomisk er det 
tanken, at virksomhederne hjælper 
og inspirerer hinanden til at disku-
tere vinderkultur og kompetence-
udvikling ved at følge Ida og Marie 
i træning og i konkurrence over de 
kommende år.

– Når vi støtter idrætsaktiviteter er 
det vigtige, at vi kan komme tæt 
på og hente oplevelser sammen 
med vores medarbejdere, medlem-
mer og samarbejdspartnere. Et 
sponsorat handler ikke så meget 
om at få synlighed, men om at 
hente inspiration og vinderkultur 
ind i vores dagligdag. Det kan hele 
branchen bruge til noget, siger 
Jacob Chr. Nielsen. 

BIDRAG TIL EN

Dem støtter ITD

Cult Energy Water 
Cykelsport

Vejle Boldklub 
Fodbold

Breaking the waves 
Sponsorkonsortium for sejler-
pigerne Ida og Marie

Aalborg Pirates 
Ishockey

Ida og Marie gik hele vejen og snuppede 
guldet, da EM sidste år blev afholdt på 
hjemmebanen i Aarhus.

Privatfoto

Foto:Mick Anderson



68 Opgør med 
stereotyperne
ITD vil dyrke de fælles interesser imellem cyklister og lastbilfolk i stedet for modsæt-
ningerne. Målet er færre ulykker, mere gensidigt hensyn, mindre trængsel og bedre 
sundhed.

Danmarks største motionskampag-
ne hedder ”Vi cykler til arbejde”. 
Formålet er at få endnu fl ere til at 
tage cyklen til arbejde. Hvert år 
cykler mellem 75.000 og 100.000 
danskere med i kampagnen i maj 
måned. Det er Danmarks Cyklist-
forbund, der står bag initiativet. 
De næste tre år sker det også med 
ITD som medarrangør.

– Lastbiler er den mest effektive 
måde at få varer frem til butik-
kernes hylder, og cyklen leverer 
fl eksibel og miljøvenlig person-
transport. Fredelig sameksistens 
imellem de to transport-
former er derfor et 
vigtigt mål. Det er 
i det lys, man 

skal se vores samarbejde om ”Vi 
cykler til arbejde”, siger Nikolaj 
Stig Nielsen, der er kommunikati-
onschef i ITD.

– Vi har jo helt fælles interesser 
med cyklisterne, når det gælder 
om at skabe mindre trængsel, 
bedre trafi kkultur og bedre sund-
hed, siger kommunikationschefen.

Færre ulykker er måske den al-
lervigtigste fælles interesse. Efter 
en lang årrække med fald i antallet 
af færdselsuheld med lastbiler og 
cyklister involveret bød 2013 på en 

kedelig stigning.  Sær-
lig fokus er der på 

højresvingsulyk-
kerne.

– Dialog og information spiller en 
nøglerolle i at forebygge disse for-
færdelige ulykker. Derfor er det også 
vigtigt, at cyklister og lastbilfolk har 
konkrete projekter at samarbejde 
om. Stereotyper taler dårligt med 
hinanden og fi nder ingen løsninger. 
Det skal vi gøre op med, siger 
Nikolaj Stig Nielsen. 

Tilmeld din arbejdsplads

Vi cykler til 
arbejde 
fi nder sted 
1. – 31. maj. 

Din arbejds-
plads kan 
også 
være med!

Læs mere på 
www.vcta.dk
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Vi cykler til arbejde er støttet af Ministeriet  
for Sundhed og Forebyggelse

“Jeg synes, at det er helt genialt at cykle hjem efter 

en lang arbejdsdag – jeg kommer hurtigere frem, jeg 

sparer en masse penge, og jeg slapper af på en helt 

anden måde, end når jeg kører bil.”

Niels Munk, 48 år, vogn mand, 8 km til arbejde

Niels 
cykler
Vi cykler til arbejde 1.— 31. maj 2014
Tilmeld hold på www.vcta.dk



70 Det indre marked 
er en fortrinlig 
konstruktion
Magnus Heunicke blev den tredje transportminister i løbet af kun seks måneder, da SF 
trådte ud af regeringen i februar 2014. Her stiller han skarpt på udfordringerne.

Tillykke med ministertitlen! Du 
kommer til midt i en valgpe-
riode og kan derfor maksimalt 
sidde halvandet år, før der skal 
være folketingsvalg. Hvad er 
dine vigtigste mål for den for-
holdsvis korte horisont?

Jeg ved jo fra min hidtidige post 
som politisk ordfører, at måling-
erne i øjeblikket ikke peger på 
genvalg af regeringen. Men jeg 
er en type, der kæmper for det, 
jeg tror på. Og historien er fuld af 
såkaldte eksperter, der har taget 
pinligt fejl, når de mere end et år 
før en valgdato har forsøgt at spå 
om mandattal og regeringskonstel-
lationer. Så meget kan endnu ske, 
og med mig på ministerholdet har 
regeringen en transportminister, 
der brænder for sit område, og 
som er opsat på at levere resulta-
ter - også når der skal tages fat og 
træffes upopulære beslutninger.

Lige her og nu synes jeg, det er 
et vigtigt mål at få forhandlet den 
kommende DSB-kontrakt på plads, 
og her vil jeg have for øje, at vi i 
fremtiden får en stabil togdrift og 
tog til tiden. Det er vigtigt at have 
fokus på passagererne og sørge 
for, at de i fremtiden kommer til at 
opleve en pålidelig togdrift.

Der ligger også en spændende 
opgave i at få Togfonden ført ud 
i virkeligheden og få lavet den 
lovgivning, der skal til for at sikre, 
at de enkelte projekter bliver til 
virkelighed.

Derudover mener jeg, at infra-
strukturen som sådan skal hænge 
sammen, og det kræver både et 
godt banenet og et godt vejnet. 
Derfor er det også mit mål, at 
jeg vil se på mulighederne for at 
udvikle vejnettet.

Ikke mindst er det mit mål som 
transportminister at være med til 
at skabe fl ere arbejdspladser, som 
jeg mener, det her samfund har 
brug for. Man må ikke glemme, at 
fremkommelighed er en central 
vækstmotor.  
 

Vi står midt i en valgkamp til 
Europa-Parlamentet, og EU’s re-
gulering spiller en stadig større 
rolle for danske vognmænd. Ser 
du mest det indre marked som 
en trussel eller en mulighed for 
den danske transportbranche?

Jeg synes som udgangspunkt, at 
det indre marked er en fortrinlig 
konstruktion med dets fri udveks-
ling af varer og tjenesteydelser.

Jeg vil derfor ikke beskrive det 
indre marked som en trussel, men 
det medfører udfordringer, når 
eksempelvis medlemslandenes 
sociale lovgivning ikke er har-
moniseret. Indtil det sker, er det 
ansvaret for os som politikere at 
skabe gode rammebetingelser for 
erhvervet. Jeg mener så samtidig, 
at erhvervet har et ansvar for at 
holde fokus på produktivitet og 
konkurrenceevne.

EU-Kommissionen har angiveligt 
sendt en eller fl ere åbningsskri-
velser til Danmark for brud på 
cabotageforordningen. Hvordan 
forholder du dig til det?

Jeg kan bekræfte, at Danmark i 
min forgængers tid modtog en åb-
ningsskrivelse fra kommissionen, 
som jeg er ved at se nærmere på. 

Det er klart, at vi skal overholde 
den europæiske lovgivning. Alt i 
alt er det også en klar fordel for de 
danske vognmænd og chauffører, 
at vi har nogle fælles regler om 
godstransport i Europa.

Men vi skal inden for reglerne gø-
re, hvad vi kan, for at bekæmpe 
social dumping og sikre, at der 
ikke er unfair konkurrencevilkår, og 

TRANSPORTMINISTEREN:

Foto: Colourbox
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vi skal aktivt bidrage til og skubbe 
på for, at EU-reglerne på sigt bli-
ver langt klarere og nemmere at 
håndhæve. 

Din forgænger lagde op til, at 
der skulle laves en ambitiøs kø-
replan for grønnere transport. 
Hvad er status?

Køreplan for Grøn Transport hand-
ler om at få udarbejdet en plan 
for, hvordan der skal arbejdes med 
grøn transport på såvel kort som 
lang sigt for at nå i mål med mål-
sætningen om, at transportsekto-
ren kan blive fossilfri i 2050. 

Arbejdet med køreplanen er i fuld 
gang, og det ligger mig meget på 
sinde, at der præsenteres en god 
og realistisk måde, hvorpå vi kan 
arbejde aktivt med, hvordan vi kan 
sikre en reduktion af CO2-udlednin-
gen fra transportsektoren. 

Hvordan mener du, at lastbil-
transporten kan og bør bidrage 
til en grønnere udvikling?

Jeg tror, der ligger en naturlig mo-
tivation for branchen i at bidrage 
til den grønne omstilling alene 
ved, at brændstof vejer tungt på 
udgiftssiden i alle transportvirk-
somheder, og virksomhederne ved 
godt, at besparelser og effektivi-

seringer med det samme kan ses 
på bundlinjen. Samtidig vil mange 
virksomheder også gerne bidrage 
aktivt til et grønnere samfund.

Men jeg ser gerne, at branchen 
bidrager ved at være innovativ, 
herunder afprøve nye logistikløs-
ninger. For eksempel distribution 
i ydertimerne, hvor der er mindre 
trafi k, og hvor lastbilerne derfor 
kan køre længere på literen. Den 
viden vi i fællesskab opnår, skal 
anvendes aktivt til at understøtte 
de teknologier, der kan forbedre 
den tunge transports energieffekti-
vitet – og til at understøtte en grøn 
omstilling af lastbilstransporten. 
Her spiller brancheorganisationer-
ne en rolle. 

Transportminister 
Magnus Heunicke

• Minister siden 2. februar 
 2014
• 39 år
• Journalist
• Valgt i Næstved for 
 Socialdemokraterne
• Gift med Nina Groes og 
 far til Ella.

Foto: TRM
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Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Fair behandling i retssystemet

ITD stod bag en konference om proportionalitet i retsplejen ved 
køre- og hviletidssager. Budskabet var klart: Vognmænd og 
chauffører får ikke en fair behandling i retssystemet. Der mang-
ler sammenhæng – proportionalitet – i forholdet mellem gerning 
og sanktion. Konferencen fandt sted på Axelborg i København, 
og blandt deltagerne i panelet var juridiske eksperter, politikere 
og organisationsfolk.Foto: ITD

2013 – Året der gik
Højdepunkter fra ITD’s og transportbranchens verden i 2013

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Regeringen dropper 
lastbilafgifter på 2,8 mia. kr.

Efter lang tids pres fra en enig branche meldte Skatteministe-
riet, at regeringen alligevel ikke var klar til at gennemføre en 
kilometerafgift for lastbiltransport. Forslaget ville have betydet 
afgifter på 2,8 mia. kr. ITD pegede sammen med den øvrige 
branche på, at øgede vejskatter for transport i sidste ende ville 
være en dyr og meningsløs beskatning af den almindelige for-
bruger – tilmed med en skæv slagside for udkantsområderne.Foto: Colourbox

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

ITD indvier københavnerkontor

ITD og Danske Busvognmænd holdt indfl ytterreception i nye, 
fælles lokaler på adressen Vesterbrogade 10 i København. For 
ITD betyder det, at brancheorganisationen supplerer hovedsæ-
det i Padborg med en fast, fremskudt post tæt på Christians-
borg og de politiske beslutningsprocesser i hovedstaden. Blandt 
talerne ved receptionen var tidligere transportminister Hans 
Christian Schmidt (V).Foto: ITD
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Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Generalforsamling: Farvel til 
”International Transport Danmark”

ITD’s generalforsamling ændrede offi cielt organisationens navn 
til ”ITD – Brancheorganisation for den danske vejgodstransport”. 
Sådan havde ITD allerede det seneste halvandet år betegnet sig 
selv i medier og offentlighed. Men nu kom det også til at stå i 
vedtægterne. 
Baggrunden er, at ITD gennem de seneste par år har oplevet en 
løbende medlemstilstrømning, og det har udvisket den oprinde-
lige profi l som en forening, der især henvendte sig til eksport-
vognmænd. Foto: ITD

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

ITD løb transportmesser i gang

ITD tog til messerne i Herning og Fredericia med sloganet ”Bran-
che i bevægelse” og satte også gang i sagerne i Herning. Mes-
seugen blev truttet i gang med et højlydt horn, da ITD sendte en 
energisk fl ok løbere rundt om Messecenter Herning. Efter løbet 
gav ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen daværende transport-
minister Henrik Dam Kristensen (S) en løbetrøje. Ministeren var 
da også den første til at prøve standens racerbane for selvbyg-
gede minilastbiler, og forud for det klippede han den røde snor 
over på ITD-standen. Foto: ITD

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

ITD starter netværk 
for transportører af affald

Midt i maj samlede ledere fra en række danske transportvirk-
somheder sig i Padborg. De havde alle meldt sig til ITD’s nye 
netværkstilbud for transportører af affald. Netværket dækker alt 
lige fra renovationskørsel i byer til eksport af affald over lande-
grænser. Deltagerne profi terer af hinandens faglige udfordringer 
i et stærkt fagligt netværk. Målet er i sidste ende en lettere og 
mere effektiv hverdag for transportørerne. Foto: ITD

Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Hovsa-lov ryster branchen

Danske vognmandsvirksomheder, som kører internationale 
fragter, blev truet af en helt urimelig hård ny praksis, som SKAT 
strikkede sammen omkring et regelsæt for såkaldt arbejdsudleje. 
ITD gik forrest for at få fokus på, at SKATs udmelding byggede 
på manglende indsigt i de særlige forhold omkring internationale 
transporter. Reglerne ville have betydet tab af hundredevis af 
danske jobs og stort indtægtstab for danske virksomheder. I sep-
tember droppede SKAT den stramme fortolkning og tog i langt 
højere grad hensyn til transportbranchens særlige forhold. Foto: Colourbox
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Jacob Chr. Nielsen fylder 40 år 

Fredag den 7. juni 2013 var der fest i Padborg. ITD’s adm. 
direktør Jacob Chr. Nielsen fyldte 40 år. Politikere, medarbejdere 
hos ITD/FDE og alskens godtfolk fra transportbranchen mødte 
op for at sige tillykke. Cykelholdet Team Rynkeby dukkede op 
og hyldede Jacob, som var løjtnant på det cykelhold, som kort 
derefter rullede mod Paris.Foto: ITD
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ITD præsenterer 
chaufførdirektiv i Bruxelles 

ITD var medvært ved et møde i Bruxelles med repræsentanter 
fra alle EU-landenes transportministerier. Erhvervspolitisk chef 
Poul Bruun præsenterede idéen om et chaufførdirektiv, som skal 
sikre det sociale fokus i fremtidens indre marked for transport. 
Oplægget fra ITD er at skabe helt faste rammer for, hvor chauf-
føren juridisk skal have sit ansættelsesforhold og sikre basale 
rettigheder som organisationsfrihed, ligestilling, sundhed og 
sikkerhed i arbejdet.Foto: ITD
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Grænsetælling: Gang i hjulene igen 

ITD’s grænsetælling registrerede ”gang i hjulene” i form af et 
rekordhøjt antal passager med lastbiler over de danske græn-
ser i andet kvartal 2013. 5.189 lastbiler kørte ind i Danmark pr. 
døgn. I det tilsvarende kvartal i 2008 – altså lige før en bulldo-
zer i form af fi nanskrisen dukkede op – var tallet 5.104 passa-
ger i døgnet.
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Aftale udvider landkortet 
for modulvogntog 

De fl este af Folketingets partier indgik et transportforlig. Aftalen 
betød bl.a. mere effektiv og fl eksibel brug af de lange lastbiler 
– modulvogntog. Det blev muligt at få tilladelser, så en bestemt 
type modulvogntog kan få lov til at køre ad en bestemt rute, 
mens der er lukket for andre typer. Samtidig kan modulvogntog 
få lov til at bruge en vej i en afgrænset tidsperiode af døgnet, 
mens der eksempelvis er lukket for vogntogene i myldretiden.Foto: Colourbox
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ITD rider på den sociale mediebølge

I juni hoppede ITD på det sociale medie LinkedIn, og snart 
begyndte adm. direktør Jacob Chr. Nielsen at kvidre på Twitter. 
Og i december fi k ITD sin egen Facebook-side. De nye medie-
kanaler betyder, at ITD’s budskaber kommer bredere ud, og der 
bliver plads til et mere varieret billede af, hvad ITD står for.

Foto: ITD
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Tysk motorvejsbro lukker brat

En fredag eftermiddag sidst i juli lukkede tyske myndigheder 
uden varsel motorvejsbroen Rader Hochbrücke over Kielerkana-
len for lastbiler. Et rutinetjek af broen havde afsløret problemer 
med bropillernes beton. ITD var aktiv med at lade de tyske 
myndigheder forstå, at en vigtig livsnerve for dansk eksport 
hermed var skåret over. Broen blev hurtigt renoveret. I novem-
ber genåbnede den for lastbiler op til 44 ton, og i januar 2014 
fi k særtransporter op til 84 ton igen lov til at krydse broen. Foto: ITD
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Pia Olsen Dyhr 
bliver ny transportminister

SF-S-R-regeringen lavede en ministerrokade. Den betød et 
farvel til Henrik Dam Kristensen (S) som transportminister og et 
goddag til Pia Olsen Dyhr (SF). I februar 2014 var der igen skif-
tedag i Transportministeriet, efter at SF trådte ud af regeringen. 
Her overlod Pia Ohlsen Dyhr tøjlerne til Magnus Heunicke (S).

Foto: Folketinget
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Minister lancerer køreplan 
for grøn transport

Transportminister Pia Olsen Dyhr bryggede på en køreplan for at 
gøre den danske transportsektor helt uafhængig af fossilt brænd-
sel i 2050. Udmeldingen var, at køreplanen skulle laves i tæt 
samarbejde med erhvervslivet og dets organisationer. 
For godstransporten handler det i første omgang om at effektivi-
sere transportsystemerne ved at transportere mere gods per liter 
brændstof. Eksemplerne kan være modulvogntog med plads til 
mere gods på ladet eller en smartere distribution af gods i byerne. Foto: Colourbox
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Debat om højresvingsulykker 

Et lovpligtigt orienteringsstop for højresvingende lastbiler var 
blandt de forslag, der blev drøftet, da daværende transportmi-
nister Pia Olsen Dyhr i oktober lagde hus til et dialogmøde om 
fremadrettede tiltag imod de tragiske ulykker med højresvin-
gende lastbiler og busser. 
ITD slog på behovet for en bedre og mere koordineret informa-
tionsindsats over for chauffører såvel som cyklister. Derudover 
udtrykte ITD også villighed til at eksperimentere med et orien-
teringsstop, hvis det kan lade sig gøre i praksis.Foto: Colourbox
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Vognmandsmøder: Krisen tager af 

Finanskrisen ramte de danske lastbilvognmænd hårdt i 2008 og 
2009. Men siden har der været fremgang på næsten alle para-
metre for de danske vognmænd. Der er mere gods at køre med, 
men konkurrencen er også øget. Sådan lød budskabet, da ITD’s 
adm. direktør Jacob Chr. Nielsen beskrev markedsudviklingen på 
tre åbne vognmandsmøder, som ITD arrangerede i Karlslunde, 
Kolding og Aalborg. De politiske gæster i løbet af møderækken 
var Andreas Steenberg (B), Kim Christiansen (DF), Henning Hyl-
lested (Ø), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Jess Myrthu (V).Foto: ITD
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Højere bøder rammer hårdt 

Folketinget vedtog et lovforslag, der satte bøderne i vejret for 
overtrædelser af transportens markedsregler i Danmark. Lov-
forslaget udsprang af diskussionerne om udenlandske lastbilers 
indenrigskørsel i Danmark. Det var imidlertid ikke kun de uden-
landske lastbiler, der fi k højere bøder. Prisen for bødeforhøjelser 
på ca. 150 procent til de udenlandske lastbiler var nemlig, at de 
danske lastbilvognmænd fi k forhøjet bøderne for overtrædelser 
af godskørselsloven med ca. 350 procent. En skidt handel og et 
klokkeklart selvmål af fagbevægelsen og DTL, påpegede ITD og 
fl ere andre organisationer.Foto: Colourbox
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ITD sætter sikker trafik 
og lastbiler på skoleskemaet 

Naur Sir skole uden for Holstebro fi k besøg af ITD, politiet og et 
lastvognstog, da skolen satte fokus på trafi ksikkerhed. ITD har 
en særlig forpligtelse til at hjælpe med at holde fokus på tra-
fi ksikkerhed. Derfor bakkede organisationen op med seje gule 
refl eksveste, og medlemsvirksomheden IAT sendte et vogntog 
ud til skolen. I 2014 er det planen at besøge ti skoler i lignende 
arrangementer under navnet ”Lastbilkaravanen”. Foto: ITD
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Smarte lastbiler 
kræver smart EU-lovgivning

ITD’s adm. direktør Jacob Chr. Nielsen var hovedtaler på en 
konference i Europa-Parlamentet i Bruxelles. Temaet var fremti-
dens smarte lastbiler, og konferencen havde ITD og Novozymes 
som arrangører. Jacob Chr. Nielsen forklarede, at vi har brug for 
fl eksible regler og standarder, så lastbiler til enhver tid kan blive 
udnyttet så effektivt som muligt overalt i Europa. Det var en 
aktuel påmindelse til EU-apparatet, mens arbejdet med et nyt 
vægt- og dimensionsdirektiv for lastbiler skred fremad. Foto: ITD
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Gert Jakobsen ny formand for ITD

Gert Jakobsen overtog formandsposten efter Peter Provst-
gaard, som valgte at træde tilbage som formand og forlade 
ITD’s bestyrelse. Poul Henrik Schou overtog den ledige post som 
næstformand, mens suppleant Christian S. Madsen tog plads i 
bestyrelsen.

Foto: Flemming Højer
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Vægtgrænser ryger i vejret

Lige før jul meldte myndighederne, at den maksimalt tilladte 
totalvægt for seksakslede vogntog røg fra 48 til 50 ton. Højere 
totalvægte betyder, at mere gods kan transporteres på færre 
lastbiler. Miljøet vinder pga. mindre CO2-udslip, vognmændene 
vinder pga. større effektivitet, og trafi kanterne vinder pga. 
mindre trængsel.

Branchens stemme
Frank Segall,  Frank Segall, 
Esbjerg

Hvordan regner du med, at transportmarkedet 
udvikler sig i 2014? 

Sidste år havde vi ca. 10 procents fremgang. Jeg 
forventer måske 5 procents fremgang i år. Hos os er 
grunden til fremgangen lokal. I Esbjerg er der god 
aktivitet på havnen, og vores basis er at servicere 
offshore og skibsfart. Siden fi skeriet stoppede i 

2005, har vi brugt meget krudt på at omstille os. Nu 
høster vi frugterne af, at vi har tilpasset os ændrin-
gerne i markedet. Vi har solgt en masse gammelt 
materiel og købt nyt, som passer til det ændrede 
marked.

Hvad sker der i din virksomhed i 2014? 

Uddannelse og kurser fylder meget for os lige nu. I 
2013 ansatte vi to nye mand plus en lærling, men 
lige nu følger opgaverne ikke helt med. Vores løs-
ning er at sætte gang i uddannelse. Hele foråret har 
vi planlagt at have en eller to mand på kurser. Vi har 
folk af sted på mobilkrankurser, chaufførefteruddan-
nelsen og nogle bliver opdateret på farligt gods.

Foto: ITD
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Teleløsninger til 
transportbranchen

Servicepartner®  www.itd.dk

Vælg den aftale der passer til dig

Kontakt os 
og få et gratis teletjekRing 7467 1233

Fri tale i Norden/Baltikum

Månedligt teletjek

Op til 27% rabat

App Plus – nemt at se 
dine kollegers status

Op til 22,5% rabat

20% rabat på udland
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