
 

 

Forord 

Lærlinge er en god investering – for den unge, for virksomheden og for samfundet. Det er ATL og 3F enige 

om. Derfor lægger begge parter stor vægt på, at der er velfungerende lærlingeuddannelser til 

transporterhvervet. 

 

Alt for mange unge står i dag uden beskæftigelse og tilmed uden en praktikplads. En lærlingeuddannelse 

inden for transport er en næsen sikker vej til beskæftigelse. Den unge gennemfører en uddannelse, som en 

stor del af tiden foregår i en virksomhed, men som også indeholder alle de beviser, certifikater og 

kvalifikationer, der skal til for at sikre sig et job på fremtidens arbejdsmarked. 

 

Virksomheden har muligheden for at uddanne en ung fra grunden af. Det giver en enestående mulighed for 

at præge den arbejdskraft, som fremover vil være til rådighed på transportarbejdsmarkedet. Branchen har 

brug for velkvalificerede medarbejdere fremover. Konkurrencen er hård, og derfor er kravene til kvalitet og 

fleksibilitet stigende. Faglærte medarbejdere kan medvirke til at sikre virksomhedens overlevelse og 

udvikling. 

 

I disse beregninger, som ATL og 3F nu fremlægger, viser det sig, at lærlinge ikke kun er en god investering, 

men også en god forretning. 

 

Det kan betale sig at uddanne lærlinge! 

ATL og 3F har på vegne af transportbranchen foretaget nogle nye beregninger omkring omkostningerne til 

at have lærlinge. I de 4 virksomheder hvor beregningerne er foretaget er billedet det samme: De kan rigtig 

godt betale sig at uddanne lærlinge, hvilket beregningerne her i artiklen tydeligt viser. Udover den 

økonomiske fordel, råder virksomheden efter endt læretid over en fuldbefaren chauffør som er helt kendt 

med forholdene i virksomheden og hos kunderne. 

 

Beregningerne er baseret på at finde den økonomiske forskel der er mellem at have en lærling eller en 

erfaren/ uddannet chauffør ansat. Lønsatser med mere i beregningerne er ud fra 2011 niveau. 

 

For at regne forskellen ud har man foretaget et interview af den ansvarlige for lærlingen og de øvrige 

medarbejdere. Det som ligger til grund for dette interview er at få belyst i hvor stort omfang lærlingen har 

kunnet udnyttes i forhold til en erfaren medarbejder. Som eksempel har chaufførlærlingen hos Henrik 

Tofteng A/S i det sidste år været fuldt beskæftiget som fast afløser og til at udføre ad hoc opgaver. Det 

arbejde han udfører, skulle ellers have været udført af en anden person, derfor er udnyttelsen i denne periode 

100 %. 

 

Udover lønnen er følgende udgifter medtaget under omkostninger: 

 

Det første 1½ år er der tillagt timelønnen 14,5 % til dækning af forsikring m.m. Det sidste år er der tillagt 

36,25 % til dækning af feriegodtgørelse, feriefridage, pension, arbejdsbeklædning samt dækning af de 

sociale omkostninger. 

 

Medlemmer af ATL får omkostninger til svendeprøve på 1.875 kr. og udgifter i forbindelse med studietur, 

dog max. 3.500 kr. betalt af TSU. For lærlingekontrakter indgået siden 2007 udbetaler TSU endvidere en 

bonus på 10.000 kr. til ATL medlemmer. Bonussen udbetales når lærlingen er færdiguddannet. 

 

Derudover kan der være mulighed for at søge præmie og bonus for EUD-elever hos Arbejdsgivernes 

Uddannelsesbidrag (AUB). De til enhver tid gældende regler kan findes på www.atp.dk  

 

 

 

 

 

http://www.atp.dk/


Alex Andersen, Ølund A/S 

 

Lærling: Simon Bøhnke Larsen 

 

Kontraktperiode: 1.9.2008 – 26.2.2011. 

 

Virksomheden har i højsæson 250 lastbiler som kører med blomster, samt 4 lastbiler som kører med 

sten/grus m.m. 

 

Transporterne foregår både nationalt og internationalt. Virksomheden har 3 afdelinger i Danmark og 1 

afdeling i Sverige, Holland og Luxembourg. Virksomheden har eget lager og værksted. 

 

Simon har i det sidste år af uddannelsen haft ansvaret for eget køretøj 

 

Opgørelse over omkostninger/indtægter for virksomheden i kontraktperioden: 

 

01. 9.2008-30.11.2008 

 

Omkostning til løn m.m.    = 36.223,00 kr. 

Refusion fra AER (1,5 uge)   =   3.270,00 kr. 

Indtægter ved lager/kørselsaktivitet 25 %  = 17.260,00 kr. 

Underskud     =                  -15.693,00 kr. 

 

01.12.2008 – 31.8.2009. 

 

Omkostning til løn m.m.    =                  117.953,00 kr. 

Refusion fra AER (8 uger)    =  17.440,00 kr.  

Indtægter ved lager/ kørselsaktivitet 50 %  =                    90.840,00 kr. 

Underskud     =  -9.673,00 kr. 

 

1.9.2009-28.2.2010 

 

Omkostning til løn m.m.    = 81.730,00 kr. 

Refusion fra AER (8 uger)    = 19.440,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet 75 %   = 76.305,00 kr. 

Overskud     = 14.015,00 kr. 

 

01.3.2010 – 26.2.2011. 

 

Omkostning til løn m.m.    =                  219.201,00 kr. 

Refusion fra AER (13,5 uger)   =  34.305,00 kr.  

Indtægter ved kørselsaktivitet 100 %   =                   221.649,00 kr. 

Overskud     =  36.753,00 kr. 

 

Overskud i kontraktperioden   =                    25.401,00 kr. 

  

 

TSU bonus      = 10.000,00 kr. 

Overskud i alt     =                    35.401,00 kr. 

  

 

 

 

 

 



Henrik Tofteng A/S 

 

Lærling: Mikael Vigfus Valnert 

 

Virksomheden har i alt 32 lastbiler som kører med affald-containere m.m. på Sjælland. 

 

Virksomheden har eget lager og værksted. 

 

Mikael har i de perioder hvor han ikke har været på skole, indgået i den faglige drift i forretningen og været 

beskæftiget med alle slags opgaver. 

 

Opgørelse over omkostninger/indtægter for virksomheden i kontraktperioden. 

 

 

23.9.2008-28.12.2008 

 

Omkostning til løn m.m.    = 36.223,00 kr. 

Refusion fra AER (1,5 uge)   =   3.270,00 kr. 

Indtægter ved kørsel/værksted aktivitet 25 %  = 17.260,00 kr. 

Underskud     =                  -15.693,00 kr. 

 

29.12.2008-28.3.2009 

 

Omkostning til løn m.m.    =                     36.223,00 kr. 

Refusion fra AER (8 uger)    =   17.440,00 kr. 

Indtægter ved kørsel/værksted 50 %   =                     10.901,00 kr. 

Underskud     =                     - 7.882,00 kr. 

 

29.3.2009-28.3.2010 

 

Omkostning til løn m.m.    =                   163.463,00 kr. 

Refusion fra AER (8 uger)    =   19.440,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet 100 %   =                   261.618,00 kr. 

Overskud     =                   117.595,00 kr. 

 

 

29.3.2010-28.3.2011 

Omkostning til løn m.m.    =                   219.201,00 kr. 

Refusion fra AER (13,5 uger)   =   34.305,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet 100 %   =                   221.649,00 kr. 

Overskud     =                     36.753,00 kr. 

 

 

Overskud i kontraktperioden   =                   130.772,00 kr. 

  

 

TSU bonus     =  10.000,00 kr. 

Overskud i alt    =                   140.772,00 kr. 

 

 

 

 

 

 

 



Danske Fragtmænd Fyn A/S 

 

Lærling: Steffen Hansen 

 

Virksomheden har følgende vognpark: biler u/3500 kg, forvogne, lastbiler med anhænger og sættevogne, i 

alt 17 lastbiler samt truck og løftevogne. Virksomheden har ansat 22 chauffører. 

 

Transporterne foregår på Fyn og virksomheden har egen terminal. 

 

Steffen har i starten været på terminalen og bl.a. kørt truck/løftevogn samt forefaldende arbejde på 

terminalen. Efter ”Chauffør 1” skoleperioden 05.3 – 20.6 2005 har der været en del sidemandsoplæring. 

Efterfølgende har han haft ansvaret for forskellige køretøjer. 

 

Opgørelse over omkostninger/indtægter for virksomheden i kontraktperioden. 

 

01.1.2009-30.6.2009 

 

Omkostning til løn m.m.    = 72.447,00 kr. 

Refusion fra AER (1,5 uge)   =   3.270,00 kr. 

Indtægter ved aktivitet på terminalen 50 %  = 74.488,00 kr. 

Overskud     =                     5.311,00 kr. 

 

01.7.2009- 31.12.2009 

 

Omkostning til løn m.m.    =                    81.730,00 kr. 

Refusion fra AER (8 uger)    =  17.440,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet/lager 75 %  =                     76.305,00 kr. 

Overskud     =                     12.015,00 kr. 

 

01.1.2010-30.6.2010 

 

Omkostning til løn m.m.    =                     81.730,00 kr. 

Refusion fra AER (8 uger)    =  19.440,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet 100 %   =                   101.740,00 kr. 

Overskud     =                     39.450,00 kr. 

 

01.7.2010-30.6.2011 

 

Omkostning til løn m.m.    =                   219.201,00 kr. 

Refusion fra AER (13,5 uger)   =   34.305,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet 100 %   =                   221.649,00 kr. 

Overskud     =                     36.753,00 kr. 

 

 

Overskud i kontraktperioden   =                     93.529,00 kr. 

  

 

TSU bonus      =  10.000,00 kr. 

Overskud i alt    =                   103.529,00 kr. 

 

 

 

 

 

 



IAT Kemi A/S Esbjerg/Kolding 

 

Lærling:Tommy Jørgensen 

 

Virksomheden har 53 trækkende enheder og et stort antal tankvogne og trailere. Transporterne består 

hovedsageligt i transport af farligt gods over hele Europa. 

 

Virksomheden har eget værksted og tankrensningsanlæg. 

 

 

Grundet interne sikkerhedsregler og kundekrav har IAT Kemi A/S obligatorisk oplæring inden selvstændig 

kørsel som chauffør. Denne oplæring kan variere fra 14.dage til 3. måneder afhængig af erfaring og tidligere 

beskæftigelse. 

 

Tommy var i den første periode, indtil han fik kørekort kat. C, på værkstedet. Efterfølgende tid har han 

fungeret som afløser. 

 

 

Opgørelse over omkostninger/indtægter for virksomheden i kontraktperioden. 

 

17.6.2009- 16.3.2010 

 

Omkostning til løn m.m.    =                   113.312,00 kr. 

Refusion fra AER (9,5 uger)   =  20.710,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet/værksted 75 %  =                   128.089,00 kr. 

Overskud     =                     35.587,00 kr. 

 

17.3.2010-16.12.2010 

 

Omkostning til løn m.m.    =                   122.595,00 kr. 

Refusion fra AER (8 uger)    =  19.440,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet 75 %   =                   136.259,00 kr. 

Overskud     =                     33.104,00 kr. 

 

17.12.2010-16.12.2011 

 

Omkostning til løn m.m.    =                    219.201,00 kr. 

Refusion fra AER (13,5 uger)   =   34.305,00 kr. 

Indtægter ved kørselsaktivitet 85 %   =                    188.401,00 kr. 

Overskud     =                        3.505,00 kr. 

 

Overskud i kontraktperioden   =                      72.096,00 kr. 

 

TSU bonus      =   10.000,00 kr. 

Overskud i alt     =                      82.096,00 kr. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spørgsmål vedrørende lærlingeberegningerne kan rettes til Magnus Købke, TSU på tlf. 75 82 53 06, Jens 

Christensen 3F på tlf. 88 92 39 42 eller til Transporterhvervets Uddannelser (TUR) på tlf. 35 87 87 00. 

 


