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Transportkompetanse Haugesund AS og Norges Lastebileier- 
Forbund inngikk i juni 2014 en samarbeidsavtale der Transport- 
kompetanse Haugesund AS blir hovedsamarbeidspartner innenfor 
alle områder selskapet tilbyr tjenester. 

NLF og Transportkompetanse Haugesund AS  
har som visjon å etablere Transportkompetanse  
Haugesund AS som næringens egen kompetanse-
leverandør. Gjennom et nært samarbeid skal det 
sikres utvikling av moderne og fremtidsrettede 
løsninger for at norsk godstransportnæring s 
kal være den kvalitativt og økonomisk beste  
leverandøren, i fremtidensstadig mer globaliserte 
transportmarked.

Godstransport på vei har en lys fremtid. Få, om 
noen næringer er spådd en slik eventyrlig vekst 
i årene fremover. For at norsk kvalitetstransport 
skal vinne over ofte trafikkfarlig øst-europeisk 
bunnpristransport må norske transportørerer  
være best på kvalitet, kostnader og kundefokus. 
NLFs nære samarbeid med Transportkompetanse 
AS har som mål å sikre våre medlemmer riktig 

verktøy for å oppnå dette.

Transportkompetanse  
Haugesund AS ble etablert 
i 2007, og er en ledende 

kompetanseleverandør og samarbeidspartner  
for transportnæringen og billeverandører i Norge. 
Gjennom kvalitetssikrede tjenester kan Transport-
kompetanse Haugesund AS gi den kunnskap og 
kompetanse som yrkessjåfører og transport- 
bedrifter trenger for effektiv drift. Med 22  
avdelingskontorer, og over 50 godkjente under- 
visningssteder over hele landet, har  
Transportkompetanse pr dags dato oppfølging  
og opplæring for over 17.500 lastebil- og  
bussjåfører.

Transportkompetanse har kundefokus i førersetet, 
er markedsorienterte, endringsvillige og viser 
forståelse for kundenes utfordrende hverdag.

Geir A. Mo, adm. dir NLF

Svein Ove Vetrhus, daglig leder  
Transportkompetanse Haugesund as

                         Godstransport på vei
             har en lys fremtid. Få, 
om noen andre næringer er spådd en 
slik eventyrlig vekst i årene fremover.
Geir A. Mo, adm. dir NLF
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Førerkort  
Transportkompetanse Haugesund AS 
tilbyr opplæring i de tunge førerkort-
klassene og tilhenger til personbil, 
samt yrkessjåførutdanning som 
kvalifiserer til jobb som yrkessjåfør. 
Transportbransjen har et stort behov 
for kvalifiserte medarbeidere, og dette 
kan være din mulighet for en trygg og 
interessant jobb for fremtiden. Våre 
dyktige instruktører hjelper deg på 
veien frem til å erverve det  
førerkortet du ønsker på en sikker og 
effektiv måte. Opplæringen foregår 
med topp moderne utstyr som er 
tilpasset transportbransjen og myndig-
hetenes krav.

Vi tilbyr førerkortopplæring i  
Haugesund, Stavanger, Kristiansand, 
Oslo, Råde og Trondheim/Stjørdal.

YSK 
Du som yrkessjåfør er en viktig  
ressursperson. Gjennom din kunn-
skap og erfaring bidrar du til en trygg 
og sikker transport på norske veier.

I 2008 ble det innført yrkessjåfør- 
utdanning i hele Europa. Dette 
medfører at alle yrkessjåfører må 
gjennomgå en  etterutdanning hvert 
5. år for å opprettholde rettighetene 
til å være yrkessjåfør. Etterutdan- 
ningen skal være en arena for 
erfaringsdeling, kunnskapsdeling, 
samt bidra til å gjøre yrkessjåførens 
hverdag bedre.

Utdanninga består av fem dager à  
sju timer, totalt 35 timer. Oppmøtet er 
obligatorisk, men det er ingen  
eksamen. Alle dagene må tas i løpet 
av seks måneder, og er en forutset- 
ning for å få fornyet yrkessjåførkom-
petansen.

Transportkompetanse er en nasjonal 
samarbeidspartner og har 22 
avdelinger over hele landet, i tillegg 
til 55 kurslokasjoner og vil gjennom-
føre etter- og videreutdanning for 
over 4000 yrkessjåfører i år.

ADR  
Vi gir de nødvendige kunnskaper om de 
farer som er forbundet med transport 
av farlig gods, samt innføring i lover og 
regler som gjelder på området. Kurset 
fører frem til kompetansebevis for 
ADR-grunnkurs. Vi gjennomfører også 
kurs i ADR-tank, Klasse 1 og Klasse 7.
Vi har utstyr som gjør at vi kan  
gjennomføre kurset hos deg.

Oppdragsavtale  
Mange av våre kunder har inngått 
flerårige oppdragsavtaler med oss.  
En oppdragsavtale kan inneholde 
mange elementer som for eksempel: 
HMSK, kjøre-hviletid, arbeidstid, 
arbeidsmiljølov, gjennomføring av 
godkjent internkontroll, oppfølging 
av sjåfører og ledelse og mye mer. Ta 
kontakt for et skreddersydd tilbud.

HMSK  
Vi bygger og vedlikeholder komplette 
HMS og kvalitetssystemer for deg og 
din bedrift. Vi tilbyr digitale løsninger 
som dekker enhver tids gjeldende krav 
fra kontrollerende myndigheter.

Teknisk  
Nåtidens kjøretøy begynner å bli 
ganske avanserte med mange tekniske 
løsninger. Vi kan bistå dere med å finne 
rett kjøretøy til rett jobb. Skal dere 
fornye utstyret bistår vi gjerne med 
utvelgelse og hva dere trenger for å få 
den optimale bilen for dere. Vi bistår i 
dag mange kunder innenfor entreprenør 
og transportbransjen.

Dokumentert  
Sikkerhetsopplæring  
Når arbeidsgiver risikovurderer utstyr, 
og finner ut at det må brukes med særlig 
forsiktighet, må man påse at utstyret 
kun brukes av personell som har  
dokumentert sikkerhetsopplæring. 
Dokumentert sikkerhetsopplæring 
innebærer at personen som skal bruke 
det har fått opplæring i oppbygging, 
betjening, bruksegenskaper, bruks- 
område, vedlikehold og kontroll på 
utstyret. Disse kunnskapene må også 
kunne dokumenteres.

Sertifisert  
sikkerhetsopplæring  
Om dere bruker visse typer arbeids- 
utstyr, er det krav om sertifisert sikker-
hetsopplæring ved bruk av disse.  
Kravet innebærer at arbeidstakeren 
har fått kunnskaper om oppbygging, 
betjening, bruksegenskaper, bruks-
område, vedlikehold og kontroll av 
arbeidsutstyret. Kunnskapen må være 
sertifisert. Utstyr som krever sertifisert 
sikkerhetsopplæring er blant annet:  
Bro og traverskraner, dersom bruken kan 
medføre fare for liv og helse. Kran med 
større kapasitet enn 2 tm montert på 
lastebil eller henger.

Konsulentbistand  
Transportkompetanse har mange  
medarbeidere med unik kompetanse 
innenfor flere områder. Om det er  
anbudsberegning, økonomisk rådgivning, 
ulykkes-etterforskning eller generell 
konsulentbistand, så er vi alltid  
tilgjengelig for å bistå deg og ditt firma.

AdmMit 
En komplett drift, lønn og regnskaps-
løsning for alle i transport, entreprenør 
og logistikkbransjen. Løsningen 
inneholder blant annet timeregi- 
strering, driftsplanlegging, kart og 
sporing, ordre og faktura, kjøre- og 
hviletid, arbeidstid og HMSK. Ta 
kontakt for demonstrasjon i din bedrift.

Tjenester
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ReferanserKurstilbud

Vi skreddersyr gjerne kursløsninger
  Økonomikjøring

  Lastsikring

  Bruk av bakløfter/løftelem

  Bruk av kroklift

  Brannøvelse

  Arbeidsvarsling

  Etter- og videreutdanning for yrkessjåfører

  Fagbrev yrkessjåfør

  Maskinførerkurs og Truck-kran

  Arbeidsvarsling

  Sikring av last

  Førstehjelpskurs

  Optimal bruk av kjøretøyet

  Bruk av digital fartsskriver

  Løyvekurs

  Arbeidstidsbestemmelsene

  Kjøre- og hviletidsbestemmelsene

  Instruktørkurs

  ADR

  Førerkort: BE, C1(E) C(E), D(E), D1(E)

Leif Kåre Nogva, driftssjef
De ansatte i Transportkompetanse er  
en fantastisk gjeng, som er meget dyktige 
i sine fagområder. Vi er veldig godt fornøyd 
med oppfølgningen av vår oppdrags- 
avtale, og hadde nok ikke kommet  
gjennom bedriftskontroll på en slik god 
måte som vi gjorde med bistand fra  
Transportkompetanse. 

Transportkompetanse kommer med veldig 
gode innspill til våre sjåfører og følger de 
opp på en god måte. Det er godt å ha noen 
utenforstående med som ser på driften vår 
med andre øyne, og Transportkompetanse 
er godt mottatt fra hele selskapet, fra 
sjåfører til ledelse.

Cato Aurstad, driftsdirektør
Transportkompetanse har tatt tak i de  
utfordringene vi trengte hjelp til. Med den 
flåten vi har opparbeidet oss, ser vi et sterkt 
behov for oppfølging av sjåfører i forhold til 
skrivere, uthenting av data og ikke minst 
kjøre og hviletid. 

Det å ha en sparringpartner som alltid er 
oppdatert på gjeldende regelverk, og det 
at vi får svar kjapt på det vi lurer på,  
er en viktig bidragsyter til at vi er godt 
fornøyde med vårt samarbeid.

Kjell N Nilsen, daglig leder
Det er svært betryggende for oss å  
samarbeide med Transportkompetanse.  
De er tydelige, grundige og seriøse og  
besitter en fagkompetanse som er  
uvurderlig for enhver lastebileier.

 

Arne I. Pedersen, daglig leder
Samarbeidet med Transportkompetanse 
fungerer veldig bra - erfarer at Transport-
kompetanse er ryddige og enkle å forholde 
seg til. Transportkompetanse innehar 
fagkompetanse som ingen andre besitter.



VÅR KOMPETANSE 
 ER DIN TRYGGHET

telefon: 02242  •  www.transportkompetanse.no

Gjennom kvalitetsikrede tjenester gir vi den kunnskap  
og kompetanse som yrkessjåfører og maskinførere, 
samt det deres bedrifter trenger for effektiv drift.

Opplæring
• Brukeropplæring av kjøretøy/maskiner – optimal bruk
• Rutiner og bruk av digital fartskriver
• Kjøre- og hviletidsbestemmelsene
• Forskrift om arbeidstid for sjåfører/arbeidsmiljøloven
• Lastsikringskurs, ulykkesberedskapskurs, løyvekurs
• Truck – kran 
• ADR-kurs i alle klasser
• Sikkerhetsrådgiver
•  Etter- og videreutdanning for  

yrkessjåfører

Våre tjenester
•  Opparbeidelse og  

oppfølgning av  
internkontroll systemer

•  Opparbeidelse og oppfølgning  
av komplette HMSK system

• Bedriftsintern opplæring/oppfølgning
• Dokumentert og sertifisert opplæring
• Konsulenttjenester 
• Førerkortopplæring – alle førerkortklasser
•  AdmMit – Komplett drifts- og administrasjonsløsning for   

norske transport-, entreprenør- og logistikkbedrifter


