Vi er de største og de farligste i
trafikken, derfor har vi et ansvar

Leo Laustsen, Fjellerad Transport ApS

Hos Fjellerad Transport ApS i Støvring – ”It’s Leo’s way,
or the highway” – sådan siger vognmanden selv.

Paradoks eller ej... Hvis man tror, at Leo Laustsen tager let på
trafiksikkerheden for sine ca. 50 lastbiler, tager man grundigt fejl.

– Du hamrer bare klampen i bund på den der BMW og ser at
komme heropad. Du kan være her om 1 time, 30 minutter og
15 sekunder.

Samtlige er elektronisk begrænset til at kunne køre 80 km/t,
for Leo Laustsen skal ikke have sine biler ud at overhale på
motorvejen til gene for trafikken og sikkerheden.

Leo Laustsen udtaler det tyske bilmærke på engelsk med tung
nordjysk accent og afslutter telefonsamtalen med et:
– See you.

– Jeg er jo selv ved at blive idiot, når lastbilerne ligger og overhaler hinanden på motorvejen, og det giver hårde opbremsninger i yderbanen, som kan være farlige. Det vil jeg simpelthen ikke se fra mine egne chauffører, fastslår han med det
eftertryk i stemmen som alle, der kender ham, ved betyder, at
diskussionen hermed er aldeles lukket.

Der er noget smittende over den nordjyske urkraft, der tydeligt er at finde i den firskårne mands stemmeføring, og deres
udsendte når lige at tænke over paradokset i Leo Laustsens
opfordring – når det nu er trafiksikkerhed, vi skal tale om – inden den aldrende sydtyske automobil får lov at strække ben
ad den østjyske motorvej mod Fjellerad Transport i Støvring.
Ingen væddeløb, tak
Paradokset bliver ikke mindre da Bimmeren, halvanden times
tid senere, parkeres ved siden af Leo Laustens kolossale Mercedes, som er udstyret med alufælge i størrelse bøllebil eller
hans indledende forsikring om, at der skam ikke er en rystelse
at mærke i den ved 250 km/t på en tysk motorvej.

Smil til kameraet
Hvert og et af de store køretøjer er desuden forsynet med hele
tre kameraer, der afsøger chaufførens blinde vinkler for bløde
trafikanter. Et der filmer vejen lige foran køleren, så der ikke gemmer sig en pensionist med et gangstativ under førerens synsfelt.
Et der filmer direkte bag ved bilen og et, der sikrer, at uopmærksomme cyklister ikke kommer i klemme ved højresving.
Desuden; vil man være chauffør for Leo Laustsen, skal man
finde sig i at blive taget i skole. I bogstaveligste forstand.

– Når en chauffør har været ansat i tre måneder, skal han på
kursus i ’defensive driving’ (hensynsfuld kørsel, red.). Og det
gentager vi så hvert andet år for alle, fortæller Leo Laustsen.
Chaufføren i skole
Det betyder, at chaufføren får en professionel sidekammerat i
nogle dage. En specialuddannet kørelærer, der observerer og
kommenterer på chaufførens gøren og laden i trafikken, og som
aflægger rapport til ejeren om chaufførens vaner i trafikken.
– Det var egentlig noget, vi begyndte på, dengang vi kørte meget for Shell, fordi kunden forlangte det af os, men jeg syntes,
at det var så god en idé, at jeg overtog deres sikkerhedsbestemmelser og siden har videreudviklet på det, forklarer Leo
Laustsen.
Videreudviklingen betyder bl.a., at hver eneste lille kørefejl,
som chaufførerne begår, bliver registreret. Om det så blot
drejer sig om et hjulsæt, der har efterladt spor i en græsplæne
hos en kunde, bliver det skrevet ned, og der bliver taget billeder af det. Efterfølgende må chaufføren forklare sig. Ikke blot
over for chefen, men også for samtlige kolleger på et månedligt chaufførmøde.
Lige ved og næsten
Der bliver ført statistikker over, hvilke chauffører, der kører
mest fejlfrit, og den dygtigste bliver belønnet med en præmie,
mens de dårligste må leve med kollegernes drillerier.
Desuden skal chaufførerne også skrive de situationer ned,
hvor noget var lige ved at gå galt, så det kan diskuteres på
møderne, om den farlige situation kunne have været undgået.
Det kan dreje sig om et kryds med dårlig oversigt eller noget
andet.
Det kan lyde firkantet, medgiver Leo Laustsen, men netop
samtalerne om, hvad man kan gøre for at undgå dumme situationer, er en hjørnesten i chaufførernes udvikling. Og de ansatte har da også vænnet sig til det, siger John Erik Nielsen,
der er tillidsmand for chaufførerne og som har lagt vejen forbi
Fjellerad Transport for at fylde bilen op med dieselolie til de
nordjyske tankstationer.

BUD NR. 3
VI UDVISER HENSYNSFULD ADFÆRD
I TRAFIKKEN
Som professionelle trafikanter er vi forpligtede til
at udvise særlig hensynsfuld adfærd i trafikken. Vi
bruger vores overblik til at få trafikken til at glide
så godt som muligt. Vi kører altid efter forholdene,
både de vejrmæssige og trafikale. Vi tilpasser vores kørsel, så vi ikke er til fare eller ulempe for andre
trafikanter.

Åbenhed er nøglen
– Det er da selvfølgelig halvtræls, hvis man har haft en dårlig
måned, for fejl laver vi sgu alle. Men vi bliver da også bedre til
vores arbejde af at få snakket om tingene. Og på sin vis er det
egentlig rart nok at få det ud i det åbne forum i stedet for at gå
rundt og spekulere over det selv.
– Vi har da tidligere haft chauffører, der havde svært ved at
vænne sig til min måde at gøre tingene på. Men de arbejder
her ikke mere, brummer Leo Laustsen, som næppe skal forvente, at ordet kompromissøgende kommer til at indgå i hans
nekrolog.
– De andre bliver her til gengæld, til de skal pensioneres, siger han med tilfredshed i stemmen, før han uddyber, hvorfor
det er så pokkers vigtigt, at chaufførerne forstår og accepterer
hans krav.
– Det drejer sig jo om vores alle sammens sikkerhed i trafikken.
– Vi er de største og de farligste ude på vejene, og det ansvar
skal vi simpelthen være os bevidst, ellers har vi ingen ret til at
være der, så enkelt er det egentlig. Vi er selvfølgelig mennesker, og vi laver alle sammen fejl – også i trafikken. Men det er
min opgave som vognmand at sørge for, at de bliver så få og
så ufarlige som muligt, og derfor skal vi også kunne tale åbent
om det, så vi får minimeret de farlige situationer, fastslår Leo
Laustsen.
Sparer diesel
Der er dog også økonomiske fordele ved at være mere katolsk
end paven selv. For det første sparer det ikke så lidt diesel, at
bilerne kun kan køre 80 km/t. Og den defensive kørestil sparer yderligere på de dyre dråber brændstof, men det er ikke
den eneste fordel.
– Vi har førhen – som de fleste andre vognmænd – haft en del
bøvl med småskader på bilerne og små færdselsuheld. Det
var møg irriterende. Dels for kunderne der måtte vente, mens
vognen holdt stille. Dels for mig. For en bil, der holder stille,
tjener ingen penge.
– Det er vi stort set kommet til livs. Og samtidig har vi hævet
vores leveringsnøjagtighed. Det har givet nye kunder. Vi har
lige vundet en ret stor kontrakt, netop fordi vi kan dokumentere en meget høj nøjagtighed. Så det bliver der ikke lavet om
på, konstaterer Leo Laustsen og skæver ud mod sin Mercedes.
Tålmodighed hører ikke til blandt den nordjyske vognmands
største dyder, og et forretningsmøde syd for grænsen den følgende formiddag trænger sig på. Det klør i ham efter at komme af sted. Og den elektroniske hastighedsbegrænsning på
Merceren sætter først ind ved 250 km/t.

