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Forord
I 1994 markerte vi et dobbelt jubileum. Det hadde gått 70 år siden vår far, Thorbjørn
Utengen, startet lastebiltransport i Lier. Samtidig var det 25 år siden vi etablerte
Utengen Transport AS. Dette markerte vi blant annet med å samle historien og gi
den ut i form av en bok.
Bedriftens historie ble den gangen skrevet av lokalhistorikeren John W. Jacobsen.
Som skriftlig dokumentasjon brukte han gamle regnskapsbøker, kjørebøker og
regnskapsbilag. Dessuten hadde han samtaler med flere av våre tidligere sjåfører og
kunder.
Forfatteren la vekt på at episoder og hendelser skulle ligge så nær opp til virkeligheten som mulig. Hans arbeidsform er å presentere hendelsene i en balanse mellom
historisk dokumentasjon og en popularisert framstillingsform. Slik søker han å gjøre
stoffet mer levende for leseren. Og denne formen slår an. Boka var populær og interessant lesning og ble trykket i flere opplag.
Ti år er gått siden den gangen. Vi fant det derfor naturlig å følge bedriftens utvikling videre til 2004 og presentere vår 80 år lange historie i en ny utgivelse. Samtidig bruker vi et større format der designen også har fått et nytt løft. Utviklingen i
de siste ti årene er skrevet av den samme forfatteren.
Innholdet viser ikke bare trekk fra bedriftens historie. Den viser også hvilken
enorm teknologisk og økonomisk utvikling transportsektoren har gjennomgått i
disse årene. Utviklingen har ført til at vi i dag har høyt teknisk avanserte biler. Bak
hver arbeidsplass ligger det betydelige investeringer, og kravene til sjåførene skjerpes
stadig.
For å ivareta dette legger vi vekt på at hver sjåfør har et eget ansvar for bilen og
bilens tekniske utstyr, kunden han betjener og miljøet. Samtidig har bedriften et
ansvar for å tilby gode tekniske og økonomiske transportløsninger for kunden, være
i forkant av utviklingen og bearbeide nisjer i markedet.
Endringene er store siden vi startet Utengen Transport AS i 1969. Fra den spede
starten med kun en bil, til i dag hvor vi har utviklet oss til å bli blant de større transportbedriftene i Buskerud. Vi har nå 20 vogntog, 200 forskjellige containere og en
del annet utstyr. I tillegg til eget verksted driver vi Utengen Maskin AS og Utengen
Eiendom AS, med til sammen 30 ansatte og en samlet årsomsetning på 37 mill.
kroner i 2003.
Vi har hatt gleden av å påvirke utviklingen i transportbransjen både gjennom
samarbeid med kunder, leverandører og ikke minst gjennom arbeidet som tillitsmann i Norges Lastebileier-Forbund. I NLF har interessen i stor grad dreiet seg om
utdannelsen i bransjen generelt og Fagbrev i sjåføryrket spesielt.



Jeg benytter anledningen til å takke alle ansatte som har bidratt med sine positive
holdninger til å utføre en krevende jobb for oss.
Våre kunder og leverandører fortjener også en stor takk for det vi har utviklet i sammen.
Til slutt en takk til forfatteren John W. Jacobsen for et hyggelig samarbeid.
Lier, mai 2004

Tor Utengen
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Innledning
Den 25. mai 1900 rullet en lastebil ut fra Schous Bryggeri i Oslo – den første lastebilen i Norge. Men bilen fikk ingen lang levetid ved bryggeriet. Etter to/tre år solgte
bedriften bilen til en vognmann. Motoren havnet deretter hos en bonde som brukte
den i et treskeverk.
Først etter 1908 ble lastebilene mer aktuelle her i landet. På en bilutstilling på
Akershus festning i 1909 kunne folk beundre 9 biler – åpne vogner med ubeskyttet
plass til føreren.
De første bilene kunne bare benyttes til lette transportoppdrag. Det var i første
rekke de store bedriftene som tok lastebilen i bruk. Senere kom også interessen fra
vognmennene.
Mange episoder fra denne biltypens første år kaller i dag på smilet: På Lillestrøm
ble en bileier nektet å kjøre etter klokken 21 om kvelden. Begrunnelse: Bråket fra
bilen kunne forstyrre nattesøvnen til folk! Et sted i Hedmark fikk ikke en bileier
registrert bilen sin fordi skjermene var malt røde. Røde skjermer var farlig, mente
politiet. De kunne skremme hestene! Først etter en omgang med kost og svart maling kunne bilen registreres.
Noen steder var det også forbudt å frakte matvarer på lasteplanene. Slik transport
var helsefarlig. Maten kunne jo trekke til seg eksos!
Lastebilen var de første årene for det meste å se i byene. Men etter hvert spredte
bruken seg også til landdistriktene. Ungdom med initiativ og tiltakslyst i bygdene
fattet interessen for lastebilen, som hadde vist seg å løse transporten på en bedre måte
enn hesten.
En av disse ungdommene var Thorbjørn Utengen fra Meren i Lier.



Perioden 1920-1939
Ølkjøring sammen med Johannes Amundsen
Den 15. april 1924 fyller Thorbjørn Utengen 10 liter bensin på lastebiltanken til
en 1,5 tonns 1923-modell Pedalford med registreringsnummer F-1933. Bensinen
koster kr 6,50. Samme dag har han sitt første kjøreoppdrag.
Bilen tilhører 28-åringen Johannes Amundsen som driver transport, vesentlig
med øl- og fruktkjøring. De unge mennene er begge fra Meren og godt kjente. Nå
har de slått seg sammen om transporten. I disse ukene har Thorbjørn og Johannes 19
kjøreoppdrag, ti av dem er ølkjøring for bryggerier i Drammen.
Kompaniskapet blir kortvarig. I oktober 1923 hadde Johannes Amundsen fått
bevillning av Lier herredsstyre til å starte bilrute på strekningen Drammen - Lierskogen
- Asker. Men det var noe sent på året å sette i gang. Derfor valgte han å utsette starten
av ruta til våren 1924. Kjøringen sammen med Thorbjørn Utengen avsluttes den 23.
mai 1924. De gjør opp status og deler fortjenesten på kr 183,44.
Den 24. juni 1924 setter Amundsen bussruta i drift sammen med Nils Røed. De har
fått godkjennelsen fra Lier herredsstyre om fornyet bevilgning for 1924.

Registerkortet for Pedalford F-1933. Bilen er registrert i 1923 på Johannes Amundsen og
overdratt til Thorbjørn Utengen året etter



Thorbjørn Utengen overtar Forden og fortsetter alene. Den motorinteresserte 23åringen med sertifikat nr. 1838 fra 1922 har startet sitt lange yrkesliv bak rattet. Lite
aner vel unggutten hvilken virksomhet kjøringen våren 1924 skal bli starten på.

Lastebilsjåfør og baker
Starten som selvstendig på lastebilen ble kortvarig. Etter to måneder var det foreløpig
slutt. Men den 27. januar 1925 var Thorbjørn Utengen igjen ute på veien med lastebilen sin. Denne vinteren ble det steinkjøring og kjøring av isblokker som utgjorde
de fleste oppdragene.
Fra 1. april 1925 til 8. januar 1927 er det ikke ført noe i regnskapsbøkene. Vi vet
derfor ikke noe om kjøreoppdragene i denne tiden. Men det tyder likevel på at det
har vært en aktivitet også da: Det gamle kartoteket i Statens Biltilsyns arkiver viser at
han kjøpte en Chervolet den 30. juli 1925. Bilen fikk registreringsnummer F-3108.
Den kostet kr 6 000 og hadde en motor på 21 Hk. Lastebilen som han kjøpte av
Johannes Amundsen solgte han på samme tid, den 25. juli 1925.
På nyåret 1927 kan vi igjen følge virksomheten gjennom regnskapsbøkene. Chevroleten hadde dispensasjon til å benytte tilhenger i Lier, Røyken, Eiker-bygdene og
Drammen. I mars 1927 kjøpte han tilhenger. For denne betalte han kr 470. Den
3. oktober 1927 ble bilen ødelagt i brann i en garasje som han leide hos byggmester
Albert Ask i Lierbyen. I garasjen sto det også en Oldsmobile som tilhørte eieren.
Også den gikk med i brannen.

Overtar bakeri i Meren
Fra 21. februar 1928 føres regnskapene av en kvinnehånd, Bergljot Treffen som han
giftet seg med 15. september 1928. Det har ikke lykkes oss å finne ut hva slags bil
Thorbjørn skaffet seg etter brannen i garasjen hos Ask. Men han kjørte transport helt
fra februar 1928 og ut året.
Mot slutten av 1928 fikk det unge ekteparet lyst til å begynne med noe nytt.
I kjelleren hos Amundsen i “Gata” på Meren var det et bakeri som sto ledig. De
inngikk avtale om leie til en pris av kr 37 pr. måned. Den 2. januar 1929 var den
unge lastebilsjåføren og kona blitt bakere.
Ut av den store bakerovnen kom det grislet brød, loff, kringler og wienerbrød.
Et wienerbrød kostet 5 øre, et brød 30 øre. Da bakervarene var ferdig etter nattens
og morgenens baking, ble de kjørt ut fra Meren. Til kjøringen brukte Thorbjørn en
Pedalford personbil, 1919 modell med en påmontert kasse til bakervarene. Bilen
hadde han kjøpt i Drammen i februar 1928.



Perioden 1920-1939
Han kjørte sannsynligvis to ruter. Den lengste ruta gikk over til Tranby, opp til Hennum, nedover igjen til Sørsdal, videre til Sylling, Øverskogen og Tronstad. Til hjelp
hadde han ofte unggutten Aage Treffen med seg. 9-åringen Hans Dammen var også
ofte å se som hjelpegutt på bilen.
For barna rundt om på gårdene var det en hyggelig avveksling når Pedalforden
til Thorbjørn Utengen kom putrende langs veien. Og så godt som det luktet av de
ferske brødene! Ja, det var annet til brød enn de mor bakte i bakerovnen. Mors brød
var ofte gamle før de ble spist opp, syntes 15-åringen, Martin Hennum. Fristelsen var
så stor at han en gang byttet bort to kaninunger med ferskt brød fra ‘n Thorbjørn!

Pedalford personbil 1919-modell. Bilen ble kjøpt av Thorbjørn Utengen i 1928. Fra
venstre: Per Treffen, Bergljot Utengen og Martin S. Udengen
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Bergljot Utengen (født Treffen)

Thorbjørn Utengen

På veien igjen med ny Chevrolet
I noe over ett år drev det unge paret bakeriet. Driften kastet brukbart av seg. Da året
1929 var til ende, viste regnskapene et overskudd på kr 1.127. Men det ble et strevsomt liv. Dessuten var Thorbjørn “bilmann”, ikke baker. Han ville kjøre bil igjen.
I mars 1930 skaffet han seg en 1,5 tonn lastebil. Også den var av merket Chevrolet,
1928-modell og fikk registreringsnummer F-1713. Bilen kjøpte han i Tønsberg for
kr 3 200. Den var registrert for turkjøring med inntil 20 personer. Det samme året
ble bilen utstyrt med krakker og presenning. Nå kunne han ta med folk ut i det blå,
den såkalte folkekjøring som den ble kalt.
Fra 1930 er hvert kjøreoppdrag ført inn i kjørebøkene. Kjøreoppdragene var
mange og varierte. Han kjørte tømmer og ved, kunstgjødsel, sement, murstein, høy,
fruktrute til Oslo, for å nevne noen oppdrag.

Til torget i Oslo med frukt og bær fra Lier
La oss gjenskape en torgtur til hovedstaden i året 1935, bygd på minner fortalt av
Ole Haugen, Tony Holmen og Erik Udengen. For at turen skal bli så autentisk som
mulig, bruker vi også notater fra kjørebøkene som kilde:
Det er tidlig lørdag morgen, 7. september 1935. Klokka er 4. Fra garasjen til
Thorbjørn Utengen på Meren kjører to lastebiler ut i retning Egge. Bilene er F-6371,
en Mercedes Benz av årets modell og F-1713, en Bedford 1932 modell. Mercedesen
føres av Thorbjørn Utengen, Bedforden av Aage Treffen. På lasteplanet til Bedforden
står det kasser med epler og plommer og noe grønnsaker. Lasteplanet på den andre
bilen er foreløpig tomt. Vi er i starten på plommesesongen. Karene venter mye folk
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Perioden 1920-1939
og varer, derfor kjører de to biler. En del av frukten er lastet opp forrige kveld. Fem
kvinner og menn er med fra Meren.
Thorbjørn er stolt av sin Mercedes, den nye lastebilen med dieseldrift som han
kjøpte i mai måned. Bilen var dyr, kostet kr 11 000. I innbytte leverte han den gamle
Forden fra 1919. Han har mange kjøreoppdrag. Forretningen går bra. Helt fra begynnelsen av juli har Bedforden nesten daglig kjørt fruktruta til hovedstaden. Men
fra den 24. august er også Mercedesen satt inn på dager med stor trafikk.
Lastebilene stanser ved Torstad. Her venter folk og frukt. Torgfolket har vært
tidlig oppe. Noen har båret varene fram til veien, andre har kjørt dem dit med hest.
Lastingen begynner. Plommer og epler er lagt i spesialkasser. Kassene er like lange og
brede, men eplekassene er høyere. Alt er ikke standard. Mange laster opp ukurrant
emballasje som margarinkasser og fiskekasser. I fiskekassene ligger det blåplommer.
Ei dame har med seg blomster; krysantemum og rødgule montebresiaer, populære
høstblomster. Blomstene har hun lagt i pappesker. Lessinga kan ofte være et problem.
Men Thorbjørn får lirket det til.
Ved stoppestedet Landfald er det alltid mye folk. Sjåførene nikker til sine faste
kunder fra gårdene Eriksrud, Justad, Ask og Landfall. 27-åringen Ole Haugen har
vært oppe fra kl 3 i natt. Etter en matbit har han begynt å bære varene opp til veien.
Da bilene forlater Landfall, er de fullastet av frukt, vekter, 1-litersmål, 5-litersmål,
kvinnfolk og mannfolk. Men før de startet har Thorbjørn gått rundt bilene og kontrollert at det er en viss klaring mellom hjula og lasteplanet.
Thorbjørn og Aage har igjen gjort et kunststykke som har fått med seg alle varene
– nok en dag!
På en liten plass bakerst på lasteplanene har folk trengt seg sammen. Mercedesen
har dobbelt førerhus. Her sitter det fire kvinnfolk bak og to foran med Thorbjørn. I
førerhuset til Aage har to kvinnfolk trengt seg sammen. Været er bra i dag. I ruskevær
strekker sjåførene presenninger over lasteplanene. Thorbjørn Utengen er en forsiktig
mann som sjelden laster mer enn bilens lasteevne. Men denne dagen har han mer
enn den tillatte vekten.

Slitsomme dager for sjåfører og selgere
Noe over klokka 7 kjører bilene inn på Grønlands torg i Oslo. Her selges det i
store partier til næringsmiddelbedrifter, fruktgrossister og forretninger. Fram til kl
10 handles det varer. Varene går unna. Og mens frukten selges, får Thorbjørn og
Aage seg en blund i førerhusene.
Etter kl 10 flyttes salget til Youngstorget, eller “Youngen”, som plassen heter på
folkemunne. Her selges varene til forbrukerne. Enkelte har på forhånd vært oppe på
torget og satt igjen noen kasser. Det er om å gjøre å sikre seg den beste salgsplassen.
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Storhjørnet er mest attraktivt. I mellomtiden står kassene ubetjent på “Youngen”. At
det forsvinner noe, forekommer nesten aldri. Hele torget er fylt av selgere og kjøpere.
Salget går livlig.
Torgdagen er slutt kl 15. Nå skal all tomemballasje lastes opp igjen. Innen kl 16
må de være ute av torget. Men det er ikke alltid så lett å komme seg av gårde. Noen
skal handle litt eller ha seg en matbit. Men omsider er bilene klare til hjemturen. Det
er lite varer som må tas med tilbake til Lier. Mye er solgt til underpris. Folk pruter,
uansett hvor billig varene er. Prutingen er en del av torgsalget. Men iblant kan det
nok forekomme at torgfolket likevel er smartere på prisen enn kjøperne! Ut på ettermiddagen er biler og folk tilbake igjen i Lier.
Thorbjørn Utengen beregner seg en pris for hvert kolli. Han tar samme betalingen,
uansett størrelsen på emballasjen. Senere på ettermiddagen kan han bokføre kr 45
som innkjørt på Bedforden og kr 75 på Mercedesen. Sjåfør Aage Treffen har 4 kroner
pr. dag.
Fruktkjøring er et slit, for sjåfører som for selgere. Opp klokka 3 om morgenen,
hjemme igjen sent på ettermiddagen for å forberede en ny torgdag. Lange dager hele
uka og knapt med søvn.

*
I kjørebøkene kan vi følge disse turene til torget gjennom 1930-årene og ut året 1941
da krigen satte en midlertidig stopp for salget. Kjøringen begynte med jordbæra i
slutten av juni eller i begynnelsen av juli. Så fulgte frakting av bringebær, rips, solbær,
epler, plommer, pærer og blomster. Helt til langt ut i oktober gikk fruktruta til Oslo.
Kjøringen var en viktig del av Thorbjørn Utengens virksomhet helt til 1965.
Men la oss fortsatt oppholde oss på “Youngen” og Grønlands torg en kort stund
til, trekke fram litt av det som er fortalt oss fra torghandelen i 1930-årene.

“Dette må da være grisemat!”
Hva fikk de for varene sine på den tiden? Vi trekker fram noen priseksempler slik Ole
Haugen, Tony Holmen og Erik Udengen husker dem fra midten av 1930-årene:
– Plommer:
– Gule plommer i 10-kilos kasser, solgt på Grønlands torg:
– Saftbringebær:
– Jordbær:

10-30 øre literen
2,50 kr pr. kasse
60-80 øre kiloen
80 øre - 1 krone kiloen

Saftbringebærene ble tidligere høstet i trebutter, hver på 4 og 8 kilo. Buttene, eller
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Perioden 1920-1939
bringebærspannene, som de også ble kalt, fikk
plass i tregrimer som rommet henholdsvis 6 og
9 spann. Avtagere på Grønlands torg var ofte
bakerier som brukte bærene i kakefyll. Fabrikker
som Norsk Fruktcompagni av 1898 og Nora tok
også en god del av bringebærene.
Etter hvert kom pappkurvene i bruk som ny emballasje både for
bringebær og jordbær.
Dagen på torget var lang. Da sulten meldte seg, fant de fram nistepakka og spiste
ved salgsplassen. Men de fleste tok en tur bort til Dampkjøkkenet der det var god og
billig mat. Frokost kostet 1 krone. Noen hadde også med niste og kjøpte kaffe.
Vi avslutter denne delen av Thorbjørn Utengens kjøring i 1930-årene med en
historie fra Youngstorget. Tony Holmen forteller: – På “Youngen” sto det en mann
fra Lier og solgte varer. Han hadde noen epler i ei kasse. Eplene var ikke av første
sort, tvert imot var det dårlig nedfallsfrukt. En dame kom bort til mannen, betraktet
eplene. Hva er nå dette da? Jeg synes det ligner poteter. Fysj, det må da være rene
grisematen! utbrøt hun. Nei, dette er nok ikke grisemat, frue. Jeg har prøvd eplene
på grisen min, men den ville ikke ha dem, svarte mannen.

På tur med ‘n Thorbjørn
En lastebil med harde trebenker på hver side og presenning over. Det var 1930-årenes
form for turkjøring. Men folk kom seg ut, fikk besøkt steder de ellers ikke så lett
kunne nå. De kjente ikke annen komfort. Det var også noe sosialt dette å sitte og
skrangle sammen på dårlige veier med støvføyka i skyer bak seg.

Egge Hornmusikk m/damer på tur i 1931. Thorbjørn Utengen skimtes bak basunen
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Søndagsturene til Thorbjørn Utengen ble populære. Turene startet som regel ved St.
Hans-tider og fortsatte til midten av august. Kjørebøkene viser ikke bare hvilke turer
han kjørte, men de gir også et interessant bilde av den tidens foreninger og kulturliv
i Egge og Meren.
Sommeren 1931 kjørte Thorbjørn disse turene med sin Chevrolet 1928- modell:
– 20./21. juni: Egge Hornmusikk til Gol og Valdres
– 24. juni:
Ringstad Kvindeforening til Bolkesjø
– 26. juni:
Meren skole til Oslo
– 28. juni:
Justad syklubb til Krøderen
– 5. juli:
Ringstad Kvindeforening til Tjøme
– 7. juli:
Søndagsskolen til Konnerud
– 12. juli:
Sylling Kvindeforening til Kongsberg
– 19. juli:
Mehrengutta til Bøsnes
– 26. juli
Egge ungdomslag til Eidsvoll
– 2. august:
Justad syklubb til Tønsberg
– 6. august:
Lier tuberkulosehjem til Hurum
– 9. august:
Bjerknes, tur til Kongsberg

Bilen med Egge Hornmusikk og Ungdomslag på tur stoppes i kontroll
Det var ikke til å unngå at det av og til kunne inntreffe uventede episoder underveis
på turene. Som for eksempel lørdag 20. juli 1935 da Egge Hornmusikk og Egge
Sangkor var på vei oppover mot Gol i Thorbjørns nye Mercedes Benz.
Ole Haugen forteller:

Personene på bildet er sannsynligvis medlemmer fra Egge Sangkor eller Egge
Hornmusikk. Thorbjørn Utengen i veien helt til høyre
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– I Hønefoss ble lastebilen stoppet i en kontroll. En stor og kraftig politimann beordret
Thorbjørn ut av førerhuset. Politimannens skarpe blikk hadde fortalt ham at denne
bilen var bredere enn tillatt for den tidens lastebiler. Han overhøvlet Thorbjørn med
grov kjeft. Men sjåføren fra Lier sto like stille og ventet til mannen var ferdig med sine
utbrudd. Da tar han vognkortet rolig fram, blar opp på siste side, rekker det til politimannen og ber ham lese. Bilen er 198 cm. bred (det tillatte er 190 cm). Men vognkortet
viser at han har spesiell tillatelse til å kjøre med denne bredden. Da stilner munnen på
politimannen! Historien viser igjen Thorbjørn Utengens sindige og balanserte vesen.
Men Thorbjørn og hans biler tok ikke bare foreninger ut på tur. Like vanlige var
de private turene med familiene Treffen og Utengen. Eva Aasen var ofte med på disse
turene. Hun forteller at Hallingdal var et fast mål. Bedforden, og senere Thorbjørns
Volvo 1939-modell, startet fra Meren tidlig lørdag morgen og returnerte sent søndag
kveld. Folk hadde med seg mat og telt til overnatting. Sveivegrammofonen sørget for
underholdningen. Og mens tåredryppende sanger om kjærlighet skurret fra 78platene putret kaffelars over ilden. Da kaffen ble skjenket opp i koppene, hendte det
nok at ei flaske med noe “blankt” oppi gikk på rundgang og bokstavelig talt spritet
opp den brunsvarte drikken.
En morgen da unge Eva våknet opp i teltet på sletta i skogen, skuet hun ut på et
grantre. Hun måtte gni seg i øynene. I grantreet hang det kopp på kopp på barkvistene,
hver med en teskje oppi. Som et pyntet juletre fra kvelden før!

Fra tømmerkjøring til transport av skolebarn
Kjøreoppdragene var mange og varierte utenfor frukt- og bærsesongen. Naturlig nok
var det kjøring for bøndene på vestsiden av dalen som dominerte oppdragene. Etter
at Thorbjørn kjøpte Bedforden i 1932, kunne han også ta oppdrag med tømmertransport. De to første tømmerlassene kjørte han for Alfred Mørk i februar 1933.
Kr 12,80 var prisen Mørk måtte betale for transport av 4 1/2 tylfter tømmer.
Kjøreoppdragene en måned på våren kunne være som dette eksempelet fra april
1933 viser:
– To lass tømmer for Fredrik Mehren
kr 18,00
– 2000 kg gjødning for Håkon Udengen
“ 6,00
– 2250 kg kål for Alf Eriksrud
“ 22,00
– Skolebarn fra Meren til Lier, a 25 øre pr. elev
“ 8,00
– Flyttelass fra Sjåstad til Spikkestad
“ 20,00
– 50 sekker sement fra Slemmestad til Grøtte
“ 10,00
– Høypresse fra Holtsmark til Alfred Mørk
“ 6,00
– 4 baller torvstrø til Alfred Mørk
“ 1,50
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Denne måneden kjørte han inn kr 620,45. For hele året 1933 viste det
innkjørte beløpet kr 5 304.90. Men han hadde også utgifter. Her er noen
priseksempler fra april 1933:
– Felgring
kr 4,00
– Ventilnål
“ 0,95
– Lyspære, liten
“ 0,85
– Bennebjønn
“ 2,50
– Smedarbeid
“ 3,00
– Girolje, 6 kg
“ 4,80
– Glassrute til bilen
“ 1,50
– Forfjær
“ 18,50
Etter at driftsutgifter på bilene og renter og avdrag var trukket fra, hadde han igjen
kr 911,42 for året 1933.
Januar og februar var tiden for å kjøre ut grus og pukk som skulle brukes i vedlikeholdet av veiene etter teleløysinga. Thorbjørn hadde midt på 1930-tallet flere
slike kjøreoppdrag for Lier kommune. Vi kan også lese av kjøreboka at han har slept
veihøvelen for kommunen i de samme månedene. For denne kjøringen beregnet han
seg kr 4 pr time.
I slutten av 1930-årene kjørte han også flere tømmerlass til Drammen Treskofabrikk i Bromannsgangen. Treskofabrikken ble etablert i 1920-årene og laget to
typer tresko: Lette sko til sandaler og tyngre sko med overlær. Skotøyet ble solgt i
Drammen Lærmagasin. 11940 ble produksjonen utvidet til trelast, kosteskaft m.v.
Bedriften tok dette året navnet Bernås.

Kjøpet av Bedforden i 1932 gjorde at Thorbjørn Utengen også kunne kjøre tømmer
På bildet ser vi Bergljot Utengen, Anstein Bjerknes og Thorbjørn Utengen
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Med skinnene fra Lierbanen på lasteplanet
Ved årsskiftet 1936-1937 var det slutt på all jernbanedrift på Lierbanen. Banen
hadde på det tidspunktet vært lagt ned for person- og stykkgodstrafikk helt siden
23. oktober 1932. De siste årene var Lierbanen leid bort til Tronstad Bruk. Etter at
også den nedre strekningen ble lagt ned, fikk Christiania Spigerverk tilslag på å kjøpe
skinner, svingskiver og 51 vogner.
I november 1938 hadde Thorbjørn Utengen oppdraget med å kjøre skinner fra
stasjonene på Utenga og Egge ned til Lier stasjon. Her brukte han tre biler. Bedforden,
Mercedesen og en Volvo 1936 modell. Hans Dammen forteller at fra Utenga stasjon
ble skinnene kjørt opp de bratte Utengabakkene, opp til Treffen og videre ned til Lier
stasjon. Bedforden var lavere giret enn de to andre og egnet seg best i disse bakkene.
Jobben var tung. Skinnene var 6 meter lange og veide 120 kilo. Transporten
fortsatte våren 1939. I alt kjørte Thorbjørn og sjåfør Hans Dammen 1574 skinner
til Lier.
Høsten 1939 var arbeider i gang med å legge ut banelegemet til vei. Fram til jul
kjørte Thorbjørn flere lass med stein og veifyll til Muggerud. Denne transporten
fortsatte også vinteren 1940.

Bestemmelser og påbud var mange...
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Den dramatiske dagen
Meren, 9. april 1940. Klokka er 7.45. Thorbjørn Utengen står på gårdsplassen.
Lytter til dette utrolige som synes å være i gang. Lufta er full av lyd. Skremmende
lyd. Dumpe drønn løftes opp fra åsene i øst.
Sjåfør Hans Dammen kommer ned på plassen i møte med Thorbjørn og en uviss
arbeidsdag. I dagene forut har begge fulgt den spente situasjonen gjennom radio og
aviser. I går kom meldingen om at briter og franskmenn hadde lagt ut miner langs
norskekysten. De hørte også gårsdagens melding om 100 tyske skip som var observert i
Storebelt og Kattegat med kurs nordover. Men krig – i det nøytrale Norge? Uvissheten
står i dem begge. Hans ber Thorbjørn gå inn og skru på radioen. Foreløpig er kringkastingen taus. Men så – kl 8.30 høres Toralv Øksnevads stemme over eteren:
(...) Utenriksministeren fortalte at han i morges kl 5 fikk besøk av den
tyske sendemannen som både skriftlig og muntlig sa at vi ikke burde
gjøre motstand når tyskerne nå har landsatt tropper på en rekke viktige
punkter i Norge (...)
Det uvirkelige er blitt virkelig. Vi er i krig!
Etter en rådslagning bestemmer Thorbjørn og Hans at de skal fortsette gårsdagens
kornkjøring til Sylling – et større kjøreoppdrag som startet 14. mars 1940.
De har kjøreoppdraget for Forsyningsnemnda som forvalter 6 000 sekker matkorn for Statens Kornforretning. Kornet fraktes til fire leide lagringsplasser i bygda: En
garasje og ei tidligere slakterbu hos Gustav Øverby i Sylling, lagerbua på den nedlagte
Sylling stasjon, gården Børreshaugen og Bergflødt Arbeidskoloni. Thorbjørn Utengen
har fått kjøreoppdraget for en stor del av dette partiet. Hittil har han sammen med
sjåførene Hans Dammen og Aage Treffen kjørt ut 2 215 kornsekker fra jernbanevogner
på Lier stasjon til de to beredskapslagrene i Sylling.
Tidlig på formiddagen er to biler på vei oppover mot Sylling med de første kornlassene. Volvo F-1925 føres av Hans Dammen. Mercedes F-6371 føres av Thorbjørn
Utengen. Med seg har de Aage og Amund Treffen som hjelpemenn. På hvert lasteplan er det stablet 30 sekker korn. Hver kornsekk veier 100 kilo.
I Sylling fordeles sekkene i de to beredskapslagrene. Det er møller Hans Asdøl i
Asdøl mølle som tar hånd om og registrerer partiet. Til Sylling kjøres 8 lass med ialt
255 sekker denne dagen.
Kl 18.00 samme dag: De to siste lassene er levert. Lastebilene er på hjemtur. De
kjører Vestsideveien, den korteste veien til Meren. Ved Steinberg på Meren hører de
det. Flydur og skuddsalver. På venstre side har de fri utsikt mot Holsfjorden. De fire
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karene i lastebilene er vitne til det utrolige, satt utenfor enhver virkelighet: Over fjorden
er en luftkamp i gang. Et britisk rekognoseringsfly angripes av to tyske jagerfly. Kampen blir kort. Forferdet ser de at flyet eksploderer og forsvinner bak åsen.
I dette øyeblikk omkommer ni unge menn i lufta over Maidalen. Krigen har tatt
sine første liv. På norsk jord.
– Tyskland overfaller oss, skriver Thorbjørn Utengen i kjøreboka den kvelden.

Amund Treffen murer trekullmile
Den livsviktige korntransporten fortsatte den 26. april til lagrene på Bergflødt og
Børreshaugen. Kjøreoppdraget var fullført 1. mai 1940. 42 øre sekken hadde Thorbjørn
for fraktingen av i alt 4 245 sekker.
Allerede den 29. april kom bensinrasjoneringen. Ved krigsutløpet kunne våre
lagre dekke 6 måneders forbruk. Men tyskerne hadde stort behov for drivstoff. De
satte landets månedsforbruk ned til 5 000 tonn, mens et normalt forbruk før krigen
var 15 000 tonn.
Knappheten på bensin tvang lastebilene over på generatordrift. Så tidlig som den
16. juli 1940 fikk Thorbjørn montert en Svedlund generator på Volvo F-1925. Bilen
var blant de aller første i Lier som kjørte med generator. Volvoen ble en hel uke brukt
som demonstrasjonsbil sydover i Vestfold, helt ned til Skien. Men overgangen til
generatordrift var kostbar. Generator med montering kostet kr 3 507,46.
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Det første kjøreoppdraget med generatordrift var en tur til Hillestad i Vestfold. Der
hentet han 56 baller torvstrø for gårdbruker Birger Meland. Som betaling forlangte
han 50 øre i frakt for hver ball, i alt 27 kroner for hele lasset. Generatoren var drevet
med trekull. Trekulla kjøpte han på Tronstad Bruk. I august 1940 var prisen kr 4,25
pr. sekk. En sekk veide 14-17 kg.
De to andre bilene brukte fortsatt bensin og diesel, men med sterkt reduserte
kvoter. Den 1. mars 1941 var det slutt på bensin til privatbiler. For lastebilene holdt
det noe lenger. Men ved utgangen av året stoppet leveransene av dette drivstoffet,
også for lastebilene.
Tidlig i 1941 bestemte Thorbjørn seg for å sette opp ei kullmile slik at han selv
kunne produsere trekull. Sommeren og høsten samme året murte Amund Treffen
og Kristoffer Eriksen mila. Mila, som ble murt opp bak låven, målte 3 x 3 meter og
rommet 4 favner ved. Ei brenning ga ca. 45 sekker kull.

Den tyske vernemakt inspiserer lastebilene
Den 8. oktober 1941 mottok han et brev fra Drammen politikammer. Brevet var en
innkalling om å møte med tre biler på plassen foran gården Store Valle i Lier. Bilene
skulle “mønstres for beredskap og mulig senere forbigående beslagleggels”. Brevet
slutter med denne truselen:
– Undlatelse av å etterkomme innkallelsen blir gjenstand for straffeforfølgning ved det
tyske sikkerhetspoliti
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Slike mønstringer var det flere av i krigsårene. Etter inspeksjonen ble bileieren
minnet om å melde fra ved enhver endring som berørte bilen - ombygging til vedgass,
reparasjon på verksted lenger enn en uke m.v. Og truslen var klar:
– Overtredelser av denne ordre regnes som sabotasje mot Den tyske Vernemakt.
Men Thorbjørn fikk beholde bilene sine. Den sivile transporten som lastebilnæringen utførte var livsviktig for alle. I Lier var det flere lastebiler på veiene, bl.a.
bilene til Thorbjørn Søhus og Kristian Temte. Disse var medlemmer av Lier Lastebileierforening - en forening der for øvrig Thorbjørn Utengen var formann i tre av
krigsårene.
Våren 1941 kjøpte han en firehjuls tilhenger for kr 1 000. Dette kjøpet er det
verdt å merke seg. På den tiden var det svært få tilhengere på fire hjul.

Men Thorbjørn fikk brukt den svært lite, bare en kort tid bak Volvo F-6626 med
frukt til Oslo inntil mangelen på bensin satte den ut av drift. Generatoren ga ikke
nok kraft til en så tung doning.
I november 1941 mottok han et nytt brev fra myndighetene. Denne gangen fra
Transportutvalget i Drammen. Utvalget påla ham å søke lisens til å bygge om den
andre Volvoen til generatordrift. Generator måtte monteres. Hvis ikke kunne han
risikere at vogna ble inndratt.
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Thorbjørn fulgte henstillingen. Den 26.februar 1942 var Volvo F-6626 utstyrt med
generator, også denne av type Svedlund.
I april 1942 fikk han avslag fra Sentralkontoret for skogbruk og virkeshusholdning om å brenne trekull. Sentralkontoret henviste ham til å kjøpe kullene selv. Dette
året hentet han trekull fra Erling Johnsens Gulf-stasjon på Lierstranda og Tronstad
Bruk. Trekullharpa ble solgt til Gol Trekull & Knottlag i august samme året.

Slutt på bensin og diesel
11942 var det ennå noe tilgang på diesel til Mercedesen. Tildeling av bensin og diesel
ble styrt gjennom et bensinutvalg. Disse utvalgene var opprettet i alle politidistrikter i
landet allerede i slutten av april 1940. I utvalgene satt representanter for næringslivet,
bilsakkyndige og politiet. Lier kommune sorterte under Bensinutvalget i Drammen.
Utvalgets oppgave var med sin lokalkunnskap å gjennomføre rasjoneringen ut fra de
retningslinjene som var trukket opp av Forsyningsdepartementet.
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Den 28. oktober 1942 fikk Thorbjørn sin siste kvotetildeling på 300 liter. Den 7.
desember samme året var det slutt. “Ikke mer olje”, skrev han i kjøreboka. Bilen ble
tatt ut av drift. Det skulle gå nær tre år før den igjen var på veien.
I desember 1942 hadde han fått et tilbud fra Bertel 0. Steen på et komplett
ombyggingssett for motoren til generatordrift. Tilbudet lød på kr 2 775. I tillegg
kom innkjøpet av generatoren. En altfor kostbar investering til at den kunne gjennomføres.

Vedkjøring for Forsyningsnemnda
Rasjoneringer ble satt i verk høsten 1939 etterat Det kongelige Forsyningsdepartement var opprettet.Til å regulere rasjoneringene brukte departementet loven av 14.
mai 1917 og kongelig resolusjoner av 1. og 22. september 1939.
Forsyningsdepartementet opprettet kommunale forsyningsnemnder som skulle
administrere den lokale forsyningen. Forsyningsnemnda i Lier sto for utdeling av
rasjoneringskort og var departementets forlengede arm som satte de statlige vedtakene
ut i livet. Virksomheten ved kontoret var stor under hele krigen. En bemanningsliste
for ansatte i Lier kommune i 1942 viser at Forsyningsnemnda på det tidspunktet
hadde 16 ansatte, ledet av forretningsfører Bonsach Roll-Lund. Formannen i nemnda
var Gustav Green.
Krigen i Europa førte til usikre forhold for skipsfarten. Dette gjorde importen av
kull, koks og sinders vanskelig. Kravet til egenforsyning av skogsved ble stort.
Våren 1940 sikret kommunen seg 1800 favner ved fra 31 skogeiere i Lier. Veden
skulle ikke bare sikres som en reserve for forbrukerne, men kommunen hadde selv et
stort behov for brensel til skoler, kirker, fattigvesen m.v. Det var brenselsnemnda som
forhandlet med skogeierne på vegne av kommunen. Skogeierne fikk kr 35 pr. favn for
bjerk og ask og kr 25 pr. favn for gran og blandingsved. Kommunen forskutterte skogeierne. Pengene skulle tilbakeføres herredskassen etter hvert som veden ble omsatt.
Forbrukerne kjøpte veden av Forsyningsnemnda mot et rimelig tillegg som skulle
dekke administrasjon og andre utgifter ved omsetningen. Vinteren 1940/41 var vedprisen pr. favn kr 50 for bjerk og ask og kr 39 for gran og blandingsved.
Et stort område nær Hegg skole ble tatt i bruk som lagringsplass. Vaktmesteren
på Haugestad sto for utleveringen.
Thorbjørn Utengen hadde oppdraget med å kjøre veden fra skogeierne. Det første
oppdraget fikk han den 28. oktober 1940. Den dagen kjørte han 3 favner bjerkeved.
Hele neste sommer drev Thorbjørn og hans sjåfører vedtransport for Forsyningsnemnda og private.
Skogeierne kjørte veden fram til vei. Her ble den hentet av lastebilene. Veden var
delt i to lengder – 60 cm og 3 meter. Alt ble lastet med håndkraft. En tung jobb.

24

Fraktet utstyr for skoletannlegen
Etter at skoletannpleien kom i gang i 1938, reiste skoletannlege Johannes Hekland
rundt til hver skole i bygda der han kontrollerte og behandlet barnas tenner. Oppholdet kunne variere fra om lag to til tre uker. Under krigen syklet han ofte fram og
tilbake til skolene fra sin bolig i Nøsteveien 8. Tannlegeutstyret ble fraktet fra skole
til skole med lastebilen til Thorbjørn Utengen. Ei gammel kjørebok viser at Hekland
fra september til desember i 1941 behandlet elevene på skoler i denne rekkefølgen:
Nordal - Oddevall - Meren - Egge - Sylling - Hegg.
Sent på 1940-tallet ble det slutt på den ambulerende tannlegetjenesten. Heretter
måtte elevene fra alle skolene reise til tannlegens bolig på Vestre Nøste. Et fremskritt,
men for Thorbjørn ble det et oppdrag mindre.

Med sjåfør Hans Dammen til torvstrøfabrikken i Hillestad
Blant de mange kjøreoppdragene under krigen var fraktingen av torvstrø. Ballene ble
hentet på ei torvmyr i Hillestad i Vestfold og kjørt til landhandleriene eller direkte
til den enkelte gårdbrukeren. Vi gjenskaper en av disse turene slik Hans Dammen
husker den.
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Fredag 29. oktober 1943. Klokka er 9. Sjåfør Hans Dammen er på vei med Volvo
F-1925 til Hillestad. Oppdraget er å hente et billass torvstrø til Vivelstad Meieri.
Torvmyra eies av en mann i Sande. Hans kjører Sørlandske hovedvei mot Sande
der han skal hente eieren. Mannen har med seg en sykkel. Sykkelen skal han kjøre
videre med fra torvmyra til sin søster som bor et stykke unna. Bilen er den sprekeste
av de to Volvoene som er i drift. Den har 95 hestekrefter under panseret og kan laste
52 torvstrøballer.
Veien ned til torvstrølageret er lagt i en helling. Hans kjører bilen bort til lagerhuset. Med hjelp av Sande-mannen begynner han å laste bilen. Jobben er drøy og tung.
52 baller stables opp på lasteplanet, 4 på taket til førerhuset. Hver ball veier 40 kg.
Etter at jobben er gjort, setter eieren av myra seg på sykkelen og kjører bort.
Hans får fram nistepakka, sliten og svett. Mat og hvile gjør godt. Han er klar for
hjemturen. Klatrer opp i førerhuset, trykker på selvstarteren. Ingen tegn til liv. De to
seriekoblede 6 volts batteriene er ikke medgjørlige. Etter flere forsøk må han gi opp.
Et lånt batteri fra et lite “verksted” i nabolaget er heller ikke til noen nytte. Her er det
bare å vente til det kommer en tyngre lastebil som kan dra ham i gang.
Klokka tikker mot kveld. Senhøstdagen er rå og kald. Veien ligger øde. Omsider
kommer det en tømmerbil uten lass. Hans får stanset bilen. Tømmerbilen gjør flere
forsøk, men klarer ikke å dra opp den tungt lastede Volvoen. Hans har ikke annet
å gjøre enn å lempe alle ballene ned av vogna igjen. Uten last går det bedre. Nå
får tømmerbilen dratt bilen opp på veien og i gang. Men Hans tør ikke kjøre ned
skråningen igjen. Det er bare å bite i det. Mens bilen går på tomgang, bæres 52 baller
fram til veien og opp på lasteplanet. Et kolossalt slit, bare med et tau til hjelp til å dra
ballene opp på planet.
Kl. 0.30 kjører Hans Dammen fram foran Vivelstad Meieri. Bestyrer Paul Opsahl
har lenge ventet på lasset. Han har vært engstelig. Opsahl anviser plass for ballene.
Men Hans er gjennomsliten. Ber om en liter melk. Begjærlig drikker han den kalde
melka. Så er det å gripe fatt i ballene igjen. For fjerde gang denne dagen lemper Hans
baller. Sent på natta er han hjemme.
Den dagen tjente han 5 kroner, den ordinære daglønna.

Tyttebærplukkere fra Lier hjelper bonden i Numedal med skuren
Matauken var en viktig del av den private matforsyningen under krigen. Tyttebær ble
det plukket mye av. Men i kampen om bærskogen plukket folk ofte bæra for tidlig.
Landbruksdepartementet satte en stopper for dette i juli 1941. Da ble det forbudt
å plukke ville bær som ikke var modne. Tyttebæra kunne først plukkes når over tre
fjerdeparter av overflaten var rød. Men ikke alle fulgte forbudet. På Kongsberg ble et
ektepar bøtlagt for å ha plukket 15 liter tyttebær for tidlig. Lovbruddet sved hardt.
Plukkerne fikk en bot på 50 kroner.
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Ringerike og Numedal var rike tyttebærdistrikter. 1943 var et meget godt bærår.
Denne høsten ble det plukket 1 million liter tyttebær på Ringerike. En enkelt plukker
skal ha fått med seg 90 liter på en dag.
Fra Lier dro skarer av folk på tyttebærtur. Å kjøre folk på slike bærturer, ble
også en del av kjøreoppdragene for Thorbjørn Utengen under krigen. Sjåfør Hans
Dammen husker spesielt en av disse turene. Etter kjørebøkene var dette en tur til
Numedal lørdag 28. og søndag 29. august 1943:
Det er tidlig på morgenen. Lastebilen er fullastet av folk fra Lier. Ved rattet sitter
sjåfør Hans Dammen. Noen kilometer ovenfor Kongsberg punkterer bilen. Den har
ikke reservehjul. Hans går inn på nærmeste gård, ringer til Thorbjørn og ber ham
kjøre oppover med et hjul.
Bilen er blitt stående ved en eiendom der skuren er i ferd med å starte. Hans spør
bonden om plukkerne kan få koke kaffen sin på gården. I ventetiden på Thorbjørn
og hjulet, tilbyr de seg å hjelpe til i skuronna. Bonden takker naturligvis ja til tilbudet.
Det er gode hjelpere som tilbyr sin arbeidskraft. De fleste av tyttebærplukkerne er
vant med slikt arbeid.
Hans Dammen setter seg på slåmaskinen og bonden ved siden av på meieappartet.
Bak går Lierfolkene og binder kornet i band. Skuren går raskt unna for bonden dette
året. Da Thorbjørn tre timer senere kommer oppover med hjulet, er onna over.

Matauken var en viktig del av den private matforsyningen under krigen. Folk dro ut med
Thorbjørn tidlig på lørdag, overnattet i telt, og dro tilbake til Lier søndag ettermiddag

27

Krigsårene 1940-1945
Hjulet settes på. Hans kjører videre til skogs med plukkerne. Men flere folk har bestilt tur. Disse venter i Lier. Hans kjører nedover igjen og henter en ny gruppe.
Det er mye bær. Tyttebæra fylles i bøtter, spann og sekker. Utpå kvelden finner
plukkerne fram mat, tenner bål og koker kaffe. Flere slår en skvett himkok oppi den
varme drikken. Folk overnatter, dels i medbrakt telt, dels i et høylade på en gård i
nærheten.
Neste dag kjører Hans to turer opp og ned til Numedal for å få folk hjem igjen.
Og Bergljot Utengen skriver i inntektsboka: “Bærtur kr. 170”.

*
Fra tidlig i 1930-årene begynte Thorbjørn Utengen å ansette folk. Fra kjørebøkene i
disse årene og inn i krigsårene finner vi flere navn i kjørebøkene:
Sjåfører:
Aage Treffen, Kristoffer Eriksen, Hans Dammen og Rolf Stensen.
Hjelpemenn: Oscar Johansen, Amund Treffen, Torleif Ingebretsen, Jens Ingebretsen
		
Henry Johansen, Arne Eriksen og Arvid Stensen.
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Kirkeklokkene i bygda ringer freden inn
Tirsdag 8. mai 1945, klokka 15. Fra alle kirkene i bygda lød den malmtunge klangen
av klokker. Prestene hadde mottatt telegram fra biskop Berggrav om at freden skulle
ringes inn i alle norske kirker. I en time var bygda fylt av denne velsignede lyden,
budet om at fem vonde år nå var over. Tidligere på dagen hadde kong Haakon,
kronprins Olav og statsminister Nygaardsvold talt til det norske folk fra London.
Hos Thorbjørn Utengen var radioapparatet kommet fram fra skjulestedet. Neste dag
kom meldingen om at Norsk Rikskringkasting igjen kunne begynne sine sendinger.
Klokka 18 satt Thorbjørn og Bergljot Utengen ved radioen og lyttet til høyesterettsjustitiarius Paal Bergs tale. Før krigen hadde Thorbjørn to radioapparater. Et leverte
han til tyskerne. Det andre beholdt han illegalt.
Vi kan ikke se at han har hatt spesielle kjøreoppdrag i tilknytning til fredsdagen
eller i dagene som fulgte. Men før vi forlater krigsårene, trekker vi fram et oppdrag
som forteller litt om forholdene i vår nordligste landsdel etter at krigen var slutt:
Den 24. november kjørte han til Gyldenløve brygge i Drammen for Sjåstad Sanitetsforening. På lasset lå pakker merket “Nordlandshjelpen” – nødhjelp til befolkningen
nordpå der krigens herjinger hadde satt sine dype spor.

Finn Utengen kommer med som hjelpegutt
Den 21. juni 1953 må ha vært en begivenhetsrik dag for unge Finn Utengen. Denne
dagen kunne han telle opp tre tiere, den første ukelønna som hjelpemann på bilen.
På samme tid tok også Thorbjørn inn Magnus Høiberg som sjåfør med daglønn 15
kroner. Magnus Høiberg kjørte fram til slutten av september året etter. I en kort
periode fra september til desember 1954 finner vi også 18-åringen Sverre Andersens
navn på lønningslista med ei daglønn på kr 24.
Daglønna må naturlig nok sees i sammenheng med lønns- og prisnivået på den
tiden. Fra 20. oktober til 21. november 1953 kjørte Thorbjørn 35 lass. De fleste av
disse oppdragene var kjøring innen bygda, men også en lang tur til Filtvet og Mjøndalen er regnskapsført i denne perioden. For oppdragene tok han inn kr 333,70.
Det ble mange tunge løft for unge Finn. Han var med og lempet 50 kilos sekker
med kunstgjødsel, husdyrfôr og sement. Sekkene skulle løftes ned fra lasteplanet og
bæres inn i butikklagre og uthus. Men sekkene på 100 kilo fikk han ikke lov å prøve
seg på. Kull og koks var vanlig brensel i 1950-årene. Brenselet kunne folk kjøpe bl.
a. på Egge Meieri og Meren Meieri. Men mange leverte inn bestillinger til butikkene
for direkte levering fra brenselsforretningene i Drammen. Kjøring fra P. Ltz. Aass og
Kulkompaniet var derfor en del av transporten på vinterstid.
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Med ungguttene Finn Utengen og Sverre Andersen på tømmerkjøring
Hele sommeren og høsten 1953 hadde Thorbjørn kjørt tømmer for Tronstad Bruk.
Tømmeret hentet han ved Eiksetra og kjørte det fram til bruket. For denne kjøringen
ble han enig med Børresen om en pris på kr 9,40 pr. kubikk.
På kveldstid hendte det at ungguttene Sverre og Finn startet opp Volvo F-1925
og overtok tømmerkjøringen. På veien inn mot Eiksetra var det ei bru som ikke var
altfor solid bygd, ei sementbru forsterket med fire jernbaneskinner. Billass på billass
med tømmer hadde etter hvert blitt en sterk påkjenning for brua.
Finn og Sverre forteller: – Vi var på tur nedover med det siste tømmerlasset den
kvelden. Bak i det dobbelte førerhuset satt to
tømmerhoggere som fikk skyss nedover. Vi
nærmet oss brua. Forhjula kom over uten at
vi merket noe. Men da bakhjula rullet over,
raste halve brua sammen. Bilen med det
tunge lasset krenget over på siden. Her var
det ikke annet å gjøre enn å slippe tømmeret av og la det rulle ned i bekken.
Guttene måtte ha hjelp. Finn løp hjem
for å få med seg faren oppover. Sverre ble
igjen for å passe på bilen. Merkelig nok
kom det bare et eneste menneske på veien
som fikk se uhellet. Det var fru Tveten på
Eiksetra som var på vei hjem etter en handletur i bygda.

Volvo 1952-modell med kran
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Hun ga tydelig uttrykk for det hun mente om kjøringen. Sverre måtte hjelpe henne
over bekken for at hun skulle komme videre.
Thorbjørn kom omsider fram til stedet med en annen bil. Med hjelp av jekk og
noen stokker fikk de til slutt dratt bilen opp og bort fra brua. Dagen etter reparerte
faren og guttene skadene. Nå ble det brukt solide materialer av tømmer, skåret på
saga i Utenga. Aldri hadde det vært så fin ei bru på Eikseterveien noen gang!

Sløydbenker, symaskiner og kateter på lasteplanet
Helt siden tidlig på 1930-tallet hadde Thorbjørn fraktet utstyret til den ambulerende
sløyd- og håndarbeidsundervisningen på skolene.
Først på 1950-tallet var det ca. 15 høvelbenker, en slipestein og verktøy som
skulle løftes opp og ned av lasteplanet. På Egge skole ble gymnastikksalen brukt i
sløydundervisningen. Hver benk ble skrudd fast i gulvet med treskruer. Etter undervisningsperioden fraktet Thorbjørn benkene videre til neste skole.
Den samme kjøringen hadde han for syskolen. I 1957 kom Helga Markestad til
Sylling skole som håndarbeidslærerinne. Hun administrerte også flyttingen mellom
skolene i de øvre delene av Lier. Helga Markestad forteller at på flyttelasset mellom
skolene var det 12 små bord, 12 stoler, 3 symaskiner, materialskap og kateter. Materialskapet og kateteret var laget på Bergflødt Arbeidskoloni. Disse var solid bygd og
ga mange tunge løft for sjåfør og hjelpemann.
Og betalingen som Thorbjørn forlangte av Lier skolestyre? Her kan vi trekke fram
et eksempel fra året 1957: for en flytting av syskolen fra Sylling skole til Oddevall
skole, skrev han inn kr 31 i kjøreboka.

Barn fra Meren skole klare for tur med Volvo F-7209 en gang midt i 1950-årene
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Yngstemann Tor kommer med
Til kassefabrikken på Lierstranda gikk det mange lass med tømmer og honved på
Thorbjørn Utengens biler. Honved hele året og tømmer om sommeren. Sigurd
Sørensen lagde kasser til jordbruk og industri. Tømmeret ble fraktet fra skogeiere i
Lier. I flere år ble det også kjørt honved fra Vassend sag på Åmot. Sørensen var en
mester til å få kassebord ut av ved og tømmerstokk. Da skjæringa var over, lå bare
sagflisa igjen.
Denne kjøringen gikk fram til først på 1960-tallet. På vinteren hadde han også
snørydding for Sigurd Sørensen. Et eksempel på prisnivået den gangen: I perioden
15. januar til 27. januar 1959 kjørte han bort 16 snølass fra tomta. Prisen var 20
kroner lasset.
I mai 1957 fikk 15-åringen, Tor Utengen, sin første “lønning” på 50 kroner uka
som hjelpemann hos faren. Thorbjørn må tydeligvis ha vært fornøyd med yngstesønnen, for i oktober samme året la han på til 60 kroner.
1 1959 fikk Tor jobb i L. Jahn Larsens elektriske forretning i Drammen. Der
arbeidet han til han måtte avtjene verneplikten i januar 1962. Etter at militærtjenesten var avtjent i mai 1963, begynte han som fast sjåfør hos faren.

Brødrene Utengen stoppes i kontroll
En dag på sommeren 1958 kjører en Mercedes oppover Ringeriksveien. Finn Utengen
har levert et tømmerlass hos Sigurd Sørensen og er på vei for å hente et nytt. Ved
rattet sitter broren, den 16 år gamle Tor.

Finn Utengen bak rattet i Mercedes Benz 1954-modell

32

På den flate sletta forbi Hafskjoldjordet
får de se at lensmannen har kontroll
ved Lier E-verk. Finn reagerer lynraskt.
Mens bilen ruller langsomt framover
får han byttet plass med Tor. Og med
Finn ved rattet kjører de fram mot lensmannsbetjenten, som rekker handa i
været. Lensmannsbetjenten river opp
døra på Finns side og roper mot Tor:
– Du kjørte! – Nei da, Tor rister på hodet
mens han stirrer i gulvet. Han har ikke
kjørt. Da smeller betjenten igjen døra,
går rundt bilen og åpner bildøra der Tor
sitter. Med krass stemme sier han: – Si at
Tømmerkjøring med Finn Utengen i 1956
du kjørte! Men Tor nekter fortsatt.
Ingen tilståelse kommer og lensmannsbetjentet må gi opp. Kort tid etter fortsetter en Mercedes oppover Ringeriksveien,
mens hjertet i en ung guttekropp ennå hamrer hardt i bringa.
Det samme året som denne episoden inntraff, hadde Finn begynt å kjøre for
Siporex. Det startet med enkelte oppdrag. Men oppdragene tiltok og ble utvidet til
kjøreoppdrag over hele året.
På bedriftens kontor traff Finn en ung dame på 18 år. Hun het Randi Samuelsen
og var fra Hyggen. Turene for Siporex fikk etter hvert en dypere mening for den unge
sjåføren. Ja, så dype ble de at Randi den 20. januar 1962 byttet etternavn til Utengen
i Røyken kirke.

Med melkespann til Drammen Meieri
Helt fra Østlandets Melkesentral ble startet i 1930 hadde det foregått fusjoner mellom meieriene utover bygdene. Hensikten var å regulere og effektivisere melkeomsetningen. Over hele Drammensområdet ble de fleste mindre meieriene lagt ned
på begynnelsen av 1960-tallet. I 1960 var det seks meierier igjen i Lier: Lier Meieri,
Meren Meieri, Tranby Meieri, Egge Meieri, Heien Meieri og Sylling Ysteri. Dette
året ble alle unntatt Sylling Ysteri lagt ned – et ysteri som for øvrig var tilsluttet
AL Fellesmeieriet. Drammen Meieri ble mottaker av melka fra leverandørene til de
nedlagte meieriene i Lier, Meren, Tranby og Egge. Asker Meieri tok imot melka fra
leverandørene på Lierskogen. Fra 1. juli 1960 kom melkerampene opp langs veiene
over store deler av bygda. Thorbjørn Utengen fikk kjøring av melka fra gårdene på de
vestre delene av bygda. Nils Hennum kjørte Vivelstaddalen, Nøste og de østre delene.
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Sigurd Bergan var den første sjåføren på ruta til Utengen. Tor Utengen tok over fra
mai 1963. Klokka 7 om morgenen startet Tor opp Bedforden med henger og kjørte
ut fra Meren. Han tok med seg gårdene på vestsiden fra Sjåstad, Meren og Egge, nedover mot Lierbyen og opp til gårdene ovenfor Frogner kirke. Da Tor kjørte inn mot
Drammen Meieri, hadde han på det meste 100 spann på lasset. Spannene ble vasket,
sjåføren tok dem med tilbake og lempet dem opp på melkerampene igjen. Denne
ruta ble kjørt inntil tankbilene overtok transporten.

Dynamittgubber mot stivnet betong
Våren 1966 kjørte Tor Utengen betong for Drammen Mørtelverk og Betong. En av
disse turene vil han sent glemme:
Det er tidlig på morgenen. Trommelen fylles med flytende betong. Lasten skal
til en byggeplass. Men der er de ikke klare til å ta imot lasset. Tor kjører tilbake til
fabrikken for å vente på telefonbeskjed. Formiddagen går. Ingen telefon fra byggeplassen. Ved middagstider slår tanken ned i ham: hvordan går det med betongen?
Han åpner baklokket. Betongen er stiv! Midt i trommelen er den ennå bevegelig, men
den stive massen foran åpningen hindrer tømming. Tor kjører hjem til Meren for å
få hjelp av broren, Finn. De får leid en stor elektrisk slagdrill og går løs på betongen.

Bedford 1962-modell, F-1096 Rutevogn. Tor Utengen har avsluttet arbeidsdagen med
melkekjøringen. Bildet er tatt i 1964
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Slagdrillen dundrer og meislene slår. I to timer holder de på. Men til ingen nytte. Det
eneste som duger må være dynamitt! De får tak i noen gubber i grustaket til Einar
Kristiansen. Naboene varsles om at her vil det bli bråk. Hver dynanamittgubbe deles
i fire. Hull blir boret og dynamitt puttet inn. Ut over natten drønner salve på salve
fra trommelens indre. Etter hver salve krabber de inn og kaster ut bitene.
Hele natta holder karene på. Røyken blir etter hvert mer og mer uutholdelig. Den
river og sliter i hodet. Gir en kraftig hodepine. Men guttene får til slutt tømt bilen
uten skader. Bare et par bulker vitner om episoden.
Den natta lærte unge Tor Utengen mye om betongens egenskaper.
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Utengen Transport AS dannes
Vi er i slutten av mars 1969. I peisstua hos Randi og Finn Utengen på Meren er
familien samlet. Bergljot og Thorbjørn, sønnene Finn og Tor, svigerdøtrene Randi
og Kari. Stemningen er høy. I munnen til Tor vipper en sigarett. Ikke-røykeren Tor
Utengen røyker! Familien er ikke særlig musikalske. Ikke kan de spille heller. Men
like fullt er en fiolin og et trekkspill kommet fram. Falske toner river og sliter i ørene.
Munterheten sitter løst. Det feires på Meren.
Dagen er spesiell for hele familien. Den 20. februar kom brevet fra Løvenskiold
-Vækerø om at firmaet hadde antatt Finn og Tor Utengens anbud på fliskjøring fra
Fossum Bruk til Hurum Fabriker på Tofte. Det hadde vært en spennende tid helt
fra guttene leste anbudsannonsen, gjennom møtene med firmaet og fram til den
endelige bekreftelsen. De skulle kjøre celluloseflis etter en pris på kr 4,75 pr. m3 flis.
Det årlige kvantumet ble garantert til minst 50 000 m3 flis.
Brevets innhold ble også starten på firmaet Utengen Transport AS, en videreføring av den virksomheten som faren hadde bygd opp gjennom 45 år.

Finn og Tor Utengens anbud på fliskjøring fra Fossum Bruk til Hurum Fabrikker på Tofte er
antatt. Det feires på Meren. Med fiolinen, Randi Utengen. Tor Utengen drar trekkspillet
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Tor myklander i flisa
Fra 1967 hadde Tor kjørt betong for Lierskogen Pukkverk med egen bil. Finn fortsatte å kjøre for faren. Betongbilen ble solgt. Sammen bestilte de ny bil for fliskjøringen. I april 1969 var den nye bilen klargjort for oppdraget – en spesialbil med lasteplan og tilhenger bygd av firmaet Maur i Svelvik. Dette var den første bilen av denne
typen som Maur bygde.
Tor Utengen startet fliskjøringen. Høsten 1969 overtok Trygve Torgersen. Han
ble den første sjåføren og medarbeideren i firmaet. I 1970 kom også Erik Steinarsen
inn som sjåfør.
På Fossum Bruk ble flisa mellomlagret i en stålsilo som rommet 270 m3.
Gjennom ei luke rant den rett ned på lasteplanet. I kaldt vær kunne tømmingen gi
problemer. Kulda pakket flisa sammen til en kompakt masse. Resultatet var at det
måtte brukes ei lekte for å få løsnet flisa. Et tungt, tidkrevende og upraktisk arbeid.
En lørdag på vinteren 1970 hadde Tor og Finn tatt en ekstratur til bruket. Dagen
var kald og flisa hard. Det var bare å sette i gang med stakingen. Tor gikk opp i siloen
med lekta. Etter kort tid skjer det! Underlaget blir borte under bena hans. Flisa tar
ham med seg tre meter ned. Tor lander på lasteplanet der han begraves i massen. På
bakken står Finn og ser at den ene armen til broren stikker opp av flisa.
Det var en myklanding uten skader. Men episoden ble slutten på å bruke siloen
vinterstid. Flisa ble nå lagt på bakken under siloen og lastet på bilen med hjullaster.

Firmaets første flisbil fra 1969
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I sno og kulde på Husebysletta
Tor og Finn Utengen fikk tidlig i 1969 i stand en avtale om et fast tilholdssted for
bilen. Avtalen ble inngått med Hans Røed som drev bensinstasjon på Husebysletta.
Dette skulle bli firmaets plass for sine biler helt fram til 1984. Men stedet lå utsatt
til. Det var stadig innbrudd i bilen. Vinteren 1969/70 ble den parkert foran butikken
til Birger Foss i Lierbyen. Dette var praktisk fordi Tor og Kari nylig hadde flyttet inn
i leilighet i en nyoppført blokk på Hafskjoldjordet. Tor fikk derfor kort vei til bilen.
Dessuten lå lensmannskontoret rett over gata. Her måtte bilen stå trygt – trodde de.
Lier E-verk plasserte ei kasse på en stolpe slik at bilen fikk strøm til motorvarmer.
Men heller ikke her skulle den få stå i fred.
Vinteren 1972 var bilen igjen tilbake på tomta på Husebysletta. Fra denne tiden
har Tor og Finn mange kalde minner. Her sto de lørdag som søndag i vinterhalvåret;
smurte, skrudde og reparerte mens kulda reiv og sleit i kroppen. En slitsom periode
med kjøring hver dag, kontorarbeid om kvelden og vedlikehold i helgene.

Til Sverige med dører
I januar 1970 utvidet Utengen Transport AS sitt samarbeid med Løvenskiold Vækerø. Det året startet kontraktskjøring av dører fra Bærum Verk til mottakere
over hele Østlandsområdet, senere også til Stavanger, Bergen, Trondheim og Bodø.
Kjøringen gikk med en Scandia 50 med åtte meters lasteplan. I januar 1973 kjøpte
firmaet en Volvo med ti meter lasteplan. Bilen ble brukt i kjøring av dører både i
Norge og Sverige.

Tilholdsstedet på Husebysletta. Bilen er en Scania L 110 1967-modell
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Transporten av dører økte stadig. På denne tiden kom Sverre Andersen med i kjøringen.
Oppdragene han tidligere hadde hatt for Ytong var stadig blitt redusert. Tre biler ble
etter hvert brukt i kjøringen til nabolandet.
I 1979 var det overskudd på trevirke i Norge. På den tiden betalte svenskene mer
for flisa enn det kunne oppnås hos oss. Dette benyttet Løvenskiold - Vækerø seg av.
Utengen Transport AS fikk kjøringen av flis til Karlstad-området i Sverige - 25 mil
hver vei. Men sommeren 1981 ble igjen flisa fraktet nedover Hurumlandet med
Tofte Cellulosefabrikk AS & Co. som mottaker. Året etter gikk bedriften på Tofte
konkurs.

Aksjoner mot etablering på Lierskogen
Plassen på Husebysletta ble etterhvert uholdbar som parkeringssted for bilene. Behovet
for en mer permanent tomt der de kunne få kjøretøyene under tak trengte seg fram.
1 juni 1973 fikk de kjøpt eiendommen Godhus i Lierbyen på en dødsboauksjon. En
gammel villa på den 3 mål store tomta ble fjernet av brannvesenet i en øvelse.
Året etter kom det et brev fra Lier kommune. Kommunen ønsket området som
tillegg til sin eiendom, nabotomta Bilbo. Som kompensasjon var kommunen villig
til å skaffe erstatningstomt gjennom et makeskifte.
Men Tor og Finn skulle fryse seg gjennom mange vintre på Husebysletta før et
eiendomskjøp endelig kom i gang. I 1980 tilbød Lier kommune en tomt i et område
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av kommunens skog på Gjellebekk, langs den gamle Drammensveien. Planene om
transportvirksomhet tett opp til et boligområde ga kraftige reaksjoner i nærmiljøet.
Beboerne aksjonerte. Transportvirksomheten ville føre til stor sjenanse, hevdet de.
To ganger var saken oppe i Lier kommunestyre. Begge gangene gikk flertallet inn
for makeskiftet. Men mindretallet, Arbeiderpartiet og SV, anket vedtaket inn for
Kommunaldepartementet. Dette førte ikke fram. Regjeringen stadfestet kommunestyrets vedtak. Den 31. mars 1982 fikk Utengen Transport AS skjøte på Gjellebekk.
Men byggingen ble midlertidig utsatt. Tofte Cellulosefabrikks konkurs skapte
usikkerhet. Firmaet tapte kr 206 000 på bedriftens fall. Men Utengen Transport AS
klarte den økonomiske belastningen i kjølvannet av konkursen. I 1983 var byggearbeidene i gang.

Anleggene på Lierskogen – en ny verden
En ny verden åpnet seg for firmaet og medarbeiderne da anlegget på Lierskogen sto
ferdig i januar 1984. Bygningene rommet tre haller, kontorer og kantine – i alt 600
m2. To av hallene ble disponert til eget bruk og en leid bort til Norsk Schörling. Nå
var det slutt på kalde dager på Husebysletta. Her fikk de en lenge savnet god og
arbeidsmiljøvennlig verkstedplass. På denne tiden var firmaet vokst til 9 personer:
Sjåfører: Sverre Andersen, Terje M. Andersen, Tommy Glitre, Erik Steinarsen,
Kjell Sund og Jan Poverud. I tillegg til Tor og Finn Utengen arbeidet også Kari
Utengen på kontoret.

Bygget på Lierskogen tar form. Fra 1983.
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Utengen Maskin AS
Firmaets maskinpark startet med hjullasteren som i 1970 ble brukt til å laste
celluloseflis på Fossum Bruk. For å få en bedre spredning på risikoen, bestemte
firmaet seg for å skille ut driften av maskinene i en egen virksomhet. I 1981 var
Utengen Maskin AS dannet. Ved etableringen hadde firmaet tre hjullastere. Virksomheten ble nå utvidet med to redskapsbærere av merke Lundberg. Med disse
maskinene kunne de ta oppdrag som f. eks. snørydding, sandstrøing og rydding av
kratt langs skogsbilveier. Utengen Maskin tok på seg rydding av snø for industri - og
kontorvirksomhet i Sandvikaområdet. Normalt kommer det ikke særlig mye snø i
disse traktene. Men to store snøvintre gjorde rydding arbeidskrevende. Bedriftene lå
tett, og det var lite plass til snøen. Etter to snøfall måte massene kjøres bort. Arbeid
og administrasjon av snøryddingen fant sted natt og dag, helg som hverdag. I 1988
ble avtalene sagt opp. På sommeren gikk maskinene i krattrydding for skogeiere.
Firmaet samarbeidet med Drammensdistriktets Skogeierforening som skaffet jobber
hos skogeiere over hele fylket. Senere fikk de avtale med skogeiere i Akershus fylke
og deler av Østfold og Hedmark. Men denne virksomheten ble gradvis trappet ned.
I 1988 ble Lundbergmaskinene solgt.
Da firmaet flyttet til Lierskogen i 1984, var disse medarbeiderne ansatt i firmaet:
Jan Samuelsen, Reidar Johansen, Lasse Mørch og Harald Skjærstad.

Sjåfør Erik Steinarsen ved flisbilen. I forgrunnen firmaets første hjullaster Volvo L
620 1968-modell. Bildet er tatt i 1979.
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Hagebark blir et etterspurt produkt
Året 1981 ble starten på produksjon av bark som jordforbedringsmiddel.
En avtale med Løvenskiold - Vækerø om kjøp av bark kom i gang. I starten
engasjerte firmaet en svensk entreprenør til å male opp barken. Massen ble lagt i
ranker, tilsatt gjødsel og kompostert. Men det viste seg at denne typen jordforbedring ikke var enkel å selge.
I 1982 kjøpte firmaet en maskin som skulle harpe barken. Den fine barken ble
tatt ut og solgt som dekkbark i blomsterbed og rabatter. Men harpa skulle vise seg
ikke å være god nok. 1 1987 startet firmaet et barkriveranlegg på Fossum Bruk. Her
ble barkslintrer på ca. 2 meter kappet i små biter på 5 cm.
Barken ble etterspurt. Store kjøpere var anleggsgartnere, kommuner, hagesentra
og boligbyggelag. Men også private tok barken i bruk i sine hager. Etter fire-fem år
går barklaget i en rabatt over i jord og må fornyes. Denne stadige fornyelsesprosessen
skapte kontinuerlig etterspørsel.
Mot slutten av dette ti-året, den 8. april 1989, dukket et nytt navn opp i regnskapsbøkene – den selvstendige økonomiske enheten, Utengen Eiendom. Dette var
en oppsplitting av ren regnskapsteknisk art for å skille eiendommene ut fra firmaet
Utengen Transport.

Fliskjøring for Vestvirke AS
Etter Toftes konkurs i 1982 var det i noen tid usikkerhet om hvordan dette ville
virke inn på fliskjøringen. Men oppdraget ble upåvirket av bedriftens fall. Kjøringen

Produksjon av dekkbark på Fossum Bruk, 1982
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fortsatte. Helt fra brødrene Utengen dannet sitt firma i 1969 hadde fliskjøringen fra
Fossum Bruk til Hurum Fabrikker og senere til Tofte Industriers tømmerterminal
på Lierstranda vært en sikker og god inntektskilde. Noe flis var også kjørt fra Eker
Dampsag på Hokksund og Skogeiernes Impregneringsverk på Hen.
Den 1. januar 1986 dannet tre store fabrikker et selskap for kjøp av tømmer og flis.
Selskapet fikk navnet Vestvirke AS – en gedigen sammenslutning av Tofte Industrier,
Follum Fabrikker og Union. Fra 18. august 1989 ble navnet endret til Norsk Virke AS.
Hver dag rullet to flisbiler og 3 andre spesialbiler på veiene. 11 lass om dagen
i gjennomsnitt – lass som ble levert dels til Follum Fabrikker på Hønefoss, dels til
tømmerterminalen på Lierstranda og Tofte Industrier på Hurumlandet. Noe ble også
kjørt til Union i Skien.

Tor Utengens engasjement for fagbrevet
I 1981 kom Tor Utengen inn i styret i Lier Lastebileierforening. I 1982 og 1983 var
han varaformann. Året etter ble han valgt til formann, et verv han hadde fram til
1988.
I 1983 var han valgt inn i fylkeslaget av NLF, Buskerud. Her var han varaformann
i perioden 1985 - 1988. Det var gjennom dette arbeidet han begynte å engasjere seg
sentralt med å få utvidet lengden på vogntogene.

Karianne, Kari og Torbjørn Utengen, 1980
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Perioden 1969-1994
Kjøretøyene hadde den gang en lengde på 18 meter, en lengde Norges Lastebileier
Forbund ønsket å utvide til 22 meter. Etter noen års arbeid ble Tor Utengens hjertesak avgjort. Det ble gitt tillatelse til å kjøre gods med vogntog som hadde en lengde
på 19 meter. Resultatet ble ikke slik Tor Utengen og forbundet kunne ønsket det.
Men i ettertid er NLF likevel fornøyd med at tillatelsen ikke ble gitt for en ytterligere
forlengelse.
Dette engasjementet førte ham i 1986 inn som varamann i forbundsstyret. I
1990 ble han valgt som styremedlem for Region 3.
Den neste store saken Tor Utengen tok fatt på var arbeidet med å få i stand en
bedre opplæring i transportbransjen.
11988 oppnevnte NLF ham som medlem av “Midlertidig utvalg, fagbrev yrkessjåfør tunge kjøretøy”. Med dette var et større arbeid i gang for å få fram opplæringsplaner for fagbrev til yrkessjåfører.
Den 4. mars 1991 ble ordningen godkjent. Tor Utengens intensjon med sitt
engasjement var fullført, et engasjement for å heve sjåførenes status og kompetanse,
noe som igjen ville heve bransjens konkurranseevne og kvalitet.
Men oppgaven var ennå ikke sluttført. En stor informasjonsjobb lå foran rådet.
Alle fylker ble besøkt. I hvert fylke sørget rådet for at det ble valgt en komité av

Finn Utengen har kjørt samferdsminister Opseth i lastebilen til “Last og bil” på
Hellumsletta, 1992
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representanter fra det offentlige, arbeidsgiverne og arbeidstakerne. Denne komiteen
skulle sørge for at det ble gjort noe for fagbrevet i det enkelte fylket.
I 1990 ble NLF-skolen etablert. En ny milepæl var passert for å øke kompetansen
i transportnæringen. På slutten av 1980-tallet var det vanskelig å vinne gehør for opplæring av utøverne i bransjen. Dette skulle komme til å endre seg.

45

Perioden 1969-1994

Anbud på renovasjon for Lier kommune
Den 18. april 1991 var det møte i Hovedutvalget for teknisk sektor i Lier kommune.
Utfallet av sak nr. 30 -T/91 ville bety mye for virksomheten i firmaet framover. Det
var spennende timer før avgjørelsen kom: hovedutvalget gikk enstemmig inn for
teknisk sjefs innstilling om å godkjenne anbudet fra Utengen Transport AS på renovasjon i kommunen!
Vedtaket førte til en større utvidelse i firmaets virksomhet. I de nærmeste fem
årene skulle det hver uke hentes en søppelsekk fra kommunens 6 300 husstander.
Desssuten samle inn papir fra de samme husstandene 11 ganger i året. Innsamling av
glass fra containere på ulike steder i Lier hørte også med i avtalen.
Firmaet startet renovasjonen 1. januar 1992. Utengen Transports biler ble et kjent
trekk i bygdebildet.

Kjøring av slam for Vestfjorden Avløpsselskap
I januar 1992 øynet Tor og Finn Utengen en ny utfordring. I Aftenposten så de at
Vestfjorden Avløpsselskap (VEAS) utlyste anbud på slamkjøring fra selskapets anlegg
på Slemmestad.
VEAS mottok avløpet fra 450 000 mennesker og industrien i distriktet. Selskapet
var dannet av kommunene Oslo, Asker og Bærum. Fra Oslo er det bygd et 42 km
langt tunnelsystem som har et fall på 75 cm pr. kilometer. Underveis mot anlegget er
det 42 påslippspunkter med vannmålere.
I en brosjyre fra VEAS leser vi:
“Slammet som synker ned på bunnen av bassengene blir fjernet og tilsatt kalk. Deretter
blir vannet presset ut med inntil 15 atmosfærers trykk, slik at tørrstoffene kommer opp
i 35 %. Næringsinnholdet i dette slammet gjør det verdifullt for bruk i jordbruket.”
I konkurranse med fem andre transportfirmaer fikk Utengen Transport AS også
denne kjøringen. De hadde god erfaring fra lignende kjøring fra Oslo kommunes
renseanlegg på Bekkelaget – et oppdrag firmaet hadde hatt siden 1. oktober 1991.
Til disse to oppdragene leverte Scania fire nye biler og fire hengere, både biler
og hengere med semikonkave containere. Disse containerne ble konstruert etter en
idé av Tor og Finn Utengen. Løsningen førte til at containerne på hvert vogntog ble
2000 kg lettere, noe som igjen ga en økning av lasteevnen fra 28 til 30 tonn.
Den 1. august 1992 rullet bilene ut fra VEAS’s renseanlegg på Slemmestad.
Slammet ble kjørt gratis ut til bøndenes jorder i hele fylket og flere kommuner i
Akershus, 80 000 tonn i året.
Bak denne administrasjonen sto Morten Utengen. Han hadde til oppgave å slutte
avtaler med interesserte bønder. Før tømming kunne finne sted, måtte den enkelte
kommunen godkjenne gården.
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Firmaet fikk også kontrakt på kjøringen av slam fra Lier kommunes renseanlegg på
Linnes. Slammet ble fraktet i containere og kjørt til et sandtak på Egge. Hver vår og
høst ble det hentet og kjørt ut på jorder til bønder i Lier.

Slambil med semikonkave containere, konstruert etter en idé av Tor og Finn Utengen.
Bildet er fra 1992

47

Perioden 1969-1994

Med renovatør Rune Hansen på søppeltømming
En dag i januar 1994 var vi med renovasjonsbilen på en runde i Lier:
Fredag 21. januar. Klokka er 7. Etter dager med kulde har mildværet satt inn.
Lavtrykk med varm vind fra sør herjer hardt med vinterveien. Et tett skydekke
duver over dalen. Mørket pakker inn gårder og jorder. Trærne har mistet sin vinterskjønnhet. Grenene er nakne, tungsindig høstgrå. Det lyser fra vinduer. Lier er i ferd
med å våkne.
Ned Sørsdalgata kjører en Chevrolet 1991 modell, en spesialvogn med lasteplan.
Bilen tar seg forsiktig fram til den nederste gården. Renovatøren, Rune Hansen, har
startet dagen. Ca 900 husstander i bygdas øvre deler venter på søppelbilene.
På samme tid er to større vogner også i gang med tømming. En Scania kjører
Vestsideveien. I førerhuset sitter Helge Tollefsen og Morten Jahr. (Morten Jahr kjører
vanligvis slam, men har denne dagen avløst Leif Eriksen.) Langs Baneveien kjører
en Nissan med Helge Kjeldsen ved rattet. En stor og en liten komprimatorbil og en
tilbringerbil med fire renovatører utgjør teamet i Utengen Transports renovasjon for
Lier kommune. Blir dagen normal, skal karene være ferdige kl 15.
Chevy’en tar seg fram på glatt vei. Samler opp sekker fra gårder langs veier der de
store bilene ikke kommer til. Ruta starter til gårder i dalbunn og hellinger langs

Tilbringerbilen med Rune Hansen ved rattet snor seg fram til gårder på smale sideveier
langs Vestsidevegen
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Ringeriksveien. Opp og ned bratte bakker og kneiker. Inn i krappe svinger. Stans ved
søppeldunker. Giret i fri. Håndbrekk på. Ut av bilen. Sekker ut av dunker og opp på
lasteplanet. Inn i bilen igjen. I løpet av en dag tilbakelegger hver renovatør ca. 9,5 km
i gjennomsnitt i jobben med sekkene.
Fra et hus øverst i en bakke er bilen ventet. En gammel mann kommer ut med en
bærepose, et påfyll til sekken. De hilser. Mer er det ikke tid til. Ruta skal holdes.
Varsellysene kaster flammer i vintermørket. Tømmingen går greit. Verre er det
på morgener etter snøfall. Da kan det hende at Chevy’en møter en bil som har kjørt
seg fast. Rollen som redningsmann kan også være en del av Runes arbeidsdag når
vinteren slår til.
Rune kjenner hver gård, hver sving, hver bakke, hver søppeldunke. Et hus ligger på
en høyde. Her må han rygge opp, ellers får han ikke snudd. Inn med firehjulstrekket.
Håndbrekket på midt i bakken. Så er det ut av bilen igjen med en ny sekk.
– Vi sees når bilen stanser lenger nede i dumpa! Rune flirer mot meg i sidesetet i det
han smeller igjen døra. Nok en sekk kastes opp på lasteplanet. Noen sekker er overfylte, andre halvfulle. En gjennomsnittssekk veier 15 - 20 kilo.
Om renovatørene noen gang har vært utsatt for uhell med sekketømmingen? En kollega fikk skåret seg i benet. Noen hadde kastet glass i sekken. Det ble sykmelding på
grunn av folks ubetenksomhet. Men stort sett er de flinke med sin søppelbehandling.

Jobben holder kroppen i form
Klokka er blitt 8.30. Ennå henger mørket over dalen. Dagen blir grå. Ved den gamle
Tveitaskolen på Kornerudsletta kjører vi tilbake, nedover Ringeriksveien og inn på
Åmotveien.
Nå er lasteplanet fullt. 90 sekker venter på bli tømt over i Scania’en. På ei flat veislette inn mot Sjåstad møtes de to bilene. Sekkene fra tilbringerbilen til Rune tippes
over i den store komprimatorbilen der de presses sammen. Den store bilen er godt
skodd. På Meren har karene lagt på kjettinger.
Med tomt lasteplan kjører vi videre. – Her på jordene ser vi stadig rådyr, sier
Rune og peker. Slike naturopplevelser er hyggelige innslag i arbeidsdagen. Men i dag
er det ingen dyr å se.
Chevy’en snor seg inn til gårder på smale sideveier langs Vestsideveien. Jeg blir
stadig mer imponert over Runes effektivitet. På spørsmål om han ikke merker det i
kroppen etter arbeidsdagen, svarer han: – Nei, den har vendt seg til arbeidsrytmen.
Og han føyer til med et flir: – Jeg behøver i allefall ikke bruke penger på trening i
helsestudio. Jobben holder meg i form. Ja, jeg får til og med betalt for det!
Vi kjører forbi Meren Dagligvare. Utenfor butikken står to sparkstøttinger parkert.
En eldre mann er i ferd med å laste varer på en kjelke. Nylig har vi vært innom en
gård der tre hester gikk i en innheining. Sannelig – vi er på landet!
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Til skogs
Så bærer det til skogs, opp den bratte Kviståsveien. Snart ligger bygda under oss.
Tåkedotter henger ned over Hørthekollens bratte bergsider. Det er i ferd med å
klarne opp. Trærne står hvite og tunge. Et vakkert landskap.
Ei bikkje ligger doven i veien. Den er for gammel til å bry seg om oss. Men hunder kan være et problem. Når søppelsekken hentes og trekkes vekk fra gården, kan en
hund reagere. En gang satt en stor bikkjekjeft fast i armen og buksebaken på Rune.
Helt til Siljuseter snor vi oss opp.
Ved et postkassestativ står landpostbudet med sin Golf. Har nettopp lagt post i kassene.
Så bærer det til skogs igjen til Hestemyr øverst i Finnemarksveien. Til hver krok av
Lier tar Utengens renovasjonsbiler seg fram. Fra bilen starter oppkjøringen i bunnen
av Kviståsveien, tilbakelegger den 12 km opp til de to gårdene øverst i skogen.
I lia ned mot Sjåstad kirke finner vi fram niste og kaffe. En pause på ti minutter.
Det er alt. Klokka drar mot 11.30. Om en halv time skal vi møte komprimatorbilen
ved en avtalt møteplass i Sylling. Bilene har radiokontakt med hverandre. Begge er
i rute.
Nede ved baneveien i Tronstad møter vi en mann i kamuflasjedrakt og kamera
med fjernlinse rundt halsen. Det er den kjente friluftsmannen Karsten Edvardsen
som er på fotojakt etter rådyr. En kort prat fra bilvinduet før Chevy’en eter seg fram
igjen.
Kl 12.10 tømmes et nytt lass over i Scanian. På disse fem timene har Rune løpt
ut og inn av bilen 360 ganger.
Her i Sylling forlater jeg bilen. I fem timer har jeg fulgt Rune på nært hold. Men
ennå venter 80 sekker på ham før arbeidsdagen er slutt.
Ved 15 tiden er de to komprimatorbilene på vei nedover Ringeriksveien mot
Drammen og søppelfyllinga på Lindum. I komprimatorene ligger ca. 900 sammenpressede sekker på vei mot evigheten.
Etter tømmingen er ennå ikke dagen helt slutt. Nå venter ukens høydepunkt med
kaffe og nystekte vafler i kantina på Lierskogen. Fra mandag til torsdag har sjåførene
liten eller ingen kontakt med hverandre. Men på fredag er det sosialt samvær over
Randi og Karis vafler. Til kantina kommer sjåførene inn fra kl 15 og etter hvert som
den enkelte avslutter arbeidsdagen. Og når lysene slukkes i kantina sent på ettermiddagen, ligger vafler stekt av 6 liter røre så tung og god i guttas mager. Uka er slutt...
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Thorbjørn Utengens biler
Gjennom firmaets mangeårige virksomhet har flere biler rullet på veiene. Med hjelp av
de gamle kjørebøkene, Statens Biltilsyns arkiver v/stasjonssjef Erik Lysenstøen og firmaets
nyere arkiver, kunne vi sette opp en liste over alle bilene i kronologisk rekkefølge:
Innkjøpsår
Årsmodell
1924
1923
1925
1925
1928
1919
1930
1928
1932
1932
1933		
1935
1935
1937
1936
1939
1939
1941		
1952
1952
1954
1954
1959		
1960
1958
1962
1962
1964
1964
1966
1966

Merke
Ford
Chevrolet
Ford
Chevrolet
Britsh Bedford
2hjuls henger
Mercedes Benz
Volvo
Volvo
4 hjuls henger
Volvo
Mercedes Benz
Scania Vabis L 55
Thames Trader
Bedford
Scania Vabis L 56
Scania Vabis L 56

Reg.nr.
F-1933
F-3108
F-712
F-1713
F-1713
F-6011
F-6371
F-6626
F-1925
F-6104
F-7208
F-7209
F-7209
F-43411
F-1096 Rutevogn
F-7208
F-7209

Den 3. oktober 1927 mistet Thorbjørn Utengen sin Chevrolet F-3108, 1925 -modell
i en garasjebrann. Kjørebøkene viser at han også har hatt en bil til i 1928. Det har
ikke lykkes oss å finne ut hva slags bil dette var. Derfor er det en bil som mangler for
å gjøre listen komplett.
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Perioden 1994–2004
Bedriften fyller 70 år
Tirsdag 15. april 1924 fylte Thorbjørn Utengen 10 liter bensin på en 1,5 tonns 1923
modell pedalford. Han hadde fått sitt første kjøreoppdrag. Det innledende avsnittet i
en lokal transporthistorie var skrevet. Oppdrag ble utført av en ung mann som skulle
legge grunnlaget for en velrenommert transportbedrift i Lier.
Sytti år og en dag etter at pedalforden putret ut på Thorbjørns første tur, var
om lag 100 mennesker samlet til jubileumsfest på Haugestad i Lier. Rundt bordene
denne lørdagskvelden, 16. april 1994, satt bedriftens medarbeidere, samarbeidspartnere, representanter fra Norsk Lastebileier-Forbund, varaordføreren i Lier, veisjefen i Buskerud, representanter for Sparebanken NOR, jubileumsbokas forfatter og
flere eldre som hadde vært forfatterens informanter. Konferansier Tore Green hadde
mange på talerlista, blant disse: daglig leder Tor Utengen, varaordfører Per Chr. Leer,
veisjef Trygve Rognan, banksjef Arne Amundsen, jubileumsbokas forfatter, John W.
Jacobsen og Gunnar Eigeland fra lastebileierforbundet. Eigeland takket for maten på
en original måte, en tale framført i form av en sang.
Utgivelsen av bedriftens historie sto sentralt ved jubileumsfeiringen. Gamle kjørebøker, regnskapsbilag og bilder sammen med fortellingene til pensjonerte sjåfører og
tidligere passasjerer hadde gjort det mulig å gjenskape en forholdsvis fyldig historie.
Stoffet ble samlet i ei lita bok som ble utgitt i et første opplag av 300 eksemplarer.
Senere er den trykket i flere nye opplag.

Gjestene samles for å gå til bords under jubileumsmiddagen på Haugestad, 16. april 1994
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Tor Utengen reflekterte i sin tale over den store utviklingen bedriften hadde gjennomgått.
Fra venstre lytter: Randi Utengen, Finn Utengen og Kari Utengen. De tre ungdommene
på talerens venstre side er Audun, Karianne og Torbjørn Utengen
Historiene fra boka var en godbit for mediene, store oppslag i avisene Lierposten
og Drammens Tidende - Buskeruds Blad. NRK Buskerud dekket også jubileet med
en samtale med Tor Utengen. Senere ble også glimt fra bedriftens historie omtalt i
lastebilnæringens fagblader.

Festen er slutt. Gaver og blomster er samlet i kontorlokalene på Lierskogen. Hyggelig, men
også rørende med all oppmerksomheten, mener Finn, Randi, Kari og Tor Utengen
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Transportoppdragene
Renovasjonen for Lier kommune opphører
Sommeren 1996: Siden januar 1992 hadde Utengen Transport vært renovatør for
Lier kommune. Dato for utløpet av kontrakten nærmet seg. En ny anbudskonkurranse var lyst ut. Ville bedriften få fornyet kontrakten?
Ikke alt var som før. Store endringer i avfallshåndteringen var i emning. Avfallsmengden hadde økt kraftig, år for år. Et behov hadde trengt seg fram. Ikke bare for
å få volumet ned, men også å fremme gjenbruk og materialgjenvinning og redusere
mengden av skadelige stoffer i avfallet. Den gamle ordningen med papirinnsamling
og sekkerenovasjon for blandet forbruksavfall gikk mot slutten. En ny metode med
kildesortering skulle innføres. Bakgrunnen var langsiktig miljømessige hensyn, et av
mange tiltak for å bidra til en bærekraftig utvikling.
Organisasjonsmessig hadde det også skjedd endringer. Kommunene Lier, Røyken,
Hurum, Drammen, Nedre Eiker, Øvre Eiker og Modum skulle legge opp en felles
strategi for avfallshåndteringen i Drammensregionen. Planen var at kommunene i
løpet av 1997 og 1998 skulle erstatte den gamle renovasjonsordningen med kildesortering. Det skulle inngås en 5-års kontrakt med en eller flere renovatører i kommunene. Ordningen ville naturlig nok få store konsekvenser for renovatørene. De kom
også til å få en sentral rolle ved innføringen og måtte delta aktivt i planleggingen.
De syv kommunene gikk sammen og lyste ut et felles anbud. De som deltok kunne
legge inn pris på en eller to kommuner, eller alle. Det gikk klart fram av utlysningen at en
renovatør med stor kapasitet til å ta seg av alle sju kommunene samlet var å foretrekke.
Ledelsen i Utengen Transport forsto straks at bedriften ikke var stor nok til å kunne
legge inn et samlet anbud. Her måtte det etableres et samarbeid. Fem bedrifter kom
sammen til samtaler og planlegging: Utengen Transport, Bjørn Bakke i Øvre Eiker,
Brødr. Bjørk i Røyken, Egil Kristiansen på Modum og Miljøtransport i Oslo. Dette
førte til at bedriftene kunne legge fram et samlet anbud på renovasjon for alle kommunene. Som et ledd i forhandlingene var bedriftene blitt enige om at de ville gå
sammen i et eget aksjeselskap hvis de fikk tildelt kontrakten for hele eller den vesentlige
delen av anbudsområdene. Bedriften skulle få navnet Buskerud Miljøtransport AS.
De fem bedriftene mente de sto sterkt. Men de tapte. Norsk Gjenvinning fikk størsteparten av anbudet med Ragn-Sells som den nye renovatøren for Lier, Røyken og Hurum.
Utengen Transports kontrakt med Lier kommune gikk ut 1. januar 1997, men
ble forlenget med et halvt år. I fem år hadde Utengen Transport vært renovatør for
Lier kommunes 7800 husstander og næringsvirksomhet. Nå var det slutt. Vemodig?
Noen seirer og noen taper. Det er virkeligheten for enhver entreprenør.
Men bedriften hadde flere bein å stå på. Livet på Lierskogen gikk videre.
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Slutt med fliskjøringen
I løpet av de neste ti årene skulle også et annet område få sin avslutning. Fliskjøring
for Løvenskiold og senere Norske Skog hadde vært en viktig bærebjelke i firmaets
virksomhet helt siden Finn og Tor etablerte Utengen Transport i 1969. Lass på lass
var gjennom årene blitt kjørt fra Fossum bruk til Hurum fabrikker, senere også til
Follum fabrikker og tømmerterminalen på Lierstranda. Fra 1997 fikk bedriften også
kjøring fra et sagbruk i Flesberg.
Hvert år hadde det vært en gjennomgang av kontrakten som med små justeringer
helt fram til 2003 var blitt fornyet. Men forhandlingene gjennom fjorten dager på
nyåret i 2003 kom til å sette sluttstrek for samarbeidet. Det lyktes ikke partene å bli
enige om prisen. Samarbeidet var med dette brutt.
Marginene for fliskjøring hadde de siste årene skrumpet inn. Til slutt bidro oppdraget bare ubetydelig til bedriftens totalregnskap. Likevel var bruddet vemodig, som
å forlate en god venn. Over 30 år med fliskjøring hadde skapt gode relasjoner mellom sjåfører og ledelsen i de to samarbeidende bedriftene.
Fem biler var brukt i kjøringen. Fire ble solgt, den siste beholdt bedriften til andre
oppdrag.
Fliskjøringen var slutt, men de gode forbindelser med Løvenskiold og Fossum
Bruk ble beholdt. Bedriften transporterer fyringsbriketter, kjøper og bearbeider bark
og selger flis til ridehus og andre som driver med hest og dyr.

Helt fra 1969 hadde Utengen kjørt flis for Løvenskiold Vækerø. Men under reforhandlingene i
2003 lykkes det ikke partene å bli enige om prisen. Samarbeidet var slutt
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Transport for Stena-konsernet
Vi kjører inn på Ragn-Sells gjenvinningsstasjon ved Lyngås i Lier. I bagasjerommet ligger
utrangert PC-utstyr, ei bordlampe og ei varmepute.
Området er ryddig og oversiktlig. Plakater viser hvor vi kan dumpe ulike typer avfall.
Servicen er god. En veileder går rundt på området, rettleder og svarer på spørsmål. Han
viser oss vei til en stor kurv som rommer EE-avfall. Her tar vi avskjed med PC’n, en
kjær venn gjennom en årrekke. Brutalt dumpes harddisken i kurven, en harddisk med et
innhold som kan fortelle mang en historie fra det gamle Lier.
Senere ender vårt utrangerte datautstyr i en stor container merket Stena. Stena Miljø
varsles når den er full. Den hentes av en transportør som frakter den til Stena Miljøs mottaksanlegg på Ausenfjellet i Sørum kommune.
Datautstyrets vei mot gjenvinning har begynt. Et lite ledd i et kretsløp.
Tidligere hadde Utengen kjøring av denne typen avfall fra gjenvinningsstasjonene.
Transporten opphørte høsten 2003, men bedriften har fortsatt transportoppdrag
for Stena. Det skal vi komme tilbake til, men først følge avfallets vei fra gjenvinningsstasjonen i Lier til Stena Miljøs nye mottak i Sørum kommune og den videre
behandlingen der. Vi besøkte anlegget en dag i oktober 2003.

Verdifullt gjenbruk og sparing av energi
Ved mottaksanlegget veies, registreres
og sorteres alt avfall som leveres: TVapparater, datautstyr, radioer, mobiltelefoner, kaffetraktere… Opp til 80/90 % av
avfallet blir gjenvunnet.
De utrangerte gjenstandene behandles i demonteringshaller. Vi får innsyn i
denne prosessen med formannen for elektroavdelingen, Le Minh Nut, som ledsager.
I den største hallen kjører en truck
kasser med avfall fram til åtte transportbånd. Vi merker oss at det er flest TVapparater. Og observasjonen er riktig.
Om lag 50 % av alt som kommer inn er
utrangerte TV-er eller monitorer. I enden
Fra Ragn-Sells gjenvinningsstasjon ved Lyngås
i Lier. Veileder Tom Nilsen tar hånd om vårt
utrangerte PC-utstyr
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av hvert bånd står en arbeider som demonterer gjenstandene. Mye av avfallet inneholder skadelige stoffer som kvikksølv og PCB. De miljøfarlige komponentene
fjernes og bestanddeler av metaller, plast og glass sorteres ut. Fra PC-ens indre fjernes
høyverdige komponenter av gull og sølv. Alle avfallsråvarene går til gjenvinning. TVapparatenes bilderør behandles spesielt. De deles i en spesialmaskin, frigjøres for
miljøfarlige stoffer og fraktes til Holland der de blir brukt i nye apparater. Det meste
av råvarene sendes til Tyskland og Holland.
På Ausenfjellet behandles dessuten større gjenstander som vaskemaskiner og komfyrer og avfall innen fotokjemi. Kjøleskap og frysebokser tas hånd om på Klemetsrud
der avfallet først tappes for freon, som blir samlet på tanker og sendt videre til destruksjon i egne destruksjonsanlegg. Stål og andre metaller gjenvinnes og føres således
tilbake til kretsløpet. Motorene til kjøleskapene sendes til fragmenteringsanlegg for
å bli til nye metaller. En stor motor inneholder opp til ti kilo verdifullt kobber. På
Klemetsrud resirkuleres årlig om lag 120 000 kjøleskap og frysere. Metaller har den
fordelen at de kan gjenvinnes gang på gang.
En slik håndtering sparer naturen for store berg av avfall. Dessuten gis det et godt
bidrag til å ta vare på jordas begrensede ressurser av metaller. Men store beløp spares
også til energi. Når vi bruker metallavfall til å produsere stål, trenger vi bare en fjerdedel energi i forhold til malmbasert produksjon.

Fra Stena Miljøs anlegg på Ausenfjellet. Her demonteres EE-avfall der nær 50 % består av utrangerte TV-apparater og monitorer. De miljøfarlige komponentene fjernes og bestanddeler av metaller,
plast og glass sorteres ut. Alle avfallsråvarer går til gjenvinning. Lederen for elektroavdelingen Le
Minh Nut og Tor Utengen følger demonteringen av et TV-apparat
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Stena Miljø AS – Nordens ledende bedrift innen gjenvinning og resirkulering
Utengen har gjennom årene utviklet lang erfaring og kompetanse innen transport
av avfall. Det var derfor ikke unaturlig at Stena Miljø innledet et samarbeid med
bedriften på Lierskogen.
Gjenvinningsbedriften har røttene sine i firmaene Bergmetall Ag-Service AS og
KjemiGjenvinning AS. I de første årene var virksomheten basert på innsamling,
destruksjon og gjenvinning av sølv i film og fotokjemikalier fra bransjer innen grafisk,
røntgen og foto. I 1993 ble den kjøpt opp av konsernet Stena Metall AS, og navnet
ble endret til Stena Miljø AS. I dag er forretningsområdene utvidet til å omfatte
mottak og behandling av spesialavfall, gjenvinning av KFK-holdige kuldemøbler og
EE-avfall (definert som alt avfall som det har gått strøm gjennom). Bedriften selger
samtidig forbruksvarer til blant andre den grafiske bransjen. Stena Miljø AS inngår i
konsernet Stena Metall AS, Nordens ledende nettverk av gjenvinningsbedrifter. Det
nye anlegget på Ausenfjellet er Nordens mest moderne gjenvinningsanlegg for EEavfall. Bedriften er dessuten etablert på Klemetsrud, Alnabru, i Stavanger og Bergen.
I alt sysselsetter virksomheten 80 medarbeidere i Norge.
I 1998 ble bedriften sertifisert i henhold til miljøstandarden NS-EN ISO 14001,
som setter krav til et miljøsystem på samme måte som ISO 9000 setter krav til
kvalitet. Stena Miljø AS valgte å sertifisere seg for å kunne dokumentere overfor omverdenen at bedriften har god styring på sine miljøaktiviteter. Sertifikatet forplikter
bedriften til å arbeide med miljøriktige løsninger i alle ledd i virksomheten.

Kjøring for Stena Scanpapir AS
Gjenvinning av returpapir fra husholdninger, kontorer, butikker, trykkerier mv. er
stor industri og ett av Stenakonsernets seks forretningsområder. Fra 1. juni 2003
startet Utengen driften av en ny avtale med Stena innen dette området. Oppdraget
omfatter transport av om lag 30 000 tonn (seks lass daglig) papir og papp fra Alnabru
til Ausenfjellet, ca 5000 tonn (to lass daglig) baller fra Skårer til Ausenfjellet og ca 1015000 tonn (to lass daglig) baller fra Ausenfjellet til M. Peterson & Søn i Moss.
Den dagen vi besøker Ausenfjellet møter vi sjåfør Arnt Solbakken, en sjåfør med
lang fartstid hos Utengen. Han kjører inn på anlegget med to containere fra Alnabru
med papir og papp som er samlet inn fra hele Osloområdet. I containerne ligger 20
tonn papir: utleste utgaver av ”Aftenposten” og ”Klassekampen”, ”Se og Hør” med
viktig viten om kjendisers liv, krøllete eksemplarer av ”Norsk Ukeblad” med tips om
helsa vår og hvordan stekte koteletter kan bli mer spennende, fargerik reklame som
ingen har lest, pappkartonger, tomme ruller etter brukt dopapir… Men i løpet av
uka styrer Arnt også vogntoget mot andre hentesteder; avfall fra trykkerier i Fetsund,
Aurskog og Kirkenær.
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Innholdet av containerne blir veid. Deretter tømmes det i en stor lagerhall. Så starter
behandlingen fram til de ferdige råvarene: All papp blir mekanisk skilt ut. Et transportbånd fører papiret videre opp til et manuelt betjent bånd der det blir sortert. En
hydraulisk presse presser de ulike papirkvalitetene til baller som veier fra 500 til 800
kilo. Sluttproduktet kan Stena Miljø tilby i form av 30 ulike kvaliteter, levert som
råvare til papirfabrikkene. Papirfibrene er så sterke at de kan gjenvinnes opp til syv
ganger. Slik spares mye skog.
Fra gjenvinningsanlegget kjører Utengens biler pappballer til videre foredling hos
firmaet M. Peterson & Søn i Moss. Men bilene kjører ikke bare papir for Stena.
Råmaterialer i form av glass, metaller, plast og avfall fra datautstyr transporteres til
bedrifter i Sverige med en til to biler. Fraktruter går også nedover til Tyskland og Holland. I Tyskland og Danmark laster bilene blant annet gjenvunnet aluminium som
returlast til Hydro i Norge.
Det er store verdier i noen deler av avfallet. Fra datamaskiners kretskort er det
skilt ut gull og sølv. Dette frakter Utengens biler til et smelteverk i Nord-Sverige.
Også på denne ruten er returtransporten løst på en god måte. Bilene returnerer med
briketter fra et svensk sagbruk.

Containere med fragmenter fra datautstyr lastes i en av Utengens containere og kjøres til Stena
Metalls anlegg i Malmø. Der blir avfallet malt i et knuseverk og gjenvunnet i ulike komponenter
som jern, kopper og plast
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Våtorganisk avfall er en ressurs
En høstdag i 2002 satt Tor Arne Utengen med Norsk Lysningsblad foran
seg på skrivebordet. Øynene sveipte over sidene, stanset og festet seg ved en
annonse. Interessen var vakt. Han kunne lese at et anbud på transport av våtorganisk avfall i Drammensregionen var lyst ut. Annonsen, som var rykket inn
av det nye interkommunale renovasjonsselskapet RfD, ble også lagt merke til
hos Veidekke Gjenvinning Vestfold AS, en bedrift som er engasjert innenfor
miljø, avfall og gjenvinning. Utengen Transport var en kjent samarbeidspartner for Vestfoldbedriften. Bedriften på Lierskogen hadde allerede en avtale med
Veidekke om kjøring av 3000 tonn våtorganisk avfall årlig fra Lindum til den
svenske bedriften Traab.
Samtaler kom i gang. Resultatet ble at de gikk sammen om et anbud. Det
var vektige argumenter de kunne legge fram. Det mest sentrale var at begge
bedriftene hadde god erfaring fra tilsvarende transport. Dessuten la de vekt på
et viktig punkt: med to transportbedrifter som har oppdrag innenfor forskjellige markedssegmenter var det gode muligheter til å kunne utnytte kapasiteten
til returtransporter. Returtransport har stor betydning for økonomi og miljø.
De fikk kontrakten! Fra 1. januar 2003 kunne Utengen Transport gå inn i
et nytt og sterkt utvidet oppdrag med transport av våtorganisk avfall i en kontraktstid på to år. Kjøringen fra Lindum til Traab skulle fortsette, og et nytt
leveringssted kom til: Renovasjonsselskapet for Kristiansandregionens avfallsanlegg på Støleheia i Vennesla kommune.
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Fra Lindum til Støleheia
Øverskogen i Lier, mandag 6. oktober 2003. Klokka er 2.35. Grenda sover. Men i et
hus tett ved riksveien tennes lys. Noen minutter senere kommer en ung mann ut av huset,
setter seg inn i bilen og kjører sydover. En halv time senere parkerer han ved Utengen
Transports anlegg på Liertoppen. Kort tid etter svinger han seg opp til førerhuset i en
Volvo 1998 modell. Han kobler tilhengeren til trekkvogna, stikker deretter inn den runde
skiva som kontrollerer kjøre- og hvilebestemmelsene, starter det tunge kjøretøyet og kjører
i retning Lindum ressurs og Gjenvinning.
Arbeidsdagen til sjåfør Morten Treffen har begynt.
Utenfor innkjøringen til Lindum står to fullastede containere med våtorganisk avfall.
Han plasserte dem der på fredag, for han har valgt å starte grytidlig, før Lindum
åpner. Begge containerne løftes enkelt og problemfritt på plass med hjelp av en hydraulisk mekanisme. Så er alt klart for den lange transporten mot avfallsdeponiet
på Støleheia i Vennesla kommune ved Kristiansand. Halvannen time tidligere har
kollega Øyvind Huseby startet på den samme turen med last hentet på Mile avfallsanlegg i Mjøndalen.
Jeg følger Morten Treffen på
turen. Det er første gang jeg sitter
i førerhuset på en så stor lastebil.
Volvoen er en av Utengen Transports spesialbiler som frakter store
containere, de såkalte krokbilene.
Bak oss ligger om lag 25 tonn
våtorganisk avfall som tidligere er
samlet inn fra husstander i Drammensområdet. Et sted i containernes dyp, blant tusenvis av plastposer, ligger også mine egne poser
med epleskrell, kaffefiltre, beinrester etter fårikålkjøttet, visne
blomster og tørkepapir tilklint
med fett fra steikepanna.
Mens mange ennå ikke har begynt
arbeidsdagen møtes de to sjåførene
Øyvind Huseby og Morten Treffen ved
avfallsmottaket på Støleheia i Vennesla
kommune
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Viktig med en fornuftig kjørestil
Veibanen er tørr, trafikken liten. Et ideelt tidspunkt å være på veien. Tanken er full,
600 liter diesel skal gi 420 ”hester” drivkraft til det 18 meter lange og 50 tonn tunge
vogntoget. Hvis ikke noe uforutsett skjer, venter vi å kjøre inn på Støleheia kl 7.45.
Vi kommer til en strekning der veien heller nedover. Morten trykker ned en hendel på det velutstyrte instrumentpanelet. Hendelen kobler inn motorbremsen. Den
sparer driftsbremsen for unødig slitasje og hindrer varmegang. Mange sjåfører lar
motorbremsen stå konstant i automatstilling. Det er ikke drivstoffbesparende. Hvis
sjåføren slipper opp gassen, kan han få en fartsreduksjon som ikke er tilsiktet. Det
kan føre til unødig lav fart og kanskje en full stans med ny igangsetting som igjen
krever mye drivstoff.
Bedriftens sjåfører har nylig gjennomgått et kurs i økonomisk kjøring. Læringen
fra kurset sitter i Mortens minne. – Det gjelder å utnytte energien til transport og
ikke sløse den bort. Det er viktig å ta vare på den energien som ligger i drivstofftanken. Det du må bruke, må du utnytte best mulig, poengterte senioringeniør og
tidligere bilsakkyndig Erik Lysenstøen på kurset. Med det mente han at sjåføren må
tenke - bruke brems, gass og gir på en hensiktsmessig måte, alt for å spare drivstoff og
miljøet for unødig utslipp. Riktig bruk av motorbrems er et ledd i en slik kjørestil.
Nær avkjøringen til Sandefjord kjører en personbil forbi oss i venstre felt. I god
avstand til bilen vår legger sjåføren bilen over i høyre felt og kjører videre foran oss.
– Han der kjører riktig. Men det hender ofte at en privatbilist kaster bilen inn i høyre
feltet rett foran et vogntog. Det kan skape farlige situasjoner, kommenterer Morten.
God avstand til kjøretøyet foran er en viktig regel. Over førerplassen henger et
skilt som minner ham om dette: ”Som fagmann holder jeg forsvarlig avstand til
forankjørende”. Det er en regel mange bilister ikke tar alvorlig. De fleste har vel vært
utsatt for den utålmodige bilføreren som nærmest ”ligger” på støtfangeren på bilen
vår. Mange synes å ha glemt regelen om 1001, 1002, 1003. Morten kjører med god
avstand til bilene foran. Det er også viktig for en drivstoffbesparende kjørestil, slik at
det ikke må bremses hver gang bilen foran senker farten.

Vi er avhengig av lastebilen
Fartsmålere langs veien lyser opp i mørket. En måler viser ”for høy”, en annen ”over
80”, den tredje den eksakte farten til bilene foran oss. Vi holder farten innenfor den
tillatte hastigheten. En fartssperre hindrer sjåfører på vogntog å komme opp
i hastigheter over 89. Mange sjåfører legger farten på motorveiene helt opp mot
sperren. Det er ikke økonomisk kjøring. En jevn hastighet rundt 80 er det ideelle.
Erik Lysenstøen illustrerte dette med et eksempel: Han viste til en test der en buss
startet fra Drammen, kjørte mot ”By the Way” ved Holmestrand og tilbake. Sjåføren
kjørte denne strekningen to ganger, men med ulik hastighet. På den første turen lå
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nåla konstant på 80, den neste turen på 89. Resultatet var tydelig. En jevn fart i 80
ga 13 % lavere forbruk av drivstoff.
Vi kjører forbi Solum Vegstasjon, en av Statens vegvesens kontrollstasjoner.
Stasjonen ligger øde. På stasjonen ved Arendal er det heller ingen å se. – Vi blir ofte
stanset, også på denne tida av døgnet. De sjekker vekt, noen ganger også førerkort
og vognkort. Den runde skiva må også ut i blant. Vi ligger tynt an hvis vi ikke har
overholdt kjøre- og hvilebestemmelsene, forteller Morten.
Veitrafikken våkner med den gryende dagen. Vi møter stadig flere vogntog.
Utengens biler er et kjent trekk på veiene våre. Bedriften har mange ulike oppdrag
- fra varebilen som fraktet dokumenter i Oslo for Statens Forvaltningstjeneste til
de 50 tonn tunge vogntogene som kjører nedover i Europa. Utengen Transport har
vokst. Utvidelsen er i tråd med den generelle veksten av godstransporten på de
norske veiene. Det aller meste av godstrafikken i landet finner sted med lastebil.
Hele 80 % av varene fraktes på vei. ”Uten lastebilen stopper Norge”, var en gang et
slagord fra Lastebileierforbundet. Som privatbilister kan vi ofte irritere oss over de
mange vogntogene vi møter på veiene. Men vi er helt avhengig av at de er der. De
frakter maten vår, klærne våre, bensinen vi er avhengig av… Lastebilen blir ofte satt
opp mot transport på skip og jernbane. Men biltransporten har et fortrinn. Bilen
tilpasses oppdragene på en måte som er konkurransedyktig og fleksibel både med
hensyn til størrelse, tidspunkt og transportstrekning. Her er Utengens biler og ulike
oppdrag et godt eksempel.

Morten Treffen tømmer containeren. Avfallsdeponiet på Støleheia behandler om lag 20 000 tonn
matavfall og slam årlig i et innendørs bingekompostanlegg. Kompostert sammen med sagflis, blir
avfallet etter sikting og ettermodning forvandlet til ulike produkter innen jordforbedringen
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Klokka er 5.45. Det er 132 km til Kristiansand. Morten kjenner veien. Har kjørt
her mange ganger. Han vet hvor vi møter bakkene og kan planlegge kjøringen best
mulig. Vi kommer til den kurvete og kuperte traseen før Sørlandsporten. Her brukes
mye drivstoff. Men nå blir det snart bedre. Den 12 km lange strekningen skal forsvinne. I 2004 åpner en ny trasé.

Da girkassa låste seg
Det er behagelig å sitte i det godt utstyrte førerhuset. En kaffetrakter står på gulvet.
Det går mye kaffe gjennom timer på veien. Ut fra en liten kjøleboks trekker Morten
ei flaske saft. Ei seng er innredet i et lite rom bak førersetet. Den brukes til hvile under langkjøring. Der kan sjåføren også koble til TV og videospiller. Slik er Mortens
arbeidsplass og andre hjem.
Morten Treffen er 32 år, født i Lier. Han har samboer og to små barn. Han liker å
kjøre bil. Her ligger mye av årsaken til at han valgte yrket. Lastebil har han kjørt siden
1997. Det året tok han sertifikat for tung bil. Greit å ha i tilfelle det skulle dukke opp
en jobb, tenkte han. Og jobb fikk han, kjørte en tid for et firma ved Kristiansand
som forhandler kjøkken. I juli 2001 fikk han jobb hos Utengen. Han hadde ikke
sertifikat for henger. To måneder senere lå også dette sertifikatet i lomma.
Men hva er det som fascinerer så ved dette yrket, undrer jeg. – Friheten. Vi er vår
egen herre, kan organisere arbeidet selv og ofte innrette dagen som det passer oss.
Jobben gir også avveksling, for vi blir ofte satt inn i andre typer transportoppdrag
enn de vi vanligvis utfører. Dessuten kommer vi i kontakt med mange mennesker.
Service er viktig i kontakten med oppdragsgiverne, sier Morten.

Utengens biler er et velkjent trekk i transporten på veiene våre. Her klargjøres to av dem for hjemturen etter å ha levert våtorganisk avfall ved deponiet på Støleheia i Vennesla kommune. Kontrakten for levering av avfall til dette anlegget ble gjort virksom fra 1. januar 2003. Det betydde en
sterk utvidelse av denne typen transportoppdrag
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I en slik jobb er det ikke til å unngå at det oppstår episoder som sjåføren kunne vært
foruten. Om Morten har hatt uhell noen gang? Han smiler. Så kommer historien om
den gangen girkassa låste seg. Han var på vei mot Støleheia med 25 tonn våtorganisk
avfall. Nær Tvedestrand skjedde det. Giret sto bom fast, var ikke til å rikke. Han
måtte ha hjelp. Ringte til Viking. Redningsselskapet tauet bilen til en veistasjon i
nærheten. Der ble containerne hektet av og bilen tauet videre til verksted i Arendal.
Selv kom han seg hjem med en bil fra Transportsentralen. En uke tok det før girkassa
var reparert. Han satte seg i bussen til Arendal, hentet bilen på verkstedet og kjørte
til veistasjonen for å få med containerne. Så langt gikk alt bra. Men så… I bakkene
opp til avfallsdeponiet låste giret seg igjen. Men da var han nesten framme og kunne
kjøre på lavgiret inn til mottaksstedet. En ny runde med telefon til Viking, bilen inn
til reparasjon nok en gang, buss til Drammen og senere ned igjen til Arendal. En
trasig historie, minnes Morten.

Behandles i store komposteringsanlegg
Vi stanser foran innkjørselen til mottaksstedet på Støleheia. Bilen hviler på ei gigantisk vekt. Først veies trekkvogna, så hengeren. Grønt lys vises, og vi kjører fram til
tømmestedet. En hjullaster fjerner straks avfallet.
Støleheia behandler om lag 20 000 tonn matavfall og slam årlig i et innendørs
bingekompostanlegg. Kompostert sammen med sagflis, blir avfallet etter sikting og
ettermodning forvandlet til ulike jordforbedringsprodukter. Produktene selges gjennom Agder Vekst AS.
Ved utkjøring veies vogntoget med de tomme containerne på nytt, og vekten av
avfallet kommer fram. Oppdraget er utført. Vi tar matpause i førerhuset. Morten tar
ei skive av matpakka. Ti skiver må han ha med seg til frokost og lunch.
Jeg har stått opp kl 2.45. Begynner å bli trøtt. Jeg spør om han ikke er søvnig.
Men, nei, den uregelmessige døgnrytmen blir en vane. Han må legge seg tidlig for å
kunne stå opp før kl 3. – Men, sier han, jeg skulle ønske jeg kunne ha mer kontakt
med barna. Det er sjelden de ser meg når de våkner om morgenen. Han kaster et
blikk på et bilde som står på konsollen over instrumentpanelet. Mot ham smiler to
kvikke krabater på seks måneder og 2 1/2 år.
Så er vi på veien igjen, nå med to tomme containere. Fra et sted i området burde
de vært fylt opp med returlast. Både for lastebilnæringens økonomi og miljøet er det
viktig å organisere returtransporter. Men hittil har det ikke lykkes Utengen Transport
å få til dette. For en tid siden hadde bedriften kjøring av flis fra Agnes fabrikker i
Arendal, likeledes et oppdrag for Hunton i Larvik. Men etter kjøring av noen få lass
ble begge bedriftene lagt ned.
På Lindum henter vi to fulle containere. De hektes på og fraktes til Utengen
Transports anlegg på Liertoppen. Neste dag skal Morten Treffen kjøre dem til et
mottakssted i Sverige. Men da behøver han ikke stå opp før kl 5!
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Transport av husholdningsavfall for Bærum kommune
I mars 2003 gikk Utengen Transport inn i nok en ny og interessant kontrakt. Denne
gangen med Bærum kommune. Kontrakten innebærer transport av husholdningsavfall fra Isi Avfallsanlegg (nær Skuibakken) til et stort forbrenningsanlegg i Fredrikstad. Oppdraget startet den 1. oktober 2003 og løper fram til utgangen av 2008.
Årlig mengde er beregnet til om lag 22 900 tonn (volum i 2002). Samtidig har
bedriften fått ansvaret for drift og vedlikehold av en ny omlastningsstasjon på Isi.
Stasjonen ble satt i drift fra 1. januar 2004 med tidligere sjåfør Øyvind Huseby hos
Utengen som operatør.
Avfallets vei til forbrenning starter hos husstandene i kommunen. Husholdningsavfallet hentes av renovasjonsbilene som frakter det til omlastningsstasjonen. Der
gjennomgår det en prosess i en helautomatisk, lukket komprimeringsstasjon. Fra Isi
frakter en av Utengens krokbiler det sammenpressede avfallet til FREVAR (Fredrikstad Vann Avløp og Renovasjonsforetak). Her blir det forbrent og energien gjenvunnet blant annet til kraftleveranser til næringslivet i området.
Oppdraget utføres med en bil som kjører fire lass med to containere i døgnet. To
sjåfører er engasjert i transporten.

Containerne lastes med sammenpresset husholdningsavfall. Avfallet fraktes til et stort forbrenningsanlegg i Fredrikstad
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Til Bamble med 80 tonn utrangerte dekk i uka
Høstmorgenen er råkald. Store lyskastere i enden av det store mottaksanlegget river flenger
i mørket. I det gule lysskjæret stiger silhuetter av høye berg opp mot en tung himmel; berg
med utallige hele og nedkvernede bildekk. Inn i dette trollske landskapet styrer sjåfør Arno
Mørk rutinert sin Volvo FH 12, 2001-modell, med to fullastede container. To vogntog fra
andre transportbedrifter er ute i det samme oppdraget.
Klokka er 6.45, torsdag 23. oktober 2003. Langsomt våkner arbeidsdagen ved RagnSells store mottaksanlegg for utrangerte bildekk i Bamble kommune i Telemark.
Arno Mørk kobler tilhengeren fra og kjører bilen fram til tipplassen. Den store containeren er lastet med dekk, vesentlig fra personbiler. Natta har vært kald. Kulda har
festet tak i fuktigheten og klemt dekkene fast i et jerngrep. Han pleier å strø salt i bunnen
ved slike værforhold, men kulda kom overraskende. En truck med en lang pigg i fronten
løser flokene, og dekkene velter ut på plassen. Dekkene i den andre containeren er mer
medgjørlige, glir lett av. Fire-fem afrikanske arbeidere sorterer ut brukbare dekk. De vil
få et nytt liv på biler som ruller over den afrikanske jorda.
Etter en halv time står to tomme containere på Arno Mørks bil. Jobben er gjort. Bil og
henger ble veid da vi kjørte inn. Nå veies de ut. 16,4 tonn er levert.
Sjåfør Arno Mørk har vært Utengen
Transports faste sjåfør i denne kjøringen siden bedriften gikk inn i kontrakten med Ragn-Sells i 2001. I årets to
høysesonger kjører han to fullastede
containere til Bamble fire ganger i uka.
Og det er et betydelig transportoppdrag
han er med i. Utengen Transport er et
ledd i Ragn-Sells omfattende transportkjede, som på landsbasis samler
inn 4 millioner utrangerte dekk årlig,
tilsvarende 30 000 tonn!
Mottaksanlegget i Bamble er ett
av Ragn-Sells to anlegg for gjenvinning og gjenbruk av utrangerte dekk i
Norge. Her blir dekkene sortert.

Sjåfør Arno Mørk. I høysesongene kjører han
to fullastede containere fire ganger i uka til
Ragn-Sells mottaksanlegg i Bamble
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Deler av massen brukes til regummiering. Av de store dekkene lages skytematter.
Nedkvernede dekk har vist seg å være godt egnet til å dempe støy og brukes nå i et
forsøk som fyllmasse i støyvoller. Gummimassen kan også granuleres og tilføres i
underlaget på idrettsbaner og lekeplasser; på kontinentet også som blanding i ny
asfalt. Det som ikke kan gjenbrukes, blir lastet i containere og fraktet til Brevik havn
der de tømmes i skip som frakter lasten til forbrenningsanlegget i Kjøpsvik.

Yrkessjåføren må også være en god organisator
Vi er igjen ute på E-18. Neste stopp er Torger’s skraphandel i Sandefjord der vi skal
fylle containerne med jernskrap som skal leveres til Normet i Drammen.
Vi har startet fra Utengens anlegg på Lierskogen kl 4.45. Arno bor i Asker og
har kort vei til utgangspunktet for arbeidsdagen. Som sjåfør er han førsteleddet som
er med og betjener kontrakten med Ragn-Sells. Det betyr at han henter dekk hos
dekkforhandlere, bilforhandlere, bensinstasjoner og bilopphuggere over store deler
av Buskerud og frakter dekkene til mottaket i Bamble. Det er bare strekningen fra
Flå og oppover Hallingdal som er satt bort til en annen transportør.
En tur med Arno gjennom en hel arbeidsdag fortalte meg at en yrkessjåfør ikke
bare kjører en bil fra utgangspunktet til leveringsstedet. Yrket krever kunnskaper og

På vei tilbake fra Bamble fylles containerne med 20 tonn jernskrap hos Torger’s skraphandel i
Sandefjord. Jernskrapet skal fraktes til Normets anlegg i Drammen. For de fleste typer godstransport er det viktig at bilen ikke kjører tilbake uten returlast. Det er positivt både for lastebilnæringens økonomi og miljøet
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ferdigheter langt ut over det å kunne håndtere et tungt kjøretøy i trafikken. Planlegging, organisering, administrasjon og kommunikasjon er vesentlige deler av yrket. Å
være med på å organisere og samordne henting av dekk fra 130 hentesteder i fylket
krever praktisk sans, fleksibilitet og god lokalkunnskap.
Vi svinger av fra E-18 og kjører inn på skraphandlertomta. Også her ruver høye
berg av våre etterlatenskaper; hauger med skrapjern fra industri, fra bildeler, fra landbruksmaskiner… Vi er ventet. Snart er vi tilskuere til grabbens grådige kjeft som
griper skrapdeler fra haugen og tømmer dem i containerne. Før vi kjører videre, klatrer
Arno opp på lasset for å sjekke at ingen småbiter ligger slik til at de kan blåse av. Med
om lag 20 tonn er vi på vei mot Drammen.
For de fleste typer godstransport er det viktig at bilen ikke kjører tilbake uten last.
Bilene skal så langt det er mulig ha med returlast. Slik får vi en effektiv og god utnyttelse
av transportkapasiteten. Hele lastebilnæringen er opptatt av returtransporter. Men
det er ikke alltid enkelt å samordne dette. I 2002 var det en tomkjøringsprosent for
leie og egentransport på 26,2.

– Synes det lukter diesel av blodprøven din
Klokka er 9.30. Ved en bensinstasjon i Undrumsdal stanser vi, spiser og drikker
kaffe. På denne tiden hender det at Arno slapper av et kvarter. Hvile er nødvendig og
påkrevd. For sjåførens arbeidsmiljø og sikkerhet er viktig. Sentralt i sikkerheten står
fartsskriveren som viser kjøre- og hvilebestemmelsene og fartssperren som begrenser
høy fart. Et riktig ergonomisk utformet førerhus, som i denne Volvoen, er også et
ledd i arbeidsmiljøet.
Arno tar en bit av bagetten, kjøpt på bensinstasjonen. Kylling og bacon. Hvilepausen er avslappet, samtalen vår går lett. Sjåføren er 41 år. Han forteller at han har
kjørt lastebil fra han var 20. Fagbrevet tok han i 1996. Teften for sjåføryrket ligger
i genene hans. Både faren og bestefaren var lastebilsjåfører. Da Arno skulle ta lastebilsertifikat, måtte han gjennom en legesjekk. Linjene bakover fikk huslegen til å gi
en treffende kommentar: – Jeg synes det lukter diesel av blodprøven din!
Jeg spør ham om han har ei historie fra landeveien som har spikret seg i minnet. Han
smiler og begynner å fortelle: For om lag 20 år siden kjørte han kalk for Franzefoss bruk.
En dag skulle han levere kalk til et gårdsbruk et sted i Østerdalen. Bonden hadde forklart
at han ville se gården rett etter at han hadde kjørt over ei bru. Det var mørkt da han kom
fram. Han kjørte over den smale brua, fant gården og tømte det tunge lasset.
Da han på nedtur igjen kjørte mot brua, oppdaget han et gammelt skilt som
varslet: ”5 ton totalvægt for vogn eller slæder”…
Vi har levert skrapet på Normet ved Svelvikveien. Med tomme containere kjører
vi mot mellomlagringsplassen på Lierstranda. Her hektes den største containeren av
og en mindre kobles til. En tømmerkran er plassert bak på containeren. Vi skal ut til
to hentesteder på Hurumlandet.
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Jeg imponeres hver gang av disse krokbilene og den avanserte hydraulikken. Speilet
og en liten TV-skjerm i førerhuset er sjåførens hjelpemidler for å kontrollere sammenkoblingen. Store krefter settes i sving når en fullastet container skal opp fra bakken. Det var finner og svensker som først tok slike biler i bruk. Utengen Transport
fikk den første krokbilen i 1987. Folk i bransjen her i landet ristet på hodet. Nei,
dette systemet hadde de ingen tro på. Men Finn og Tor Utengen trodde på krokbilen. I dag er effektiv lastebiltransport utenkelig uten slike biler.

Italiener på vinterføre
Et sted ute på Hurumlandet slår en tekstmelding inn på Arnos mobiltelefon. Meldingen er fra en dekkforhandler i Hokksund. Containeren er full! Hvordan håndtere
denne beskjeden? For det er upraktisk, kostnadskrevende og lite miljøvennlig å kjøre
en enkelt tur til Hokksund. Sjåføren forklarer at her må det samordning til slik at
han samtidig kan ta med dekk fra andre steder i området. Dette er et eksempel på
fleksibiliteten i en rutine som i grove trekk er trukket opp slik: Når containerne på
hentestedene er tilnærmet tre kvart fulle, fakses ordre om henting til Ragn-Sells som
styrer dem videre til trafikkleder Morten Sundsmoen hos Utengen. Innen fjorten
dager skal containerne være hentet.
Kort tid etter ringer mobiltelefonen. Den kommer fra en kar som driver gummiservice i et firma langt til skogs i Eggedal. Mannen melder at han har så mange
dekk at de vil fylle to containere. Igjen får vi et eksempel på fleksibiliteten. På en tur
gjennom Sigdal vil det være praktisk å
ta med dekk fra andre hentesteder i området. En telefon til Morten Sundsmoen
bekrefter at han skal skaffe en bil til for en
tur i neste uke. Jo, da, det lager seg alltid.
I likhet med mange lastebilsjåfører
kan Arno fortelle historier som ikke alltid
ligger innenfor rutinene i en vanlig arbeidsdag. Som et apropos til telefonsamtalen forteller han: Denne eggedølens
virksomhet ligger om lag en mil fra riksveien.

Utengen henter utrangerte dekk hos dekkforhandlere, bilforhandlere, bensinstasjoner og
bilopphuggere over store deler av Buskerud.
Her er sjåfør Arno Mørk i ferd med å laste dekk
på et hentested i Hurum
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En bratt og smal vei som fører fram til stedet er ikke egnet for store lastebiler på
vinterføre. Derfor henter heller ikke Arno dekk hos ham om vinteren. En dag sent
på høsten ble han overrasket av snødekt vei, men kom likevel opp uten problemer.
Eggedølen hadde ikke ventet ham på et slikt føre og ble forskrekket over kjøringen.
For en hendelse satt i minnet hans. En italiensk sjåfør med en semitrailer skulle levere
et lass nye dekk. Eggedølen hadde sagt at han ikke måtte kjøre opp, men vente nede
ved riksveien. Der skulle han møte ham med en mindre bil. Språkproblemer førte til
at italieneren likevel kjørte opp den smale veien. Med sommerdekk! Det gikk ikke
bra. Semitraileren skled av veien. Sjåføren slapp uskadd fra uhellet. Slukøret kom
han opp til eggedølen og ba om hjelp. I to dager holdt bilbergingsselskapet på for å
få den store bilen på veien igjen.
På Lierstranda lastes dekkene fra Hurum over i to containere som er plassert der.
For å få plass til flest mulig dekk har Arno laget et snedig hjelpemiddel. Grabben
griper tak i ei 200 liters oljetønne fylt med sement. Med grabben dunker han den
350 kilo tunge tønna mot dekkene og trykker dem ned. Slik øker han dekklasten med
15/20 %. En egen oppfinnelse i ren Reodor Felgen-stil.
Arbeidsdagen går mot slutten. Klokka 16.30 er vi tilbake på anlegget til Utengen
Transport. Jeg setter meg inn i Vectra’n min. En stor overgang etter en hel dag i
førerhuset på et vogntog. Den bratte veistumpen ned til riksveien er såpeglatt. Bilen
drar ut til siden. Jeg burde kanskje skifte dekk…

På Lierstranda har Utengen en midlertidig lagringsplass for to-tre containere. Her fylles en av dem
med innsamlede dekk. Containerne kjøres videre til mottaksanlegget i Bamble
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Biobrensel i oppvarmingen
Alternative energikilder i oppvarmingen vinner fram, blant disse bruk av briketter
av tørket, komprimert flis som er presset i sylindriske staver. Utengen kjører slike
briketter fra Fossum Bruk til sentralvarmeanleggene ved Sogn videregående skole og
de store borettslagene Haugerud og Bogerud. Bakgrunnen for transporten er at Hydro Texaco har en avtale om å levere energi til disse store kundene. Oljeselskapet har
installert anleggene. De er helautomatiske og tilpasset de eksisterende fyrrommene.
Fordelen med biobrensel er at vi får en optimal forbrenning og lave utslipp. Utslippet av CO2 tilsvarer bare mengden som ble tatt opp fra lufta da treet vokste
opp. Årsaken til dette ligger først og fremst i effektive filtersystemer og datastyring
av forbrenningen. De viktigste kildene for biobrensel er greiner og topper fra skogsdrifter, sagflis, spon og bark fra sagbrukene, sorterte trerester fra byggevirksomhet og
materialer fra nedrevne hus.
Prisen på biobrensel er lav. Den påvirkes også lite når verdensmarkedets priser
på annen energi svinger som følge av internasjonale konflikter, varierende nedbørsmengde mv.
Utengen kjører også treflis til fyringsanlegget på Fjell. Dette er flis gjenvunnet
fra sortert næringsavfall som er samlet inn i Oslo. I årets fyringssesong har bedriften
dessuten transport for Drammen Fjernvarme med levering av briketter til fyringsanlegget på Sundland. Dessuten betjenes to mellomlagerplasser for briketter, en i
Hokksund for Hydro Texaco, den andre i Drammen for Drammen Fjernvarme.

Fra åpningen av biobrenselanlegget til Haugerud borettslag, oktober 2002. Det var stor oppmerksomhet rundt begivenheten. Helt til høyre ved mikrofonen står olje- og energiminister Einar Steensnæs.
Blant de fremmøtte ser vi adm. direktør Rolf Sjetne i Hydro Texaco (i lys jakke). Trillebåra med
briketter trillet statsråden senere inn til fyrrommet og fyrkjelen. Dermed var anlegget i drift
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Slam og bark i jordforbedringen
I 1991 fikk Utengen Transport kontrakten på kjøring av slam fra Oslo kommunes
kloakkrenseanlegg på Bekkelaget. Helt siden dette året har kjøreoppdraget vært et
vesentlig område i bedriftens virksomhet. Året etter fikk bedriften også kontrakten
for liknende kjøring for Vestfjordens Avløpsselskaps (VEAS) anlegg på Slemmestad.
Oppdraget for VEAS ble avsluttet 31. juli 1999. Men kontrakten med Bekkelaget
renseanlegg har fortsatt. Fra februar 2003 gikk Utengen inn i et samarbeid med Vestfold Kalkservice AS om å ta hånd om slammet.
Anlegget på Bekkelaget behandler avløpvann fra Oslos østlige og sydlige deler og
deler av Oppegård og Nittedal. Slam er sluttproduktet fra renseprosessen. Helt fra
midt på 1970-tallet har anlegget levert slam til bønder på Østlandet.
Ved renseanlegget tapper sjåføren slammet opp i containerne fra en silo på anlegget. Herfra kjøres det ut lass på 30 tonn som leveres til bønder over et stort geografisk område: i Østfold, langs hele svenskegrensen opp til Kongsvinger, i Vestfold
og Buskerud. Bøndene får slammet fritt tilkjørt, tippet i haug på jordet. Men før det
kjøres ut til brukerne har det gjennomgått en omfattende behandling. Ved renseanlegget er det installert et behandlingssystem som gir et tørket slam med høyt tørrstoffinnhold. Renset avløpvann gir rent vann og næringsrik slam som består av de

Fra kloakkrenseanlegget på Bekkelaget kjører Utengens biler slam til bønder over et stort geografisk
område. Etter forskriftene skal 75 % av alt kloakkslam som samles opp på landsbasis nyttes i
jordbruket
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Bøndene får slammet fritt tilkjørt, tippet i haug på jordet. Det kan bare benyttes på åkrer der det
dyrkes korn og gress. Slam er ubrukelig på arealer med grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Tre år
må ha gått fra et jorde som er påført slam kan brukes til å dyrke grønnsaker

Fra en befaring i 1995 på Grønmo avfallsplass i Oslo. Fra venstre: Prosessleder Helle Frodahl,
transportplanlegger Tor Arne Utengen, ass. direktør Arne Haarr i VEAS og daglig leder Ola
Toftdahl i Bekkelaget Vann AS
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organiske og uorganiske stoffene som er fjernet fra avløpvannet. Disse stoffene er
uønsket i vann, men verdifull ressurs som jordforbedringsmiddel. Etter rensingen får
vi to produkter, et avvannet slam som har en konsistens lik stiv leire, et annet som
tørket slam i form av små korn, lik granulat.
Slammet er et ettertraktet jordforbedringsmiddel. Etter forskriftene skal 75 % av
alt kloakkslam som samles opp på landsbasis nyttes i jordbruket. Det kravet er ikke
vanskelig å oppfylle. I Lier er det få gårder som benytter dette på jorda. Årsaken er
at det dyrkes frukt og grønnsaker på de fleste gårdene. Slam er ubrukelig på jord der
det dyrkes grønnsaker, poteter, bær eller frukt. Det spres bare på arealer med korn
og gress.

*

Bedriften har i flere år kjøpt ubehandlet bark som de har kvernet og solgte videre
som dekkbark. Denne virksomheten har avtatt de siste årene. Valget er bevisst fordi
bedriften har samlet virksomheten rundt transport. Likevel er ikke salget helt lagt
ned. Før leverte bedriften bark til anleggsgartnere og kommuner. Dette er det slutt
på. I dag er det stort sett borettslag og private som kjøper barken.
Et flott eksempel på bruken av bark er skileikanlegget i Friskkollen øverst på
Tranby. Her er det anlagt akebakke, skibakke og snowboardbakke. Hele det bratte
området ble for noen år siden ryddet på dugnad. Utengen Transport ga gratis bark.

Salg av hagebark er redusert. Bedriften har konsentrert seg om mer aktuelle nisjer
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Farlig gods på veiene
Helt fra 1977 hadde Utengen kjørt petroleumsprodukter med en tankbil for Texaco.
I mars 2000 ble virksomheten utvidet til fire biler gjennom en ny 5-årskontrakt med
det fusjonerte Hydro Texaco. Bilene kjøpte Utengen av Knive Olje og Parafin i
Vikersund, som tidligere hadde hatt transporten for oljeselskapet.
Seks av bedriftens sjåfører kjører de fire tankbilene. Bedriften må selv sørge for
vikar under ferie og sykdom. Vikaren må ha samme kompetanse som bilenes faste
fører. I slike situasjoner forlater Tor Arne Utengen kontoret og setter seg bak rattet.
Bilene frakter bensin, diesel og fyringsolje, det meste fra Sjursøya Tankanlegg,
men også noe fra Slagentangen og Fredrikstad. Produktene leveres over store deler
av Østlandsområdet i en avstand av 20-30 mil fra Oslo. I alt 190 stasjoner, 140
betjente og 50 ubetjente, får oljeprodukter levert av Utengens biler. Dessuten leveres
produkter til private kunder og bedrifter. Bilene er merket med et oransje skilt som
varsler farlig gods. Et nummer på skiltet viser hvilken type last bilen har i tankene.
Hvis det er flere produkter, skal nummeret indikere det mest farlige. Hensikten med
identifikasjonen er at redningsmannskaper og politi ved en ulykke skal vite hva slags
last bilen frakter.

Utengen har fire tankbiler i drift for Hydro Texaco. Bilene frakter bensin, diesel og fyringsolje,
det meste fra Sjursøya Tankanlegg, men også noe fra Slagentangen og Fredrikstad. I et lass kan
det fraktes opp til 44 000 liter. Olav Grøstad er en av bedriftens seks sjåfører som har fått spesialopplæring for slik transport
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Tankbilsjåfør Olav Grøstad forteller at sjåførene drar tidlig ut på leveringsrundene,
ofte fra kl 3 om natta. Antall leverte lass gjennom en dag varierer fra ett til seks, ut fra
den enkelte stasjonens behov og avstanden til leveringsstedene. Kjøreplanleggingen utføres av turplanleggere ved selskapets hovedkontor i Oslo. Her får sjåførene ordrene
om levering den enkelte dagen.
Data gjør det mulig å effektivisere planleggingen, foreløpig i en test med enkelte
stasjoner: – På en PC-skjerm får turplanleggerne fram innholdet i tankene. De leser
også av tankens volum, beregner antatt salg de nærmeste dagene og får fram leveringsbehovet på en gitt dag. Men utviklingen stopper ikke her. Det neste skrittet er å
sende ordrene direkte til en dataskjerm i bilenes førerhus, sier Olav Grøstad.
Tanken på bilene er delt inn i ni til elleve store rom med plass til ulike produkter
av forskjellige kvaliteter. I fjor fraktet bilene 122 millioner liter oljeprodukter. I ett
lass kan det fraktes 44 000 liter i tankene.
Sjåførene som kjører slike biler med store mengder farlig brennstoff må alltid konsentrere tanker og handling om sikkerhet. Som et ledd i sikkerheten gjennomgår hver
sjåfør et årlig kurs i brannsikkerhet og førstehjelp. Kurset arrangeres av Hydro Texaco.

*

En fremtidig tankbilsjåfør håndplukkes og går gjennom en spesialopplæring for å
få ADR sertifikat. Dette sertifikatet oppnår han gjennom to trinn: ADR stykkgods,
utvidet til ADR tank. Før sjåføren kan begynne å kjøre, må han gjennomgå tre ukers
opplæring hos Hydro Texaco. Etter fem år utløper sertifikatet. Da må han gå gjennom en oppdatering i et fire dagers kurs som fører fram til eksamen, først i ADR
stykkgods, deretter ADR tank. Kurset gjennomgår de hos ”Lær og Kjør” i Lier og
”Romerike Buss og Trailerskole.” Eksamen avlegges hos Biltilsynet. Det hender en
gang i blant at sjåføren ikke består prøven. Da kan han gå opp til ny prøve etter to
uker. Det har ikke hendt at noen av sjåførene ikke har klart prøven etter andre gangs
forsøk.
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Utengen la underlaget!
Vi går nok for langt hvis vi hevder at Utengen Transport la grunnlaget til den store skifesten
i World Cup Sprint 2004 i Drammen. Men sikkert er det i alle fall: de la underlaget!
På et hardt, kritthvitt dekke av kunstsnø med faste, flotte spor pigget Håvard Bjerkeli
og Marit Bjørgen seg fram til seier, under jubel fra 40 000 tilskuer. I to dager forut hadde
Utengens biler kjørt 95 lass snø til traseen fra deponiet ved idrettsanlegget på Konnerud.
Et helt spesielt oppdrag. Et oppdrag bedriften også gjennomførte i 2003.
Tirsdag 24. februar kl 17 forlot den første lastebilen deponiet på Konnerud. I containeren lå om lag 30 kubikk kunstsnø. I løpet av kvelden og natta kjørte fem lastebiler
i skytteltrafikk mellom Konnerud og Bragernes. Samtidig var hjulgravere fra Lierskogen Anlegg i gang med å legge ut snøen i en 25 cm tykk såle og i en bredde som
vekslet mellom fire, åtte og tolv meter. På torget sto hele tiden trafikkleder Morten
Sundsmoen hos Utengen og ledet bilene til rett plass ved mottaksstedene. Han passet også på at underlaget ble lagt med riktig tykkelse og bredde. Da klokka slo 7
morgenen etter var foreløpig 50 lass levert. Jobben var så langt halvgjort.

Den kunstige snøen er produsert i store mengder ved idrettsanlegget på Konnerud. Dette året gikk
det med 2800 kubikk til løypetraseene. Fem biler fra Utengen var med i transporten. Vi ser en
beltegraver laster snø på bilen til Erik Fuglerud (til høyre). Tor Arne Utengen (til venstre) var
onsdag formiddag med i transporten en kort tid
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Klokka 11 kom transporten i gang igjen. Ved inngangen til Nedre Torggate og Øvre
Torggate ble det på hver side lagt opp to kulverter i om lag tre meters høyde. Disse
dannet broer i den 1200 meter lange traseen. Kulvertene ble grovfylt med snø hentet
fra brøytekanter rundt Marienlyst kunstisbane og kjørt fram med lastebiler fra Lindum. Rundt og over kulvertene ble det lagt på et dekke med kunstsnø, transportert
av Utengen, åtte lass i alt.
Onsdag 25. februar kl 22.30 var oppdraget utført. I alt sju sjåfører hadde vært
med i transporten av 2 800 kubikk kunstsnø.
Med til historien hører også at bortkjøring av snøen var en del av kontrakten. Det
meste måtte fjernes fra gater og torg. Fredag 27. februar om kvelden kjørte bilene
bort 42 lass verdenscupsnø.
To kuriositeter hører med for å fullende historien: Kronprins Haakon ble ført inn
i rådhuset via borggården. Her gikk han standsmessig fram på en rød løper som var
lagt på et dekke av kritthvit kunstsnø. Og da deltakerne i Thorleif Haugs minneløp
den påfølgende søndagen kom til målområdet på Spiraltoppen, var snøen de gled
inn på ekstra hvit.
Underlaget på begge stedene var levert med Utengens biler.

Ett av i alt 95 lass med kunstsnø er transportert fra Konnerud til Bragernes torg. Her tømmes det
utenfor Gjensidige NOR Sparebank. En hjulgraver fra Lierskogen Anlegg står klar til å legge snøen
ut i løypetraseen
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Tyveriet i Riga
Før vi avslutter kapittelet om bedriftens transportoppdrag tar vi med et oppdrag som fikk et noe uvanlig utfall.
Den 5. januar 2000 hadde Tor Utengen en spesiell telefonsamtale. To av
bilene var på transportoppdrag i Riga i Latvia. Nå var den ene stjålet, kunne
en frustrert sjåfør fortelle.
Forhistorien var denne: Utengen Transport hadde flere ganger kjørt plast
fra landbruket til gjenvinning i Riga. Til transporten hadde de brukt leide
biler. Men denne gangen var to av bedriftens egne biler dratt av gårde.
I Riga er det opplyste og bevoktede plasser der trailersjåfører kan parkere
og sove. Men den dagen hadde det kommet mye snø, brøytingen var dårlig, og
det var ikke mulig å kjøre inn på plassene. Begge sjåførene parkerte derfor på en
døgnåpen, video-overvåket og opplyst Statoilstasjon. Det måtte da være et trygt
sted, trodde de. Karene låste bilene og tok inn på et hospits i nærheten. Det
var denne natta den ene bilen ble stjålet. Den andre sto urørt.
Det var et hell i uhellet at det var to sjåfører med på turen. Et biltyveri er
alltid en frustrerende opplevelse. At tyveriet finner sted i et annet land er langt
verre å takle. Nå var det godt å være to. Den norske ambassaden var til god
hjelp. Den fikk fullmakt av Utengen Transport til å representere bedriften i
kontakten med det latviske politiet.
Bilen ble aldri funnet. Den ruller sannsynligvis på veiene et sted i Russland.
Turen til Riga ble den siste.
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En samtale med Tor Utengen
I nær 25 år har Tor Utengen vært med i lastebilnæringens organisasjon. I alle disse
årene har han vist et sterkt engasjement, spesielt for fagutdanningen av yrkessjåfører.
Og fortsatt er han med i Opplæringsrådet for transportfag. Hele hans engasjement
bygger på å sikre fremtiden for transportnæringen. Som medlem av rådet har han fått
en del spesialoppgaver gjennom årene.
Vi trekker spesielt fram et arbeid som resulterte i en omfattende endring: I 1988
oppnevnte Norges Lastebileier-Forbund ham som medlem av et utvalg som skulle
utforme retningslinjer og opplæringsplaner for fagbrevet. Bakgrunnen var at faget
ville være det beste grunnlaget for å heve sjåførens status og formelle kompetanse.
Dette ville igjen heve bransjens konkurranseevne og kvalitet. Arbeidet i utvalget førte
fram. I 1991 ble faget godkjent av departementet.
– Det er en grundig teoretisk og praktisk opplæring som er lagt til grunn for å bli
yrkessjåfør. For unge, framtidige sjåfører er opplæringstiden fire år, hvorav to år og
tre måneder i skole. Skolen består av et ettårig grunnkurs i mekaniske fag, deretter
VK I Transportfag i ett år, og de tre siste månedene i VK II Transportfag. Etter endt

Frank Buan fra Kongsberg er en fersk sjåfør hos Utengen. Han begynte i lære i bedriften i november 2002. Høsten 2004 venter fagprøven. Yrket som lastebilsjåfør krever i dag kunnskaper
og ferdigheter langt ut over det å kunne håndtere et tungt kjøretøy. Planlegging, organisering,
administrasjon og kommunikasjon er vesentlige deler av yrket
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skole, tas eleven opp i en transportbedrift der han gjennomgår en læretid på ett år og
ni måneder, forteller Tor.
Opplæringen for voksne sjåfører er annerledes. Eleven gjennomgår først et kurs
over seks måneder. Inntakskravet er at han har fylt 21 år, har bestått eksamen
grunnkurs fra videregående skole eller tilsvarende kompetanse, har førerkort av klasse
B og helseattest for førerkort av klasse CEDE. Etter dokumentert 4-års praksis kan
han avlegge fagprøve.
Fra 1996 fikk forbundet gjennomslag for et viktig krav. Da ble det inngått en
lærlingavtale mellom Forsvaret og Norsk Lastebileier-Forbund. Avtalen betydde at
soldaten kunne få godkjent at førstegangstjenesten skulle utgjøre minst seks måneder
av læretiden. Slik blir militærtjenesten ikke et besværlig avbrekk for mange, men et
naturlig ledd i overgangen fra skolebenk til arbeidsplass.
– Vi har definert opplæring av egne medarbeidere som et viktig satsningsområde.
Bedriften har om lag ti sjåfører med fagbrev som yrkessjåfør på tunge kjøretøyer.
I tillegg har den ansvarlige på verkstedet fagbrev som reparatør på den samme
typen kjøretøy. Flere sjåfører har også maskinførerbevis som er nødvendig hvis det
må brukes hjullaster til opplasting av egen bil, forteller Tor Utengen og fortsetter:
– Transportsektoren er i vekst, og den får stadig større betydning for samfunnet. Det
betyr at ungdom som tar utdanning har gode muligheter til å få arbeid i fremtiden.
Så skulle vi tro at lastebilnæringen er villig til å ta inn lærlinger. Men slik er
det ikke. I Buskerud er det bare tre-fire bedrifter som er opptatt av dette. Vi kan
imidlertid ikke klandre bedriftene, spesielt ikke de minste. Det kreves ressurser til å
sette i gang og følge opp. Men det finnes løsninger der flere firmaer går sammen og
danner et opplæringskontor. En slik løsning kom på plass i et samarbeid over fylkesgrensene: I år 2000 gikk Vestfold, Buskerud og Telemark sammen om å etablere
et felles opplæringskontor med kontorsted i Holmestrand. Kontoret er en pådriver
overfor bedrifter for å få disse til å ta inn lærlinger.

Behov for 2000 nye sjåfører hvert år i landets transport
Næringen står overfor en stor utfordring. I ei tid der behovet for sjåfører er stort, er
det i dag få ungdommer som søker til transportfagene.
Hva venter så en ung sjåfør når han går ut i yrket? Mange tiltrekkes av mulighetene for en selvstendig arbeidssituasjon og kunne ha kontakt med mange mennesker.
– Inngangsbilletten er å mestre store utfordringer når det gjelder krav til kvalitet på
arbeidet, presisjon, service og kundebehandling. Det er stort behov for folk i denne
bransjen, om lag 2000 nye sjåfører hvert år på landsbasis, sier Tor Utengen.
I 2003 har bedriften to lærlinger, en fra Åmot og en fra Kongsberg. Lærlingene
får lønn i opplæringstiden. I læretiden følger de ulike biler og sjåfører som sidemann.
Når sjåføren føler at tiden er inne og kjøreforholdene gode, får lærlingen kjøre bilen.
Tom bil til å begynne med, deretter med last. Lærlingperioden starter i november
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eller desember. Ut på våren får han egen bil uten tilhenger og begynner å kjøre, uten
sidemann. Hvis han viser en god utvikling, får han ut over sommeren prøve seg med
tilhenger. Om han får fast ansettelse, blir en vurdering som bedriften tar. Men det
vanlige er at lærlingen skal få fast ansettelse som sjåfør i firmaet.

EU med nye krav fra 2006
I 2003 ble Tor Utengen valgt som leder i Opplæringskontoret Logistikk og Transport (OLT), for Vestfold, Telemark og Buskerud. Et spennende arbeid! Det er ikke
underlig at han har synspunkter på de nye kravene til sjåførutdanningen som EU
innfører i 2006. EU-direktivet har som hensikt å heve kvalitet og trafikksikkerhet.
I følge direktivet skal en yrkessjåfør gjennomgå en 280 timers praktisk og teoretisk
grunnopplæring. En oppdatering skal finne sted hvert femte år med 35 timer teori.
Hvordan kravene blir i Norge, er foreløpig ukjent fordi landene han mulighet til å
velge mellom flere modeller. I et intervju med ”Lastebilen” i desember 2003 uttalte
Tor Utengen blant annet: ”Uansett modell blir det mindre omfattende enn fagbrevet.
Likevel medfører det en klar forbedring i forhold til dagens situasjon. Men endringen
vil også gi spesielle utfordringer. Jeg tror vi må være forberedt på at det kan bli verre å
skaffe ferievikarer. Allerede i dag er det mange steder vanskelig å skaffe sjåfører. Men
fra 2006 må alle, også ferievikarer, ha full opplæring. Det kan bli et nåløye som
begrenser tilgangen på sjåfører. Vi kan jo tenke oss at mange vil nøle med å ta slik
utdanning hvis de bare kjører av og til.” Han trakk også fram de store kostnadene
endringen vil føre med seg, kostnader som lastebileierne også må ta sin del av.

Året rundt ruller bedriftens biler på veiene. Vinteren kan sette sjåførene på harde prøver. Her har
sjåfør Arno Mørk fotografert bilen sin på Hemsedalsfjellet en dag på ettervinteren 2003. I containerne ligger halmballer som han har hentet på et gårdsbruk i Hole. Halmen kjører han over fjellet
og fram til bønder på Osterøy
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Et trafikksikkerhetsprosjekt
Tenk deg at du er sjåfør på et vogntog. Vogntoget veier opp til 50 tonn, om lag 40
ganger vekten av personbilen din. Du kjører et 18 meter verdifullt kjøretøy med gods
som representerer store verdier. Du vet at hvert år blir om lag 300 mennesker drept
og 12 000 skadd på veiene våre. Du må vise årvåkenhet hele tiden. Samtidig skal du
sørge for at du kjører på en slik måte at resultatet blir mest mulig miljøvennlig og
kostnadseffektivt. Du skal også forholde deg til flere lover og forskrifter. Sjåførens
totale ansvar er stort.
Ansvaret krever oppmerksomhet og en kontinuerlig opplæring. Dette har Utengen Transport tatt konsekvensen av. I 1999 innledet bedriften et samarbeid med
pensjonert senioringeniør Erik Lysenstøen, som i en årrekke har arbeidet i Statens
vegvesen. Han har utviklet et program som tar for seg sikkerhetsopplæring i transportbedrifter. Innholdet er lagt tett opp til tungbilsjåførens utfordringer: I første

Tidligere senioringeniør i Statens vegvesen, Erik Lysenstøen, har utviklet et program for
sikkerhetsopplæring i transportbedrifter. Innholdet er lagt tett opp til tungbilsjåførens utfordringer
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rekke å gjennomføre en trafikksikker kjøring for å redusere ulykker, dernest å ha
oppmerksomheten rettet mot en miljøvennlig og kostnadseffektiv kjørestil.
En av Statens vegvesens oppgaver er å arbeide for trafikksikkerhet. Men dette utføres
stort sett gjennom tiltak på og langs veien. I mange land finnes det statistikker som
viser at sjåførers feilhandlinger er årsaken til 90 % av ulykkene. Lysenstøen mente
derfor at Vegvesenet også burde drive sikkerhetsopplæring. Og han fikk støtte for sitt
syn i to rapporter. Det svenske televerket hadde satt 4000 sjåfører i opplæring. Disse
ble plassert i flere grupper som skulle prøve ut ulike metoder. Noen fikk bonus for
å kjøre skadefritt, andre ble søkt påvirket gjennom brosjyrer og plakater. Den siste
gruppen fikk direkte opplæring. Det viste seg at opplæring hadde best effekt, og
antall ulykker gikk ned. En rapport fra OECD ga også en bekreftelse. Den viste at
en bedrift med flere tusen ansatte hadde redusert antall ulykker med 14 % gjennom
fokus på opplæring.
Med støtte fra sjefen kunne Erik Lysenstøen gå i gang. I 1998 var kurset ferdig utviklet. Han tok da kontakt med SH Transport i Drammen, deretter Utengen
Transport. Siden har flere bedrifter kommet til. Sommeren 2003 gjennomførte han
kurs for 10 bedrifter med 300 sjåfører.

Fokus på trafikksikkerhet gir også tilleggseffekter
Prosjektet til Erik Lysenstøen er et selvstudium med gruppesamlinger. Kurset er bygd
over fem områder. Det fører for langt å gå inn i hele opplegget, men vi skal trekke
ut noen punkter. Det innledes med en samling der sjåførene skal motiveres. En representant for et forsikringsselskap illustrerer hva skadene koster bedrift og samfunn.
Det rettes oppmerksomhet på konkrete ulykker, og samtaler kommer i gang om hva
som kan gjøres for å kjøre mest mulig trygt.
Kurset er et trafikksikkerhetsprosjekt. Men det har også vært naturlig å rette
oppmerksomheten på en mer økonomisk kjørestil. Med stadig hardere konkurranse
må kostnader alltid vurderes nøye. De variable driftskostnadene utgjør 45 %. Utgiftene til drivstoff varierer noe etter type kjøring, men står for hoveddelen av de
variable kostnadene og totalt 25-30 % av alle kostnader. En annen positiv effekt er at
utgifter til dekk og vedlikehold reduseres, og sjåføren bidrar til mindre forurensning.
Utengen Transport følger opp med månedlige statistikker over drivstofforbruket for
hver bil.
Ulykker på glatt føre med tungt kjøretøy fører ofte til store skader og menneskelige lidelser. Dette legges det vekt på i kurset med øving på glattkjøringsbanen på
Braskereidfoss og simulering av nødsituasjoner. Kurset er unikt i forhold til andre
glattkjøringskurs. Det brukes blant annet oppblåsbare gummibiler med fasong som
en personbil i simulert, overraskende møte med lastebilen.
Video er tatt i bruk og viser realistiske situasjoner med tung bil i trafikken. Filmen
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stoppes etter en vist uheldig situasjon. Deltakerne diskuterer det de har sett og samtaler
om hvordan situasjonen burde vært håndtert og hva som kan gjøres for å hindre at
det skjer igjen. Deretter følger en sekvens med forslag til tiltak.
Alt sjåførene har lært trenger påminnelser. All læring må følges opp ellers har den
lett for å bli kampanjepreget og få en kortvarig effekt. Etter en idé fra SH Transport
er det laget noen påminnelser som henges over frontruta i førerhuset, på spiserom
og kontorer.
Erik Lysenstøens idé og kurs har vekket interesse hos myndighetene. Trafikksikkerhetsprosjektet er nevnt både i Nasjonal Handlingsplan for Trafikksikkerhet, i
Samferdselsdepartementets strategiplan og i Nullvisjonsprosjektet til Vegdirektoratet.

Daglig leder Tor Utengen og tidligere senioringeniør Erik Lysenstøen. I 1999 innledet
bedriften et samarbeid med Lysenstøen, som i en årrekke hadde arbeidet i Statens vegvesen. Utengen Transport og SH Transport i Drammen var de første som gjennomførte
trafikksikkerhetsprosjektet
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Sjåførene tester kjørestilen i en praktisk øvelse
En lørdag i oktober 2003 fikk 13 av bedriftens sjåfører testet hvordan kjørestilen innvirker på drivstofforbruk og miljø. Kursdagen var lagt opp i en kombinasjon av teori
og praksis. I teoridelen ble det vist instruktive videofilmer og det var forelesninger av
tidligere senioringeniør Erik Lysenstøen og to representanter fra Volvo. Den praktiske delen fant sted i kjøring med bil og henger etter en bestemt rute. Hver sjåfør
kjørte den samme ruta to ganger, begge gangene med en instruktør. På den første
turen kunne sjåføren bruke den kjørestilen som han selv mente var mest praktisk og
riktig. På den andre runden kom instruktøren med sine kommentarer til kjøringen.
Vi er med som observatør i en av bilene. Ved rattet sitter Frank Buan. Utengens
trafikkleder, Morten Sundsmoen, er instruktør. Frank er en fersk sjåfør. Han begynte
i lære i november 2002. Fra mars 2003 har han kjørt alene. Før han kom til bedriften
hadde han gjennomgått Grunnkurs Mekanisk på Kongsberg og VK I Transport på
Notodden. Om ett år venter fagprøven.
Fra min plass registrerer jeg ikke noe spesielt ved kjørestilen hans. Men Morten er
observant og merker seg trekk ved kjøringen. Og uten at Frank er klar over det, teller
han hvor mange ganger han bruker giret.
Før den andre turen sitter poenger fra den teoretiske gjennomgangen fast i
sjåførenes minne. Nå gjelder det å bruke kunnskapen i praksis. Denne gangen kommenterer instruktøren kjørestil og gir råd om riktig bruk av girene, om foten som

Video som viser aktuelle situasjoner på veien er en del av undervisningsopplegget.
Rundt bordet fra venstre: Arnt Solbakken, Frank Buan, Øyvind Huseby og Morten Treffen
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bør vekk fra gasspedalen i utforbakker, om å vurdere trafikkbildet før rundkjøringer,
redusere farten, la bilen rulle fram mot rundkjøringen, få oversikt over trafikkbildet.
Alt dette for å spare drivstoff, slitasje på motoren og redusere utslippene.
Resultatet fra den praktiske kjøringen taler for seg. På den første runden giret
sjåførene gjennomsnittlig 36 ganger. Dieselforbruket var på den samme turen gjennomsnittlig 6,2 liter på mila. På den andre turen var antall giringer kommet ned i 22
og drivstofforbruket redusert til 5,9. Kjøringen ga også et lite utslag for den anvendte
tiden, 31 minutter på den første runden, 30 minutter på den andre.
Med en slik øvelse lærer sjåførene å bruke en mer avslappet kjørestil. Dette fører til
en mindre stresset og mer behagelig arbeidsdag, og kanskje med noe kortere tidsbruk.

Sjåfør Arnt Solbakken er klar for en test med Statens vegvesens,
”Bråstoppen”. Dette er en mekanisert rutsjebane der han får prøve
effekten av et setebelte under brå stans eller kollisjon i en fart av 810 km i timen. Moralen er: bruk belte, også i ”gangfart”
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En Miljøfyrtårnbedrift
Under Lierdagene i juni 2001 sto Tor Utengen på scenen foran rådhuset med et diplom i handa. Bedriften var sertifisert som en Miljøfyrtårnbedrift. En anerkjennelse til en
bedrift som har arbeidet mye med temaet.
Dette er ingen lokal pris, men en nasjonal, prestisjetung tildeling. Det er en
sertifiseringsordning for små- og mellomstore private og offentlige virksomheter
der hensikten er å heve miljøstandarden i spesielt miljømotiverte virksomheter. Bak
hver kandidat ligger en omfattende miljøanalyse som fører fram til sertifiseringen.
Ordningen har sitt utspring i Kristiansand kommune og prosjektet Bærekraftig
lokalsamfunn. Prosjektet er en konkret oppfølging av Rio-konferansen i 1992 og
Oslo-konferansen i 1995 om bærekraftig produksjon og forbruk.
I 1997 begynte Kristiansand kommune å markedsføre Miljøfyrtårn på landsbasis
og spredde etter hvert prosjektet til flere kommuner over hele landet. Fra 2000 ble
programmet offisielt åpnet av statssekretæren i Miljødepartementet. I dag er det en
anerkjent nasjonal miljøsertifiseringsordning.
I tillegg til denne sertifiseringen har Utengen Transport mottatt Norges Lastebileier-Forbunds bransjesertifikat som dokumenterer et system som tilfredsstiller
kravene i bransjestandarden ”Kvalitet og Miljø på Vei”.
Fokuseringen på miljøvennlig kjøring er ett av områdene. Men bedriften legger
også vekt på å tenke miljø både på verksted og kontor og er nøye med kildesortering.
Alt avfall fra verkstedet håndteres på en forskriftsmessig måte ut fra miljøhensyn, og
når nytt utstyr kjøpes skal dette være det mest miljøriktige.

Fra Lierdagene i juni 2001. Fem bedrifter mottar sertifikatet som bevis for at de er klassifisert som en Miljøfyrtårnbedrift. Tor Utengen mottar beviset av ordfører Ulla Nævestad
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Internkontroll og kvalitetssikring
Fra 1. januar 2000 ble det innført en forskrift om å etablere sikkerhetsrådgiver i forbindelse med transport av farlig gods på vei og jernbane. Formålet er å forebygge skade på
liv, miljø eller materielle verdier i virksomheter som håndterer slike transporter.

”Tor Arne Utengen og Olav Grøstad
er bedriftens sikkerhetsrådgivere”
Bestemmelsen kom til å få virkning for Hydro Texaco. – Det første året var det oljeselskapet som utførte denne rollen for Utengen Transport. Men det var ingen varig
løsning. Etter 1. januar 2001 skulle ansvaret legges på bedriften. Dette førte til at den
måtte utdanne egen sikkerhetsrådgiver, sier Finn Utengen og fortsetter: – Valget falt
på Tor Arne Utengen og Olav Grøstad. De gjennomførte et kurs over fem dager på
Teknologisk Institutt. Begge fikk kompetansebeviset utlevert 4. januar 2001. Med
beviset i handa kunne de nå dokumentere at de vet hvem som skal varsles ved uhell
med farlig gods, at de kunne utarbeide prosedyrer og planer for å håndtere uhell mv.
Sikkerhetsrådgiverens oppgaver er på mange måter en presisering av eksisterende
forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheten. Begge forskriftene omfatter virksomheter som håndterer transport av farlig gods, og begge
legger opp til ordninger som skal føre til at sikkerhetslovgivningen overholdes.

”Det var naturlig å ligge i forkant”
Allerede tidlig på 1990-tallet tok Utengen Transport tak i fordelene med å ha en
god internkontroll og et høyt kvalitetsnivå både i bedriften og blant medarbeiderne.
Dette var før kravet om internkontroll ble formalisert gjennom en Kongelig resolusjon av 6. desember 1996. – Det var naturlig å ligge i forkant. Som medlem av forbundsstyret visste jeg hva som ville komme fordi jeg var med og utviklet systemene.
Jeg forsto snart at det ville være en modningsprosess å få sjåførene til å innse hvor
nødvendig dette var, sier Tor Utengen.
Forskriften fra 1996 går blant annet ut på at en bedrift skal arbeide systematisk
for å oppfylle kravene i helse, miljø og sikkerhetslovgivningen. Kravene til transportbedrifter var skjerpet. Sjåførene ble nå pålagt å ha løpende kontroll med kjøretøyet og
ha gode vedlikeholdsrutiner. Med dette fikk de tillagt ansvar som de tidligere formelt
sett ikke hadde hatt. – Summen av faglig skolerte medarbeidere, internkontroll og
kvalitetsoppfølging, fører til en nivåhevning i alle ledd, poengterer Tor.

”Ble viktig å legge planer for
kvalitetssikringssystemer”
Internkontroll var det første skrittet i en utvikling mot kvalitetstransport. I forbindelse med anbud på større oppdrag hadde store kunder lenge ønsket dokumentasjon
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på bedriftens internkontroll. Nå forlanges dette stadig oftere, også med krav om
kvalitetssikring. Tor Utengen poengterer at det ble viktig for bedriften å legge planer
for kvalitetssikringssystemer. Slik formulerer bedriften sine kvalitetssystemer og
interne rutiner: ”Utengen Transport skal gjennom systematisk og løpende tiltak sikre
arbeidstakerne mot ulykker, sikre at ansatte får utnytte personlige evner og initiativer,
sikre at bedriftens materiell unngår unødig skade, sikre at bedriften ikke blir til
belastning for sine omgivelser med hensyn til ytre forurensning og lignende, sikre at
de produktene som leveres fra bedriften ikke er skadelige for brukeren eller brukerens
miljø, tilrettelegge for et sosialt og positivt miljø for alle ansatte, holde seg orientert
om de forskrifter og sikkerhetskrav som gjelder overfor virksomheten, legge vekt på
forebyggende arbeid.”
For å nå disse målene er alle bedriftens medarbeidere involvert. Firmaet har utarbeidet en sjåførhåndbok som inneholder retningslinjer for hvordan de skal arbeide.
De bedriftene som har dette i orden, vil også ha en konkurransefordel i årene som
kommer.
Bedriften har også laget en plan som bygger på ISO 9002 og 14001. – Hvis vi
skulle få krav fra en kunde om at vi må ha ISO godkjenning, så ligger mye til rette.
Da er det sertifiseringen som gjenstår. Dette har vi planer for, slutter Tor Utengen.

Tor Arne Utengen (til venstre) og Olav Grøstad er bedriftens sikkerhetsrådgivere
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Sikkerhet og miljø

I verkstedet
Den store hallen er fylt av skarpe lyder. Lyden fra ei stålskrape blandes med lyden fra en
hammer. Lukten av olje slår i mot oss. Det lukter bil. Det lukter verksted.
Hit kjøres alle bedriftens biler inn til oljeskift, smøring og ettersyn. Her skiftes og
fornyes dekk og her vedlikeholdes containerne.
Vi er i Utengen Transports verksted i anlegget på Lierskogen. Eget verksted er et viktig
ledd både for sikkerhet og for å redusere kostnader.
Denne novemberdagen i 2003 står en av bedriftens tankbiler og en container i den
store verkstedhallen. Motoren på bilen er blottlagt. To mann er i ferd å bytte ei
kjølevifte på tankbilen. Verksmester Tor Fagerheim har med seg sjåførlærlingen
Frank Buan.
På ei gardintrapp tett inntil containeren står sjåfør Øyvind Huseby og skraper
rust med en stålbørste. Senere skal han påføre et strøk maling. Begge sjåførenes biler
er denne dagen inne til reparasjon på et merkeverksted. Slik utnyttes deres ledige arbeidskraft til nyttig innsyn og kunnskap om motoren og til nødvendig vedlikehold.
Dessuten gir avbrekket fra kjøringen god variasjon.

Ansvar for bilenes vedlikehold og sikkerhet
Helt fra Utengen Transport bygde anlegget på Lierskogen i 1984 har bedriften hatt
sitt eget verksted. Verkstedet tar i mot egne biler til smøring, oljeskift og vanlig
vedlikehold. Også mindre reparasjoner som ikke krever spesialverktøy finner sted
her. I løpet av ei uke har i gjennomsnitt to biler blitt tatt hånd om av verksmester
Tor Fagerheim. Gjennom et år skal alle bilene dessuten ha vært innom et godkjent
verksted til EU kontroll.
I de dagene en bil står på eget verksted eller et merkeverksted, kan sjåføren avspasere, brukes til andre kjøreoppdrag, vedlikeholde containere eller følge verksmesteren
i arbeidet med bilen. Tor Fagerheim er opptatt av at sjåførene skal være med, spesielt de yngste og minst erfarne. Det er en fordel at de lærer å bli bedre kjent med
det tekniske på bilen, mener han. Og det er en motorkyndig kar med lang erfaring
sjåførene møter. Tor Fagerheim har bakgrunn som mekaniker fra skipsindustrien.
Det er stor likhet mellom de mindre hjelpemotorene i skip og motorene i lastebiler.
Hver sjåfør fører kontroll med når bilen skal inn til smøring, oljeskift eller
vedlikehold. De melder fra til verksmesteren når tiden nærmer seg. I samarbeid med
trafikkleder Morten Sundsmoen søker Tor Fagerheim å finne en aktuell dag slik at
ikke avbrekket går ut over planlagte kjøreoppdrag.
Sjåføren har et stort ansvar for kjøretøyet. Han skal ikke bare utføre en transportoppgave. Han har også ansvaret for egen og andres sikkerhet og for de verdiene
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han frakter. Dette fører til flere kontrolloppgaver, som for eksempel denne: Verksmesteren legger en rød lapp i førersetet når han har skiftet ett eller flere dekk. En tegning på lappen viser hvilke hjul som er skiftet. Beskjeden til sjåføren er å ettertrekke
hjulboltene. Dette skal han utføre innen ca fire kjørte mil.
En gang i måneden skal sjåføren foreta en bremsekontroll på bilen. Det skjer i
praksis ved at vogntoget kjøres ned E-18 med hyppig bruk av bremsen. Ved veianlegget på Kjellstad stanser han for å sjekke at alle bremsene funksjonerer slik de skal.
Kontrollen skjer ved å legge håndflata mot trommelen på hvert hjul. Området skal
avgi varme, hvis ikke indikerer det dårlige bremser.

Dekk skiftes og gjenbrukes
I en kombinasjon med arbeidet i verkstedet arbeider Tor Fagerheim med dekk - lapper, legger på nye og klargjør enkelte for gjenbruk. Mye av dette er et rullerende
arbeid. Men en gang hver høst er det særlig hektisk i siderommet til verkstedet. Da
blir alle bilene utstyrt med nye vinterdekk. Det betyr skifting av ca 250 dekk. Grovt
regnet må dekkene på trekkvogna skiftes etter at den har kjørt 100 000 km. I praksis
vil dette være etter ett års kjøring. På tilhengerne er det mindre slitasje. De skiftes
etter 200 000 km.

Verkstedet tar i mot egne biler til smøring, oljeskift og vanlig vedlikehold. Også mindre
reparasjoner som ikke krever spesialverktøy finner sted her. Verksmester Tor Fagerheim (til
høyre) og sjåfør Frank Buan er i ferd med å skifte kjølevifte på en av tankbilene
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Sikkerhet og miljø
Tilstanden til noen av dekkene kan ligge i grenselandet mellom videre bruk og
utrangering. Det hender at deler av mønsteret ligger under de godkjente tre millimeterne. Slike dekk kan få et forlenget liv på veiene etter Tor Fagerheims ”broderier”.
Med en elektrisk spesialkniv brenner han nytt mønster inn i de slitte stedene. Etter
denne behandlingen kan dekkene få en forlenget kjørelengde på om lag 20 00030 000 km.
I dekkverkstedet ser vi et eksemplar av en ny type dekk, foreløpig til bruk på
tilhengere. Dekket er mye bredere og noe lavere. Fordelen med å bruke disse er at
bæreevnen på hengeren dobles og lasten senkes med 10 cm. De gir bedre stabilitet,
mindre rullemotstand og reduserte drivstoffkostnader. Det nye dekket har vært inne
i en prøvetid på to år. Utengen har brukt dem på tre nye hengere og er godt fornøyd
så langt. Med tiden skal de også kunne brukes på trekkvogner.

Bedriftens over 200 containere må jevnlig inn til
verkstedet for å vedlikeholdes; sveising av sprekker,
bytting av hjul, skraping og
maling. Torbjørn Utengen
(foran) og Erik Leiknes står
for mye av vedlikeholdet
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Viktig for arbeidsmiljøet
Til fjells
Å skape god lagånd er viktig for samholdet og arbeidsmiljøet i bedriften. Derfor
spiller det kollegiale samværet i avslappende former en stor rolle.
Weekendturene med ledsagere til et høyfjellshotell har helt siden Utengen
Transport startet i 1969 vært hyggelige sammenkomster. De fleste turene har gått
til hoteller i Hallingdal, men også Telemark og Gudbrandsdalen har vært besøkt
gjennom årene. Fysiske aktiviteter, som regel med innslag av god humor, er alltid
morsomt.

Gaustablikk i 1999. Her ser vi utøvere i en konkurranse i eggkasting. Tom Huseby (til
venstre) og Bernt Olsen i lett konsentrasjon
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Viktig for arbeidsmiljøet

Vestlia, Geilo 1996. Hva i all verden er det som foregår her? Jo, nærkontakt av annen
grad. Med en appelsin under haka skal den ene deltakeren forsøke å plassere frukten under
den andres hake, uten bruk av hender. Forsøket skjer med en akrobatikk som kaller fram
stor jubel blant tilskuerne

Det lukter vafler
Utengens ulike transportoppdrag fører til at mange sjåfører sjelden har kontakt med
hverandre. Gjennom en arbeidsdag sitter de i hvert sitt førerhus på vei til eller fra en
kunde. Men hver fredag ettermiddag har de en fin mulighet til å komme sammen.
I om lag 20 år har det denne ettermiddagen luktet nystekte vafler i spiserommet på
Lierskogen. Da møtes sjåførene og alle som arbeider på kontoret til en hyggelig
avslutning på ei travel uke. Og til lukten av vafler, kaffe og tobakksrøyk (!) går praten
livlig rundt bordet om ukas mange hendelser. Da er det tid for å utveksle erfaringer
og opplevelser.
Etter at alle har forlatt rommet sent på ettermiddagen, er fem-seks liter vaffelrøre
stekt og spist. I løpet av de 20 årene stekingen har funnet sted har det gått med ca
5000 liter vaffelrøre, stelt i stand av Randi og Kari Utengen.
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Hver fredag ettermiddag lukter det deilig av nystekte vafler på spiserommet til Utengen.
Da samles sjåførene til en hyggestund og en prat om ukas hendelser på veien

Juletilstelning på spiserommet i 2003. Øl hører med i en sådan stund. Fra venstre: Lars
Cato Majormoen, Frank Buan, Erik Fuglerud og Kjell Pedersen. Foran i profil, Morten
Treffen
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Administrasjonen

Hvem gjør hva i ledelsen
Tor Utengen
Tor er bedriftens daglige leder. I lederansvaret inngår oppfølging av medarbeiderne,
deres ve og vel og faglige utvikling. Tor har for øvrig i mange år vært en ressurs for
lastebileierforbundet i fagopplæringen av yrkessjåfører. I 2003 ble han valgt som
leder i Opplæringskontoret Logistikk og Transport (OLT), for Vestfold, Telemark og
Buskerud. Rekrutteringen til yrket er også et felt som opptar ham sterkt.

Finn Utengen
En moderne transportbedrift har behov for en bilpark der sikkerhet og best økonomisk utnyttelse står sentralt. Investeringer i nytt materiell, service og vedlikehold av
bilparken er blant hans viktigste oppgaver. Finn har trappet noe ned på arbeidsdagen. Det betyr blant annet at han er mindre engasjert i ledelse enn før.

Tor Arne Utengen
Tor Arne følger opp anbudsutlysninger, utarbeider anbud og søker samarbeidspartnere der det er aktuelt. Han fører forhandlinger om kjøreoppdrag og står for den
daglige driftingen av kontraktene. Tor Arne er som poteten. Han kan brukes til
alt. Under sjåførenes ferieavviklinger er det ikke uvanlig å se ham ved rattet i en av
bilene. Han er også bedriftens sikkerhetsrådgiver og har ansvaret for at helse, miljø
og sikkerhet (HMS) håndteres etter forskriftene.

Morten Sundsmoen
Morten er bedriftens trafikkleder. Det betyr at han har den daglige kontakten med
sjåførene, planlegger kjøreoppdragene, koordinerer verkstedbesøk og har kundekontakt. Ved sykdom er det han som må sørge for tilpasning og omrokering slik at
oppdragene blir utført på best mulig måte. Under vanskelige bemanningssituasjoner
hender det at han selv må sette seg bak rattet for å få utført alle oppdragene.
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Kari Utengen
Kari fører regnskapene og sørger for at alle regninger blir betalt i rett tid. Når medarbeiderne tar en titt på kontoen den 10. i hver måned, er den alltid fylt opp med
nye kroner. Det er Kari som avregner lønningene, registrerer alt i et lønnsystem som
igjen overføres direkte via data til regnskapet. Hun passer også på at skatt/arbeidsgiveravgift og moms stemmer overens med regnskapene i de forskjellige firmaene og
at alt blir betalt.

Randi Utengen
Randi klargjør fakturaene, sender dem ut og følger opp innbetalingene. Det hender
at enkelte ikke betaler innen fristen. Da er det å sende purringer, følge opp disse og
i siste instans sende kravet til inkasso. Hun regner ut også lønningene for sjåførene.
Når du ringer 32 85 85 50, er det enten Kari eller Randi som ønsker deg velkommen.

Ledelsen samlet ved en Chevrolet 1928-modell. Fra venstre: Morten Sundsmoen, Tor
Utengen, Kari Utengen, Finn Utengen, Randi Utengen og Tor Arne Utengen
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Utengenlaget

Medarbeidere 2004: Bak fra venstre: Tor Utengen, Terje Haugen, Henry Alf Solbakken,
Lars Cato Majormoen, Morten Sundsmoen, Kjell Pedersen, Finn Utengen, Jan Frandsen,
Morten Røine, Arno Mørk, Øyvind Huseby, Tor Arne Utengen, Tor Fagerheim, Tom
Huseby og Torbjørn Utengen
Forran fra venstre: Odd Berg, Frank Buan, Helge Tollefsen, Randi Utengen, Morten Treffen,
Arnt Solbakken, Kari Utengen, Olav Grøstad, Erik Fuglerud
Disse var ikke tilstede: Tom Kjær, Knut Ryden, Roy Atle Eid, Ronny Rudolfsen, Odd Ivar
Martinsen, Per Åge Dybendal

Nyttig informasjon
”Utengen Nytt” er navnet på et lite informasjonshefte som
sendes til alle medarbeiderne i bedriften og noen kunder. Heftet var en nyskapning i 2003 og skal komme med to utgaver i
året. Det gir informasjon om nyheter fra bedriften som har
betydning for medarbeidernes arbeidshverdag. Et viktig ledd
til informasjon for sjåførene som bare sporadisk er innom
kontoret på Lierskogen.
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Bedriften videre til neste generasjon
En videreføring av det 80 år gamle firmaet har lenge vært sikret. Transportplanlegger
Tor Arne Utengen er sønnen til Finn og Randi og tredje generasjon i bedriftens
ledelse. Og 37-åringen har sannelig gått en lang og nyttig skole. Helt fra han som
elev i videregående midt på 1980-tallet skrudde biler i Utengens verksted i helgene
til han gikk ut fra Høgskolen i Molde i 1996.
Etter eksamen på Gjerdes videregående skole i 1986 var han maskinfører i ett
år. Deretter fulgte verneplikten. Etter at uniformen var levert inn i 1988, begynte
han som sjåfør hos Utengen. Året 1992 skulle bli et merkeår i hans praktiske og
teoretiske skolering. Det året tok han fagbrev for yrkessjåfør på tunge kjøretøy ved
AMO-senteret på Lierskogen. Tor var en god rådgiver i forkant. Han forsto hvor
viktig det var å ha sjåfører med denne bakgrunnen, ikke minst for å heve bransjens
konkurranseevne og kvalitet. Tor hadde dessuten førstehånds kjennskap til fagbrevet,
som var godkjent av departementet året før. Han hadde vært medlem i utvalget som
la fram retningslinjer og opplæringsplaner.
En dag i 1993 satt Tor Arne og Tor og snakket sammen. Tor hadde en gang nevnt
at det var en høyskole i Molde som hadde en transportøkonomisk linje. Nå ville Tor
Arne høre mer om skolen. Opplysninger ble hentet inn og søknad sendt.
I tre år var han student i Molde. Over to år gjennomførte han et studium i transportøkonomi med ett etterfølgende år med påbygging i det samme studiet. Ferdig
utdannet i 1996 kom han tilbake til firmaet og ble ansatt som transportplanlegger.

Tor Arne og Finn, to generasjoner Utengen i bedriften på Lierskogen
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Transportnæringens utfordringer og fremtidsutsikter
Av adm. direktør Gunnar Apeland, NLF
”Et funksjonelt og effektivt transportsystem er en forutsetning for verdiskaping, høy sysselsetting og et konkurransedyktig næringsliv”, heter det i forslaget til Nasjonal Transportplan 2006 - 2015. Det heter også at ”Hensynet til transportbrukernes behov må stå
sentralt i transportpolitikken, som er en viktig del av næringspolitikken, velferdspolitikken
og distriktspolitikken.”
Disse to sitatene forteller mer enn mange lange utredninger hva transport er og
hvilken betydning transport har. Veldig kort kan man si at transport er velferd. Vårt
velferdssamfunn ville vært utenkelig uten veitransport, fordi veitransport er den
viktigste transportform vi har. Veitransport bringer mennesker og gods fra dør til
dør, over hele landet og til alle døgnets tider. Veitransport er innfrielsen på det som
EU’s Hvitbok om transportpolitikk beskriver som enhver borgers rettmessige krav: Å
kunne benytte et transportsystem som imøtekommer deres forventninger og behov.
Derfor er veitransport velferd.
Veitransport er en del av verdiskapingen. Den transportbedriften som ser dette
og tar konsekvensen av det, vil kunne klare morgendagens utfordringer. For utfordringer er det mange av. De største representeres kanskje av korttenkte ideologer som
ikke evner å se sammenhengen mellom mobilitet og velferd, sysselsetting og bosetting. Disse ideologene finner vi både i de politiske miljøer, byråkratiske irrganger og
populistiske organisasjoner som ikke vil, eller behøver, å ta helhets hensyn. Verdiskapingen innen transport skjer ikke på grunn av disses beslutninger og handlinger,
men på tross av.

”Veitransport er en del av verdiskapingen. Den transportbedriften som ser dette og tar konsekvensen av det,
vil kunne klare morgendagens utfordringer”
Utfordringene finner vi også blant transportkjøpere som kun betrakter transport
som en kostnad og ikke ser at deres varer ikke har noen verdi før forbrukerne får fatt i
dem. Eller vi finner dem ute på veien, som forfaller pga av manglende bevilgninger.
Men køen av utfordringer kan ikke skjule det faktum at veitransport er og blir en
fremtidsrettet næring med vekstpotensial. Både i Norge og utenlands. Mulighetene
finnes for transportbedrifter som posisjonerer seg, forbereder seg på årene som kommer og skjønner at verktøyet som man trenger, er kompetanse. Kunnskap om faget,
om markedet og kundene, og evne til å bruke denne kunnskapen.
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Transportbedrifter som ønsker å være en oppdragsgivers samarbeidspartner som kan
bidra til å løse vedkommendes transport- og logistikkproblem har bedre fremtidsutsikter enn den transportbedrift som ser sin rolle begrenset til å drive transport.
Hvorfor? Ganske enkelt fordi flere og flere bedrifter og offentlige etater ønsker enkle
løsninger og færre å forholde seg til.
Transportbedrifter som ser sin funksjon som viktig i samfunnets kretsløp av varer
og tjenester og som derfor definerer sin oppgave til å bidra i en bærekraftig utvikling,
ved å ta ansvar, har bedre fremtidsutsikter enn transportbedriften som mener ”de
andre” får ta seg av helheten.
Transportbedrifter hvor de ansatte er stolte av sin arbeidsplass og opptrer som
positive ambassadører for egen bedrift og næringen vil overleve fordi de lett kan takle
samfunnets kritiske lys uten å være redd for hva som kan dukke opp fra den mørke
skygge som lyset skaper.
Utengen Transport er på mer enn en måte et eksempel på en bedrift som tar grep
for å skape sin egen framtid. Som har evne og vilje til endring og nytenkning. Som
satser på dokumenterbar kvalitet før kravet kommer, som skaffer seg personell med
kunnskap som kan gå rett inn og løse nye utfordringer og oppgaver. Midt i en travel
hverdag har dagens ledelse også engasjert seg i arbeidet med å bedre vilkårene i hele
transportnæringen, gjennom styreverv i NLF og aktiv innsats for kompetanseheving
og et bedret opplæringstilbud for næringen. Dette engasjementet gjenspeiles også i
egen bedrift. Derfor er mulighetene gode for Utengen Transport. Gratulerer med
jubileet og lykke til videre i en spennende og krevende fremtid.

Adm. direktør Gunnar Apeland i Norges Lastebileier-Forbund
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Kilder
Perioden 1924-1994
Skriftlige
Kjørebøker og regnskapsbøker fra perioden 1924 - 1969
Regnskapsbilag, korrespondanse m.v.
Lier kommunes arkiver, Forsyningsnemnda
Statens Biltilsyns arkiver
Bjarne Rokling: Norges Lastebiltrafikk gjennom tidene
Hvem, Hva, Hvor, årgang 1946
Olav Skard: Hagebruket i Lier gjennom tidene
NRKs opptaksarkiver
Drammens Tidende, årgang 1941 og 1943
Aftenposten, årgangene 1940 og 1945
Muntlige
Samtaler med:
Hans Dammen, Erik Udengen, Ole Haugen, Tony Holmen, Jens Mehren,
Martin Hennum, Eva Aasen, Leif Øverby, Helga Markestad, Ole Evju,
Sverre Andersen, Rune Hansen, Tor Utengen, Finn Utengen, Kari Utengen,
Randi Utengen

Perioden 1994-2004
Skriftlige
Brosjyrer fra Ragn-Sells og Stena Miljø
En del utgaver av fagbladet ”Lastebilen”
Undervisningsheftet ”Valg av Risiko”
”Utengen Nytt”
Muntlige
Samtaler med:
Tor Utengen, Finn Utengen, Tor Arne Utengen, Randi Utengen, Kari Utengen,
Arno Mørk, Morten Treffen, Arnt Solbakken, Olav Grøstad, Tor Fagerheim,
Frank Buan, Morten Sundsmoen
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Fakta om forfatteren
John W. Jacobsens hovedinteresse innen lokalhistorien er folkeliv og arbeidsliv i Lier
i vår nære fortid. Dette har han formidlet gjennom flere lokalhistoriske bøker:

Tittel									

Utgitt i

- ”Øverst i Lier”, streiftog gjennom perioden 1900-1950		
- ”Heien Meieri & Handelsforening gjennom 100 år”			
- ”Med Utengen transport gjennom 70 år, 1924-1994”			
- ”Langs åsene mot nord”, Lier før og nå”				
- ”Lier Apotek gjennom 90 år, 1906-1996”				
- ”Hennummusikken gjennom 100 år, 1897-1997”			
- ”Sånn var det den gangen”, glimt fra dagliglivet i Lier 1900-1960
- ”Skogen er gavmild” (skrevet sammen med Erik Jacobsen)		

1989
1990
1994
1995
1996
1997
1999
2002

Han har også skrevet en rekke lokalhistoriske artikler i Lier Historielags årbøker,
i tidsskrifter og aviser.

Forfatteren John W. Jacobsen
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