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TK Gruppen AS er gjennom hel- og deleide 
selskap Norges største kompetanseleverandør til 
transport-, entreprenør- og logistikkbedrifter.

Selskapet har 26 lokasjoner i Norge med 
hovedkontor i Haugesund.

Siden vår oppstart i 2007 har vi opparbeidet oss et 
nettverk bestående av kunder i alle størrelser og 
samarbeidspartnere som gjør oss 
markedsledende.

Vår overordnede målsetning er å levere komplette 
og innovasjonsskapende løsninger som 
bidrar til økt konkurransekraft 
for våre kunder.
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Nøkkelinfo

• Hovedkontor i Haugesund

• Virksomhet på 32 lokasjoner i hele Norge gjennom våre døtre:
• Transportkompetanse Haugesund AS

• TK Trafikkskole AS

• TK Lederskole AS

• Enteno AS – Enteno Consult AS

• Digit Nord AS 

• HauTra Eiendom AS

• Ca. 200 ansatte og innleide 

• Omsetning ca. 250 Mill 

• Hovedaktivitet førerkort, rådgivning og kurs



Visjon & Misjon

Vår visjon:

« Vi skal levere nyskapende løsninger for økt 
trafikksikkerhet, verdiskapning og 
konkurransekraft. 

Med kompetente medarbeidere skal vi 
levere tjenester som gjør en forskjell for våre 
kunder. 

Vi skal jobbe aktivt med samarbeidspartnere, 
bransjeforeninger og myndigheter for 

bedring av bransjens rammevilkår. »

Vår misjon:



Verdier

«Våre verdier handler om mennesker i samhandling. Våre medarbeidere 
er vår viktigste ressurs og skal være de mest kompetente og motiverte i 

bransjen. Vi skal møte våre omgivelser med stolthet, entusiasme og 
engasjement. 

Våre tjenester og produkter skal bidra til økt sikkerhet og at
0-visjonen på norske veier oppnås. Vi skal jobbe med forebyggende-

og holdningsskapende arbeid. Hovedfokus skal være på
samspill mellom mennesker, kjøretøyer og maskiner for redusert

risiko og færre ulykker.

Gjennom å levere nyskapende og markedstilpassede løsninger,
produkter og tjenester, skal vi bidra til økt menneskelig og materiell

verdiskapning. Våre kunder skal alltid være i fokus. Vi skal lytte til
kundens synspunkter og behov. Sammen skal vi finne de beste

løsningene. Å skape resultat og merverdi for våre kunder er vår
største oppgave»
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Transportkompetanse Hgsd AS 

Selskapets overordnede mål er å aktivt bidra til effektiv, miljøvennlig og sikker drift for 
våre kunder. 

Transportkompetanse Haugesund AS er en nasjonal kompetanseleverandør med over 
70 ansatte som pr dags dato til sammen har oppfølgning samt opplæring for over 28 000 
lastebil og buss sjåfører. 

Selskapet har avtaler med ca 800 transportbedrifter om bistand med videre- og 
etterutdanning, internkontroll, forebyggende sikkerhetsarbeid og driftsoptimalisering 
samt gjennomføring av relevante og lovpålagte kurs.

Hovedsamarbeidspartner for NLF – MEF – IF – TS Forum – Volvo Norge – Volvo Maskin 

Transportkompetanse eier også 50% av Forus Storbilskole og YSK AS.

Kontaktperson – Yngve Furseth

Transportkompetanse Haugesund AS ble etablert i 2007 og 
er en ledende kompetanseleverandør og samarbeidspartner 
for transport- entreprenør- og logistikkbedrifter i Norge. 



TK Trafikkskole AS 
TK Gruppens nasjonale førerkortsatsning som tilbyr 
førerkort og kurs for alle kjøretøyklasser. 

Består per i dag av 5 datterselskaper som tilbyr A – Å tjenester på 15 
lokasjoner med hovedfokus på tunge kjøretøyer. Våre dyktige 
instruktører bistår med erverv av førerkort på en sikker og effektiv 
måte. Opplæringen foregår med topp moderne og tidsriktig utstyr 
tilpasset transportbransjen og myndighetenes krav. 

Per august 2019 tilbyr vi førerkortopplæring på følgende lokasjoner:

Haugalandet (Haugaland Transportskole) – Haugesund, Ølen, Kopervik, Åkra

Nordmøre (Halaas Trafikkskole) – Kristiansund, Molde, Fosen

Østlandet (Tungbilskolen) – Drammen, Sarpsborg, Rudshøgda

Stavanger/ Nord Jæren (Forus Storbilskole) – Stavanger, Sandnes

Bergensregionen (Åsane Trafikkskole) – Arna, Åsane, Bergen

Kontaktperson – Torleif Vestre



Enteno AS – Enteno Consult AS 
Enteno skal hjelpe aktører som ønsker å vinne større oppdrag i 
anleggs- og energisektoren

Vi definerer slike prosjekt typisk å være i samferdsel- og 
energiprosjekter og ha en kontraktsverdi fra 1-5 milliarder kroner

Enteno skal legge til rette for gjennomføring av prosjektene slik at 
oppdragsgivers krav til kvalitet og fremdrift ivaretas samtidig som de 
utførende entreprenørene sikres en akseptabel inntjening 

Enteno skal legge til rette for løsninger som forhindrer konflikter 
mellom de ulike partene i prosjektet

Enteno Consult AS skal sikre riktig bemanning til våre kunder via bruk 
av etablert nettverk. Selskapet ansetter mennesker med ulik 
kompetanse, og pr i dag bisitter vi en kompetanseplattform på ca. 40 
ansatte 

Kontaktperson – Svein Ove Vetrhus



Digit Nord AS 

Selskapet skal tilby ulike plattformer der målsetningen er å 
levere «dashbord»  som gir entreprenører, transportører og 
logistikkbedrifter bedre oversikt og dokumentasjon av egen 
drift

Dette skal gjøres via bruk av eksisterende systemer, med 
stor grad av tilpassinger til ulike prosjekter og drift. 

Det skal også utvikles løsninger for effektiv drift og økt bruk 
av erfaringstall. 

Kontaktperson – Svein Ove Vetrhus

Behovet for bransje tilpassede IT løsninger er 
sterkt voksende og vil øke betydelig fremover



TK Lederskole AS

Vår filosofi er at økt lederkompetanse gir økt sikkerhet og bedre lønnsomhet 
for bedrift og ansatte.

Kurs gjennomføres i samarbeid med NLF men er åpen for alle. Kurs 
gjennomføres primært i Oslo men kan også tilbys andre steder avhengig av 
interesse. 

Selskapet tilbyr også i samarbeid med Hagland Finans en kalkylemodell for 
transportnæringen samt regnskaps- og økonomitjenester for 
transportbedrifter.

TK Gruppen AS eier 50% av aksjene i TK Lederskole. Øvrige aksjonærer er 
Hagland Finans AS 35% og Engelien Consulting AS 15%.

Kontaktperson – Erik Engelien

TK Lederskole tilbyr utdanning og rådgiving i ledelse av 
transport- og logistikkselskaper.



HauTra Eiendom AS

Kompetansehuset er et moderne og tidsriktig kontorbygg som i tillegg til å huse TK Gruppen, Transportkompetanse og 
Haugaland Transportskole leier lokaler til flere bedrifter innen forskjellige virksomhetsområder.  

Kontaktperson – Svein Ove Vetrhus

HauTra Eiendom AS eier og drifter kontorbygget Kompetansehuset i Haugesund. Bygget 
ble ferdigstilt 2015.

Bygget er et av regionens mest moderne bygg med tanke på drifts- og energiløsninger 



Vår kompetanse – din trygghet

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN!


