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Uafhængigt nyhedsmagasin for det danske transporterhverv

Alle indextal er månedsgennemsnit.
Kilde: Københavns Fondsbørs.
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OMXC20-indeks

Valutakurser  30/11 15/12 4/1

EUR 756,72 756,27 756,63

USD 569.51 587,79 590,10

GBP 888,57 905,83 914,87
NOK 97,27 97,05 97,93
SEK  82,53 83.04 84,83

 Autodiesel – listepriser i kroner (kilde: Energi- og Olieforum)

 30/10 1/11 30/11 1/12 13/12 31/12 1/1 3/1

 11.63 11,51 11,57 11,69 11,39 11,59 11,66 11,75
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Kilde: Danske Bank

Af Lars Lassen

Den familieejede tyske logi-
stikkæmpe Dachser er ble-
vet akkrediteret af den svenske 
virksomhed Envirotainer til 
håndtering af farmaceuti-
ske forsendelser via luftfragt. 
Dachser kan herved udvide 
sine tjenester til life science 
industrien og aktivt tempera-
tur-kontrolleret luftfragt.
Farmaceutiske produkter 
transporteres stadig oftere over 

længere afstande. For at beva-
re holdbarheden og virknin-
gen i produkterne skal præcist 
definerede temperaturer nø-
je overholdes. Dette kræver de 
helt rigtige services.
- Vi, vores kunder og myndig-
hederne, stiller de højeste krav 
til transport af disse følsomme 
varer, forklarer Thomas Reu-
ter, direktør for Dachser Air & 
Sea Logistics.
Det er baggrunden for, at 
Dachser samarbejder med En-
virotainer. Det svenske firma 
er markedsleder inden for ak-
tive temperaturkontrollerede 
luftfragtscontainere og har nu 
godkendt Dachser som Qua-
lified Envirotainer Provider 
(QEP).
Envirotainer producerer og 
udlejer aktivt temperaturkon-
trollerede luftfragtscontainere. 
Virksomheden er verdens fø-

rende inden for sikre logistik-
løsninger til den farmaceutiske 
og bioteknologiske industri. 
Virksomheden tilbyder ude-
lukkende sine QEP-program-
mer for serviceudbydere, der 
formår at benytte Envirotainer 
containerne korrekt.
Ud over nedkølet luft- og 
søfragtstransport, tilbyder 
Dachser passivt temperatur-
kontrollerede løsninger ved 
hjælp af isoleringsemballa-
ge. Hvad enten det er aktiv 
eller passiv køling, registre-
res temperaturen under hele 
transporten og kunderne får 
automatisk besked.

Life science i danmark
Life science er også et vigtigt 
område i Danmark. Udvalg-
te medarbejdere fra Dach-
ser Denmarks luffragtsafdeling 
har deltaget, i intensivt internt 

træningsforløb, med undervis-
ning af Dachsers egne eksper-
ter på området.
- Vi er nu i den danske sø- og 
luftfragtsafdeling opdateret på 
Life science området, og ser 
frem til at kunne yde den bed-
ste service for vores kunder, 
netop inden for dette speci-
fikke transportområde”, siger 
Jesper Johansen, Air & Sea 
Manager Dachser Denmark.

Af Lars Lassen

Den økonomiske krise i Euro-
pa får mange til at ønske nye 
barrierer, der kan beskytte na-
tionale økonomiske interes-
ser. Men den løsning dur ikke, 
ifølge International Transport 
Danmark.
- Den udfordring skal vi lø-
se via udvikling og innovation 
frem for protektionisme, siger 
underdirektør Poul Bruun fra 
ITD. 
Derfor støtter ITD de beskri-
velser af transportsektorens 
udfordringer, som EU-Kom-
missionen behandler i sit for-
slag til transportdelen af EU’s 
program for forskning og in-
novation frem mod 2020 – 
det såkaldte ”Horizon 2020.” 
ITD understreger i et hørings-
svar, at det er afgørende at hol-
de fast i den frie konkurrence, 
når programmet falder ende-
ligt på plads.
- Ved innovationsprojekter er 
det vigtigt, at forhold som na-
tionale kørselsforbud, vægt- 
og dimensionsbegrænsninger 
og særlige regler for cabota-
ge bliver udfordret. Den slags 
begrænsninger er tiltagende 
i EU, og den stigende natio-

nale protektionisme er til stor 
skade for både den danske 
og den europæiske konkur-
renceevne, lyder det fra Poul 
Bruun.

Grønne transportmidler
ITD mener desuden, det er 
vigtigt at rette indsatsen inden 
for forskningen mod udvik-
ling af miljøvenlige transport-
midler. Et godt eksempel er 
nye, lette materialer, som sen-
der lastbilernes vægt på slanke-
kur. Et andet eksempel kunne 
være ændrede konstruktions-
former, så aerodynamikken 
bliver bedre.
Samtidig opfordrer ITD til at 
afprøve nye koncepter og løs-
ninger for transport af varer og 
mobilitet i byerne.

Efter flere års fremgang er 
mængden af internationalt 
gods på bane faldet i 3. kvar-
tal, viser nye tal fra Danmarks 
Statistik. 
Ifølge Dansk Erhverv er ud-
viklingen et udtryk for den 
internationale afmatning.
- Godstransport med tog gi-
ver bedst mening over læn-
gere afstande. Vi har set en 
glædelig udvikling siden 2006, 
hvor mængden af transitgods 
er mere end fordoblet. Den-
ne udvikling ser dog ud til at 
være vendt i 3. kvartal, hvor 
kurven for første gang i næ-
sten tre år vender nedad, siger 
chefkonsulent Jesper Højte 
Stenbæk, Dansk Erhverv.
Udviklingen skyldes primært 
mindre transitgods mellem 
Sverige og Tyskland. Det er 
endnu for tidligt at sige, om 
der er tale om en enlig sva-
le eller om udviklingen fort-
sætter. 
- Vi ser dette som en konse-
kvens af den generelle øko-
nomiske afmatning. Kurven 

er dog stadig langt over ni-
veauet for før krisen i 2008, 
siger Jesper Højte Stenbæk.
Samtidig er mængden af nati-
onalt gods steget svagt. 
- En stor del af årsagen er for-
mentlig de omlægninger, som 
transportvirksomhederne 
måtte lave pga. problemerne 
på Aarhus-Kalundborgruten, 
skønner Jesper Højte Sten-
bæk og peger på, at ruten nu 
er i drift igen - dog med fær-
re afgange.
- Hvis vi skal styrke gods-
transporten på bane, må vi 
have flere elektriske stræk-
ninger igennem Danmark, så 
vi bliver bundet op på de in-
ternationale net. Samtidig vil 
Femernforbindelsen og den 
nye godsbane på Sjælland 
hjælpe betragteligt. Godsop-
eratørerne slås dagligt med 
persontransporten om den 
begrænsede kapacitet på ba-
nen. Kapacitetsproblemerne 
vil kun blive værre i fremti-
den, siger Jesper Højte Sten-
bæk.

Af Gwyn Nissen

Aalborg-firmaet NTU In-
ternational har netop un-
derskrevet kontrakter på et 
tre år langt EU-liciteret ci-
vil luftfartsprojekt i Zam-
bia samt et fire år langt 
EU-liciteret vejudvik-
lingsprojekt i Malawi med 
et samlet rådgivningsbud-
get på henholdsvis 3 mio. 
kr. og 25 mio. kr.
NTU er i konkurren-
ce med rådgivnings-
virksomheder i Europa 
blevet udvalgt til at for-
bedre Zambias flyve- og 
luftfartssikkerhed. Pro-
jektet indebærer træning 
af luftfartsmyndigheder-
nes personale, opdatering 
af lovgivningsmæssige sy-
stemer samt teknisk støtte 
til anskaffelse af nødven-
dig sikkerheds- og kom-
munikationsudstyr. NTU 
har lignende erfaringer fra 
Montenegro, Tyrkiet, In-
donesien, Jordan og Togo.
Fra 2012 til 2016 vil NTU 
desuden implementere en 
gennemgribende reform 
af vejsektoren i Malawi. 

Projektet har fire hoved-
områder, nemlig styrkel-
se og omstrukturering af 
vejdirektoratet, klassifice-
ring af landets veje, en stor 
kampagne for bedre trafik-
sikkerhed samt skabelse af 
bedre forhold for private 
entreprenører og leveran-
dører af byggematerialer 
til vejsektoren. Disse ak-
tiviteter skal give landet 
et sikrere vejnet og bedre 
kompetencer for at fort-
sætte vedligeholdelsen og 
udbygningen af vejnettet.
NTUs lokale tilstedevæ-
relse i Zambia og Malawi 
gennem de seneste år og 
en lang række vellykkede 
projekter i regionen har 
haft essentiel betydning for 
projektet.
- Vi har et meget bære-
dygtigt og relevant rådgiv-
ningsprodukt i Afrika, som 
vil skabe vækst og gøre en 
forskel for befolkningen 
i mange år fremover, for-
tæller Seniorpartner Lars 
Bentzen.
NTU tager til Zambia og 
Malawi i januar 2012 for at 
sætte projekterne i gang.

Kurven er knækketudvider med services til life science
Tiltag: Tysk logi-
stikkoncern har 
opnået godken-
delse som kvalifi-
ceret Envirotainer 
provider.

dachser
I 2010 genererede Dachser 
en samlet omsætning på 
3,8 mia euro. 19.250 med-
arbejdere i 310 profitcen-
tre verden over håndtere-
de 46,2 mio. forsendelser, 
med en totalvægt på 35,5 
mio. ton.

fAcTS

aalborg-firma 
skal udvikle i 
afrika
Udvikling: NTU har vundet projekter 
for 38 millioner kroner i Zambia og 
Malawi.

frygt for øget 
europæisk
protektionisme
ITD: det er afgørende at bekæmpe 
den stigende protektionisme i Europa, 
når EU sætter fokus på forskning 
og innovation.


