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Selskab i udlandet kan være en god ting
I denne uge blev der sat politiks fokus på
transportvirksomheder, der har hovedsæde i ét land - og
oprettet datterselskaber i et andet.
Det har en række danske transportvirksomheder gjort.
Spørgsmålet var - og er - om virksomhedernes
datterselskaber i eksempelvis Tyskland - men også i lande
som eksempelvis Polen og Rumænien - er reelle selskaber eller selskaber, der består af en postkasse med firmanavnet.
Efter EU-reglerne, der blev revideret i 2011 skal et selskab
have et minimum af aktivieter og blandt andet opbevare
centrale dokumenter.
Danske transportvirksomheders datterselskaber kan sætte
sindene i kog. Danske chauffører kan frygte at miste deres arbejde, hvis deres
arbejdsgiver opretter et datterselskab på den anden side af grænsen.
Hvis selskabet bliver oprettet for at skabe udvikling og beskæftigelse - kan det
være en god ting.
Nogle af de virksomheder, der har datterselskaber i Tyskland agerer på det
tyske marked i konkurrence med andre selskaber. Med et selskab i Tyskland
med lastbiler på tyske nummerplader kan firmaet konkurrere uhindret på det
tyske marked uden at køre ind i cabotagereglernes rammer.
Alternativet til at etablere sig i eksempelvis Tyskland kan være afvikling og færre arbejdspladser.
Derfor kan et selskab i udlandet være en god ting.
Hvis selskabet i udlandet bliver oprettet for at konkurrere med transportvirksomheder på virksomhedens
oprindelige hjemmebane på baggrund af lavere chaufførlønninger, kan det rokke ved den grundlæggende
struktur på arbejdsmarkedet i Danmark. Og det kan være ganske tankevækkende at tænke på mulige
konsekvenser.
God læselyst - Jesper Christensen, chefredaktør
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Kel-Berg nordic - robust som ingen anden.
Hårdttræsbund er tüv godkendt til 9 ton
Kel-Berg nordic - har 18 tons King-Pin tryk, således du kan køre
med 50 ton vogntogsvægt
Kel-Berg nordic - har type 36 luftpuder, de kraftigste på marked
8130 mm akselafstand - optimal lastfordeling til 50 tons
2595 mm fra kongebolt til støtteben
tilkobling med 2 og 3 akslede trækkere helt ”lovligt”
dobbelt 3-kammer lamper - Hella
standard komponenter fra chassiet til skydetag over aksler og
bremser fra BPW, saF og Wabco
Chassis dobbeltsvejset og Ktl behandlet
6 stk. 385/65r22 f.eks. Continetal
3 sidestolper i hver side med træbrædder
P-strammer for og bag
Hyrdestav + Færgekroge
Kæpstokkehuller 6x6x6
stokkemagasin - 12 kæpstokke
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Henrik Dam Kristensen leder et nyt
transportpolitisk netværk
Netværksvirksomhed knytter transportpolitisk netværk sammen med tidligere transportminister Henrik
Dam Kristensen. Det første møde i det nye transportpolitiske netværk er sat til 17. marts
Transportpolitiske spørgsmål er blevet mere og mere centrale i den offentlige debat. Transportområdet står overfor store
forandringer i de kommende år. Det nye transportpolitisk netværk, som netværksvirksomheden Samuelsen i København har
knyttet det grundlæggende net under, vil sætte fokus på nogle af de aktuelle problemstillinger på transportområdet nu og
fremover. På det første møde i netværket, der finder sted 17. marts, vil Trængselskommissionens analyser, S-RRegeringens egne transportpolitiske prioriteringer og transportpolitikkens betydning for dansk industri og produktivitet være
i fokus.
- Transportpolitik er mere relevant end nogensinde før med en række store offentlige projekter i gang og en lang række nye
politiske og økonomiske faktorer, som udfordrer branchen over en bred kam. Jeg ser frem til at sætte gang i netværkets
diskussioner og til at møde medlemmerne, siger tidligere transportminister, Henrik Dam Kristensen, som leder og facilitator
møderne i netværket.
I løbet af det kommende år inviteres seks transportpolitiske aktører til debat i netværket. Den nye transportminister Magnus
Heunicke (S) besøger netværket og vil på mødet 17. marts præsentere regeringens transportpolitiske visioner. På
netværkets næste møde, der er sat til 24. april, vil DSB's administrerende direktør Jesper Lok give sit bud på, hvordan DSB
kommer tilbage på sporet, mens formand for Trængselskommissionen Leo Larsen efter den nuværende plan for møderne i
netværket vil komme med et statusindlæg om Trængselskommissionens arbejde 19. juni.
Efter sommerferien er der også fastlagt en række møder. Den nuværende plan ser således ud:
Torsdag 28. august
DI Transport og erhvervets rolle i udvikling og vækst
v/ Michael Svane, branchedirektør i DI
Torsdag 23. oktober
Landstrafikmodellen - et anvendeligt grundlag for politiske prioriteringer på transportområdet?
v/ Vicedirektør Camilla Riff Brems, DTU Transport
Onsdag 10. december
Københavns lufthavn - et lokomotiv for vækst og beskæftigelse?
v/ Henrik Peter Jørgensen, kommunikationsdirektør i Københavns Lufthavn
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Netværket arrangeres i regi af netværksvirksomheden Samuelsen og henvender sig til ledere og nøglemedarbejdere, der
arbejder professionelt med transportpolitik.
På nuværende tidspunkt er følgende medlemmer af netværket (6. marts 2014):
Benno Kjerri Lerche Hansen, Formand, IDA Trafik & Byplan
Carl-Johan Vang Christensen, Logistikdirektør, COOP
Caroline Ullman-Hammer, Adm. Direktør, Øresundsbro Konsortiet
Henrik Eybye Nielsen, Chefkonsulent,MPA, Trafikkontaktrådet/Bornholms Regionskommune
Henrik Horup , Forbundsformand, Dansk Jernbaneforbund
Henrik Rasmussen, COO, E.ON Denmark
Hjalte Kragesteen, Journalist, Altinget.dk
Jakob Thykier, Adm. Direktør, UCplus A/S
Jan Villadsen, Gruppeformand, 3F
Jens Erik Sørensen, Direktør, Midttrafik
Jesper Højte Stenbæk, Chefkonsulent, Dansk Erhverv
Jesper Klausholm, CMO Marketingchef, Billund Lufthavn A/S
John Lindbom, Adm.direktør, DanTaxi
Jørn Schmidt, Senior Vice President, Post Danmark
Kaj V. Holm, Vice adm. direktør/Finansdirektør, Øresundsbro Konsortiet
Kim Brede Wagner, sektionsleder, Frederiksberg Kommune
Michael Knørr Skov, Vice President, COWI A/S
Mogens Kjærgaard Møller, Direktør, Rådet for Sikker Trafik
Simon Rask, Seniorprojektleder, Kræftens Bekæmpelse
Steen Nørby Nielsen, Divisionsdirektør, Siemens A/S
Thomas Bendtsen, Administrerende direktør, Rønne Havn A/S
Thomas Nørgaard, Direktør, Scan Global Logistics A/S
Et medlemsskab af netværket koster fra første møde efter tilmeldingstidspunktet 8.950 kroner plus moms. Beløbet dækker
udgifter til den løbende administration af netværksarrangementerne, herunder honorarer til oplægsholdere og facilitator,
lokaleleje og forplejning under møderne.
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EU-Kommissionen beder
tyske myndigheder
om at se på
dansk transportvirksomhed
Tyske myndigheder skal se på den danske transport- og logistikvirksomhed H.P Therkelsen A/S'
aktiviteter på adressen Neustadt 10 i Flensburg. Det fremgår af et svar fra EU-Kommissionen til to
socialdemokratiske medlemmer af EU-Parlamentet - danske Ole Christensen og tyske Jutta Steinruck
Det danske medlem af EU-Parlamentet Ole Christensen stillede i eftersommeren sidste år en række mere generelle
spørgsmål om transportvirksomheders postkasseselskaber i andre lande.
Men spørgsmålene var for generelle til, at EU-Kommissionen kunne svare. Derfor stillede Ole Christensen og Jutta
Steinruck en række mere præcist spørgsmål, der tog udgangspunkt i den danske transportvirksomhed H-P. Therkelsen A/S'
virksomhed på adressen Neustadt 10 i Flensburg.
På spørgsmålet, som Ole Christensen og Jutta Steinruck stillede 14. januar i år, har EU-Kommissionen 28. februar svaret,
at den vil anmode de tyske myndigheder om at gennemføre en individuel undersøgelse for at kontrollere, om virksomheden
fortsat opfylder betingelserne for adgang til vejtransporterhvervet.
De tyske myndigheder skal efterfølgende underrette EU-Kommissionen om resultaterne af kontrollen og om, hvilke
foranstaltninger der er truffet, hvis det blev konstateret, at virksomheden ikke længere opfylder kravene i denne forordning.
EU-Kommissionen bemærker også, at det i sidste ende er medlemsstaternes pligt at sikre, at forordningen overholdes.
I december 2011 blev reglerne om etablering i andre EU-lande revideret. Der blev den gang stillet krav om, at hvis
eksempelvis en dansk transportvirksomhed etablerede sig i eksempelvis Flensburg, skulle den have et faktisk og etableret
og varigt forretningssted og opbevare de centrale dokumenter om disponeringen af de tilhørende lastbiler på stedet.
Dermed satte EU-systemet en stopper for at drive transportvirksomhed i et andet land via et postkasseselskab i landet.
Læs mere næste side
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Mogens Therkelsen:

Vi har haft virksomhed
i Flensburg siden 1972
Direktør i transportvirksomheden H.P. Therkelsen A/S, Mogens Therkelsen, hvis tyske aktiviteter på
adressen Bachstrasse i den lille by Taarstedt sydøst for Flensburg ifølge EU-Kommissionen nu skal
undersøges af de tyske myndigheder, stiller sig uforstående over for EU-Kommissionens tiltag
- Vi mener, at det er en national forordning, hvordan man forvalter det her. Jeg kan sige, at vi har haft den forretning siden
1972, og vi har indtil dags dato ikke fået noget påbud eller nogen anmærkning af de tyske myndigheder, som hvert eneste
år har fået regnskaber og dokumentation fra os, siger Mogens Therkelsen til Politiken.
Over for transportnyhederne.dk henviser Mogens Therkelsen til artiklen i Politiken og peger på, at han og virksomeden ikke
har yderligere kommentarer for øjeblikket.
EU-Kommissionens krav om, at det tyske myndigheder undersøger de faktiske forhold omkring H.P. Therkelsen A/S'
aktiviteter i Flensburg kommer på baggrund af et spørgsmål fra de socialdemokratiske EU-Parlamentsmedlemmer - danske
Ole Christensen og tyske Jutta Steinruck. Ole Christensen håber, at H.P. Therkelsen kun er det første firma, som bliver
undersøgt.
- Måske kan denne sag være medvirkende til, at myndighederne i Tyskland bliver mere opmærksomme på at håndhæve de
regler, som også gælder andre danske selskaber, der har etableret sig syd for grænsen med postkasseselskaber, siger Ole
Christensen til Politiken.
Han håber, at de tyske myndigheder hurtigt vil undersøge sagen.
Læs mere næste side

Du finder de seneste numre af

Ugens transport
på ugenstransport.dk
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Dokumentation:

EU-Kommissionen's svar
om transportvirksomheders
datterselskaber i udlandet
De to socialdemokratiske medlemmer af EU-Parlamentet, danske Ole Christensen og tyske Jutta
Steinruck har fået svar på deres spørgsmål om transportvirksomheders datterselskaber i udlandet.
EU-Kommissionens næstforman og kommissær for transportområdet, Siim Kallas har svaret følgende:
I henhold til forordning (EF) nr. 1071/2009 skal virksomheder, der udfører godskørsel, opfylde en række betingelser for at få
adgang til vejtransporterhvervet. For at opfylde kriteriet om en "stabil og effektiv virksomhed" skal de blandt andet:
"…råde over et forretningssted i denne medlemsstat med lokaler, hvor virksomhedens kernedokumenter opbevares, navnlig
alle dokumenter vedrørende regnskaber og personaleforvaltning, dokumenter med oplysninger om køre- og hviletid samt
andre dokumenter, som den kompetente myndighed skal have adgang til for at kunne kontrollere, om kravene i denne
forordning er opfyldt".(artikel 5, litra a)
I henhold til artikel 5, litra c), i samme forordning, skal godstransportørerne også:
"…være i besiddelse af det påkrævede administrative apparatur og effektivt og vedvarende drive en driftscentral for de i
litra b) nævnte køretøjer beliggende i denne medlemsstat og med det hensigtsmæssige udstyr og de hensigtsmæssige
faciliteter".
EU-Kommissionen vil derfor anmode om, at de tyske myndigheder gennemfører en individuel undersøgelse for at
kontrollere, om virksomheden fortsat opfylder betingelserne for adgang til vejtransporterhvervet i henhold til den procedure,
der er fastlagt i artikel 12, stk. 3, i forordningen. EU-Kommissionen informerer de ærede medlemmer om resultatet af denne
procedure.
Kommissionen bemærker også, at det i sidste ende er medlemsstaternes pligt at sikre, at forordningen overholdes.
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Enhedslisten opfordrer SR-Regeringen
til at støtte finsk cabotage-sag
Statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) en har annonceret, at Danmark vil intervenere til fordel for
Finland i en kommende sag ved EU-domstolen om Finlands krav til udbetaling af dagpenge. Enhedslisten
forlanger nu, at SR-Regeringen tager et lignende initiativ i den sag, som EU-kommisionen forbereder også mod Finland - om den finske fortolkning af cabotagereglerne for lastbiltransport
- Det er godt, at regeringen vil støtte op om finnerne i
dagpengesagen. For i sidste ende handler al den
snak om velfærdsydelser til EU-borgere jo om social
dumping, siger transportordfører for Enhedslisten,
Henning Hyllested.
Efter hans opfattelse kan SR-Rregeringen passende
gøre det samme i den sag, der er på vej mod Finland
om fortolkning af EU's cabotageregler.

- Det ville være et væsentligt bidrag til at dæmme op
for de billige chauffører fra Østeuropa, der i stigende
tal kører rundt med gods i Danmark, fordi de store
vognmands- og speditionsfirmaer har sat
cabotagekørslen i system - i strid med forordningens
egne bestemmelser om, at der ikke må etableres en
permanent og løbende aktivitet, og at
cabotagekørslen skal have midlertidig karakter, siger
Henning Hyllested og fortsætter:
- Finnerne har jo gjort det, at de har taget forordningens ord for pålydende, og har sat en kraftig begrænsning på
cabotagekørslen, der betyder, at den samme lastbil ikke vil kunne køre cabotage dag ud og dag ind, som det sker i
Danmark.
Henning Hyllested siger videre, at hvis SR-Regeringen virkeligt mener noget med deres indsats mod social dumping, er der
her en oplagt mulighed for at komme ind i kampen.
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Transportoverenskomst nr. 3 er på plads
DTL Arbejdsgiverforening og 3F's Transportgruppe har fornyet deres transportoverenskomst. Den ligger
på niveau med de øvrige aftaler, der er indgået på normallønsområdet indenfor lager- og transport.
Aftalen dækker 6.000-7.000 chauffører på DTLs område
Aftalen er ifølge DTL Arbejdsgiverforening indgået på det samme grundlag som ATL-overenskomsten og har den samme
økonomiske ramme.
Formand Jørgen Egeskov og næstformand Martin Danielsen, der der ledede forhandlingerne på vegne af DTLs
Arbejdsgiverforening, er gennemgående tilfredse med resultatet.
- Vi havde selvfølgelig gerne set en aftale, der havde givet lidt lavere lønstigninger og øget fleksibilitet. Når det så er sagt,
så er vi tilfredse med, at vi kunne nå en aftale, der sikrer et fornuftigt overenskomstgrundlag for en tre-årig
overenskomstperiode, siger Jørgen Egeskov.
Formandskabet oplyser, at man opnåede at få aftalt et lavere bidrag for DTL arbejdsgivermedlemmer til samarbejds- og
udviklingsfond end for de øvrige transport- og lagerområder i Dansk Erhverv Arbejdsgiver.
Desuden benyttede parterne sig af forhandlingerne til at få lavet en forståelsesaftale på dagrenovationsoverenskomsten,
når det gælder om aftaler om beregning af betaling for overudbæringer, indkøring på helligdage samt kørsel på helligdage
ved lokal aftale om akkord.
Der er i øvrigt lavet samme ændringer i dagrenovationsoverenskomsten, som 3F har indgået med ATL.

Skat sætter fokus på danske importører
Mange brancher følger ifølge Skat ikke toldreglerne. En undersøgelse viser, at varer ikke bliver tariferet
korrekt. Hvis en virksomhed fejltariferer, kan det koste virksomhederne penge i form af efterkrav fra Skat
På baggrund af undersøgelsen vil Skat fortsat have fokus på fejltarifering. Derfor har Skat nedsat en projektgruppe, som
målrettet skal kontrollere de brancher, der laver mange fejl - i første omgang fra februar i år til februar næste år.
Skat oplyser, at virksomheder selv kan rette fejl, hvis de opdager fejl i fortoldningsangivelserne.
Virksomhederne kan sende rettelserne på en blanket til Skat på Skats adresse på Lyseng Alle i Højbjerg att.
Toldadministration 3 - eller på mail til Toldadministration.Aarhus@Skat.dk.
Blanketten kan findes på skat.dk under Virksomheder.
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Færre vognmandsforretninger
kørte i skifteretten sidste år
Tal fra Trafikstyrelsen viser, at færre danske vognmænd gik konkurs 2013, end i årene 2009, 2010, 2011
og 2012. Det får transportorganisationen ITD til at konkludere, at den konkursbølge, som finanskrisen
udløste i 2009 blandt danske lastbilvognmænd og mange andre virksomheder, er ved at trække sig
tilbage
I 2013 måtte 47 lastbilvognmænd dreje nøglen om, hvilket er det laveste tal siden 2008 og mere end en halvering i forhold
til 2012, hvor tallet var 94.
Med de nye tal for 2013 er det fjerde år i træk, at antallet af vognmænd, som må dreje nøglen om, falder. Da konkursbølgen
ramte i 2009 var tallet oppe på 154, mens det i 2010 var på 134 og på 99 i 2011.
- Vi nærmer os nu et mere naturligt leje for udskiftningen i erhvervet, og det er glædeligt oven på nogle særdeles barske år
for vognmændene, siger Jacob Chr. Nielsen, der er administrerende direktør i ITD.
Han peger på, at der i et par år frem mod finanskrisen blev ekspanderet rigtigt hurtigt blandt vognmændene, og hvor der
blev investeret flittigt.
- Det betød også, at den akutte finanskrise, hvor bankerne pludselig smækkede kassen i fra den ene dag til den anden,
gjorde rigtigt ondt mange steder. Tilpasning har derfor været nøgleordet i branchen i de sidste fem år, siger Jacob Chr.
Nielsen.
Tilpasningen har for vognmændene bestået i at undgå overkapacitet og udnytte den eksisterende kapacitet bedre.
- Godsmængderne er nu ved at nå niveauet fra før krisen igen, men det bliver altså transporteret af færre vognmænd. Det
tyder på en øget effektivitet, og det er i bund og grund også positivt, selv om baggrunden har været en svær krise, siger
Jacob Chr. Nielsen.
Tendensen er, at vognmændene bliver større og mere professionelle. Gennem de sidste ti år er det gennemsnitlige antal af
kørselstilladelser hos vognmændene vokset med 15 procent fra 6,0 til 6,9. Samtidig viser Trafikstyrelsens opgørelse, at
andelen af personligt ejede virksomheder falder til fordel for anpartsselskaber.
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Februar bragte et fald
på 49,3 procent
Det markante fald kommer i antallet af konkurser. I februar gik 249 virksomheder konkurs mod 491 i
samme måned sidste år. Det er det laveste antal konkurser siden august 2008 - lige før den økonomiske
krise lagde til kaj
Hvis man ser på de seneste 12
måneder, har der været et fald på 11,3
procent sammenlignet med den
foregående 12 måneders periode.
Ifølge den seneste konkursstatistik fra
analysevirksomheden Experian viser
alle områder et fald. Hovedstaden og
Sjælland viser det laveste relative fald i
antallet af konkurser sammenlignet med
samme periode et år tidligere. Grønland,
Lolland-Falster og Færøerne har over
det seneste år haft de største relative

Transportområdet bidrog positivt
med et fald på 27,3 procent
Når det gælder antallet af konkurser er tilbagegang i konkursstatistikken positivt. I februar faldt antallet af
konkurser generelt med 49,3 procent. Transportområdet gik også tilbage - dog ikke med 49,3 procent
I faktiske tal var tilbagegangen på 6 fra 22 i februar 2013 til 16 i februar i år.
Set over de seneste 12 måneder fra marts 2013 til februar 2014 gik 226 virksomheder konkurs på transportområdet.
Sammenlignet med den foregående 12 måneders periode, hvor der gik 257 virksomheder konkurs på transportområdet, er
der tale om en tilbagegang på 12,1 procent - hvilket er bedre end det samlede gennemsnit, der landede på 11,3 procent.
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Mercedes-Benz holdt andenpladsen
Efter de første to måneder af 2014 ligger Mercedes-Benz stadig nummer to med en markedsandel på
24,1 procent. Scania, som i mange måneder har holdt på andenpladsen med et enkelt skift til
førstepladsen en gang i mellem, blev dermed henvist til tredjepladsen
Scania har efter årets første to måneder en markedsandel på 19,2 procent. På førstepladsen holder Volvo med en
markedsandel på 34,3 procent - dermed er hver tredje nye lastbil over 16 ton en Volvo.
Fjerdepladsen tager MAN med 40 nyregistrerede lastbiler i årets første to måneder. På femtepladsen holder DAF med 6,4
procent, mens Iveco holder på sjettepladsen med 3,5 procent. Renault Trucks tager syvendepladsen med 0,9 procent.
Ser man på lastbilkoncernerne er Volvo Group Trucks med Volvo og Renault Trucks den største i Danmark med en samlet
markedsandel på 35,2 procent. Volkswagen Group med Scania og MAN er nummer to med 30,8 procent, mens Daimler er
nummer tre med 24,1 procent. DAF er nummer fire med 6,4 procent, mens Iveco er nummer fem med 3,5 procent.

Sæt fokus på din historie
Har du snart jubilæum? Eller har du fundet en
bunke gamle billeder i arkivet? Få din og
virksomhedens historie skrevet til dit formål – til
hjemmesiden, en artikel eller et jubilæumsskrift.
Vi graver i arkivet for dig, og vi interviewer dem,
der oplevede det hele.
Vi kombinerer nutid og nostalgi!

Få transportnyheder dagligt
direkte i din e-postkasse
for kun 1.596,00 kroner
for 12 måneder

Bestil dit eget abonnement
Mikael Hansen
på transportnyhederne.dk
journalist og konsulent
ved at klikke her!
IMAGITA Kommunikation

Sanderumvej 16B, 5250 Odense SV
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Volvo tog
en tredjedel
I februar blev der nyregistreret 191 nye
lastbiler over 16 ton. Det var 14 færre end i
februar sidste år, hvor der blev nyregistreret
205. Det største lastbilmærke i Danmark var i
februar Volvo, der tog en tredjedel af
markedet
I faktiske tal fik Volvo 64 nye lastbiler over 16 ton ud
at køre. Der var 22 flere end den nærmeste
konkurrent i februar - Scania - der fik nyregistreret 42,
der gav Scania en markedsandel på 22,0 procent.
Nummer tre i februar blev Mercedes-Benz, der fik nyregistreret 39 og en markedsandel på 20,4 procent.
MAN kørte ind på fjerdepladsen med 27, hvilket gav en markedsandel på 14,1 procent, mens DAF kørte ind på
femtepladsen med 12 og en markedsandel på 6,3 procent. Iveco fik nyregistreret 6 nye lastbiler over 16 ton og fik dermed
en markedsandel på 3,1 procent. Nummer 7 blev Renault Trucks med 1 nyregistrering og dermed en markedsandel på 0,5
procent.
For Volvo, Mercedes-Benz, MAN og DAF betød februar en fremgang i markedsandele, mens måneden betød tilbagegang i
markedsandele for Scania, Iveco og Renault Trucks.

Venstre genvælger sin trafikordfører
På er konstituerende møde i Venstres folketingsgruppe torsdag blev Kristian Pihl Lorentzen genvalgt
som partiets trafikordfører
- Jeg glæder mig meget til at fortsætte mit arbejde som trafikordfører for Venstre. Det er et uhyre vigtigt og interessant
politikområde, som har stor betydning for befolkningen og erhvervslivet. Effektiv og sikker transport er en afgørende
forudsætning for jobskabelse og udvikling i hele Danmark, siger Kristian Pihl Lorentzen, der har været Venstres
trafikordfører siden 2006.
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Flere omrejsende kriminelle
bliver holdt tilbage
Når udenlandske politimyndigheder finder udlændinge med tyvekoster fra Danmark, er det Udlændinge
Kontrolafdelingen (UKA) i Padborg, der på alle politikredses vegne har til opgave at få tyvene udleveret
samt efterforske sagerne i Danmark med henblik på at straffe de tilbageholdte
Den seneste opgørelse over, hvor mange kriminelle, der har været på besøg i Danmark - og som efterfølgende bliver
afsløret af politiet i Tyskland, er stigende. En af årsagerne er et samarbejde mellem dansk og tysk politi.
Politiinspektør Kaj Nielsen fra Syd- og
Sønderjyllands Politi fremhæver det nære
samarbejde mellem politiet i Syd- og
Sønderjylland og tysk politi som afgørende
for, at mange af sagerne kan opklares.
I 2011 forstærkede UKA indsatsen i forhold til
efterforskning af omrejsende kriminelle. Der
foregår et systematisk arbejde med at skaffe
efterretninger om kriminalitetsbilledet både i
Danmark og blandt de kriminelle i udlandet,
som har Danmark som operationsområde. Og
den øgede professionalisering og
samarbejdet på begge sider af grænsen giver
resultater.
- Et nært samarbejde bliver begge parter
stærkere af, og det gavner i sidste ende
opklaringen af kriminaliteten og dermed
borgerne, siger Kaj Nielsen.

For nogle kriminelle, der har været på besøg i Danmark - ender det med et
gensyn som passager i en politibil. Politiet i eksempelvis Tyskland sender i
stigende takt kriminelle over grænsen til Danmark, fordi de er blevet taget
med danske tyvekoster på ladet eller i bilen.

UKA samarbejder også med mange andre
landes politimyndigheder. Myndighederne dér kan for eksempel give det, man kalder early warnings - altså informere om, at
kriminelle kan være på vej til Danmark.
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Overordnet set er den borgervendte kriminalitet faldende - både på landsplan og hos Syd- og Sønderjyllands Politi. Det
gælder også på de områder, hvor omrejsende kriminelle typisk opererer som antallet af indbrud i beboelse, tyverier fra
varebiler samt indbrud i virksomheder.
- Der er ingen tvivl om, at udenlandske kriminelle bliver stadig dygtigere og samler sig i grupper, der arbejder professionelt
over meget store områder. Derfor er det vores opgave at systematisere vores arbejde og samarbejde hen over grænsen, så
vi kan blive ved med at bekæmpe denne type kriminalitet effektivt, siger Kaj Nielsen.
Ifølge politiet er antallet af hjemtagelsessager stigende.
• I 2012 var der 27 afsluttede sager og 38 udleverede personer
• I 2013 var der 48 afsluttede sager og 78 udleverede personer
Det er især det tyske politi, som ved kontroller af biler og lastbiler finder tyvekoster fra Danmark. Det kan være mange
forskellige ting, men typisk er det el-værktøj, cykler og entreprenørmaskiner.
Udlændinge Kontrolafdelingen - UKA i Padborg - anholder også selv ved kontroller omrejsende kriminelle på vej ud af
Danmark.
• I 2012 var det 76 personer
• I 2013 var det 65 personer
UKA har også et stort antal narkosager til efterforskning.
• I 2012 var der 52 sager med 53 personer
• I 2013 var der 49 sager med 58 personer
Når det gælder menneskesmuglere, er der en stigning i antallet af
sigtede fra 2012 til 2013. Antallet af menneskesmuglere hænger i
følge politiet sammen med aktuelle konflikter rundt om i verden.

Om UKA-enheden i Padborg
At bekæmpe omrejsende kriminelle er et
fokusområde for hele det danske politi,
hvor der er sat ind landsdækkende med
en lang række tiltag. UKA i Padborg
hjemtager på vegne af hele dansk politi
sager fra udlandet og udfører kontroller i
det grænsenære område.

Borgerkrigen i Syrien har betydet, at et øget antal syrere i en periode kommer til Danmark med hjælp fra
menneskesmuglere.
• I 2012 blev 27 menneskesmuglere sigtet
• I 2013 blev 43 menneskesmuglere sigtet
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Transportjuristerne ser på Incoterms
Lørdag 1. januar 2011 trådte de seneste Incoterms-regler (INCOTERMS 2010) i kraft. Incoterms-reglerne
udarbejdes og forvaltes af Det International Handelskammer, International Chamber of Commerce, og de
opdateres med jævne mellemrum for at reflektere ændringerne og udviklingen i verdenshandlen
Af advokat, ph.d., Lissi Andersen Roost (lar@andersen-partners.dk) og advokat, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen
(kmn@andersen-partners.dk), Andersen Partners
På trods af at reglerne ikke længere kan kaldes nye, er der fortsat visse
udfordringer forbundet med de handlendes praktiske anvendelse af
reglerne og forståelsen af deres konsekvenser, for eksempel i tilfælde
af transportskader på de handlede varer.
I den anledning giver transportjuristerne advokat, ph.d., Lissi Andersen
Roost og advokat, ph.d., Kenneth Melancton Nielsen fra advokatfirmaet
Andersen Partners i Kolding en guide til den korrekte brug for både
sælger, køber og transportør

§

§

§

§

Desværre sker det ofte, at sælger og køber i deres handelsforhold har
anvendt Incoterms-reglerne forkert. Enten har parterne ”udfyldt”
Incoterms-klausulen forkert, eller også tror de, at klausulen betyder og
medfører noget andet, end det, den faktisk gør. Det hænder desuden ikke sjældent, at kontraktgrundlaget mellem parterne
henviser til flere forskellige Incoterms-klausuler, der er indbyrdes modstridende.
Incoterms-reglerne har til formål at lette forretningsgangen for både sælger og køber i nationale og internationale
handelsforhold, hvor salgsgenstanden skal sendes fra ét sted til et andet. Hvis reglerne anvendes rigtigt, er de meget
ressourcebesparende, og der kan hentes både mandetimer og penge i at lære og forstå reglernes korrekte brug.
Klausulerne regulerer ikke alle forpligtelser i aftaleforholdet mellem sælgeren og køberen, for eksempel udtaler de sig ikke
om ejendomsrettens overgang, forhold vedrørende købesummen eller kontraktforholdets misligholdelse, men de tager
stilling til en række væsentlige forpligtelser, som primært vedrører handlens fysiske, faktiske og praktiske udførelse.
De forskellige klausuler fortæller blandt andet, hvem af parterne, der må sørge og betale for transporten, forsikring af
varerne undervejs, hvornår der er sket levering af salgsgenstanden, og dermed hvornår der er sket risikoovergang (hvilket
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ikke må forveksles med ejendomsrettens overgang fra sælger til køber), og hvem der må afholde omkostninger (til for
eksempel security-tjeks) i forbindelse med afviklingen af handlen.
Opdateringerne foretaget i Incoterms 2010 indebærer blandt andet, at de 13 kendte klausuler fra de tidligere Incoterms
2000 er blevet reduceret til i alt 11 klausuler.
En anden væsentlig ændring er, at klausulerne er blevet opdelt i
multimodale klausuler, det vil sige klausuler, der kan bruges ved alle
transportformer og ved kombinationer af alle transportformer, og maritime
klausuler, der kun er tiltænkt anvendelse ved søtransport.
Indholdet af klausulerne er tillige blevet opdateret, således at det stemmer
overens med udviklingen inden for handels- og transportbranchen.
Klausulerne tager for eksempel højde for den øgede brug af elektronisk
kommunikation, ligesom de også tager højde for de ændrede krav til
sikkerhedsforanstaltninger, som nu findes ved mange

§
§

§

§

grænseoverskridende godstransporter.
Desuden er visse søtransportklausuler i Incoterms 2010 blevet justeret, således at de nu er mere i tråd med den maritime
branche. Også den hyppigt forekommende situation, at godset sælges mange gange under transporten, er der tænkt på i
de nye klausuler.
Som bruger af Incoterms-reglerne, hvad enten man sidder på sælger- eller købersiden, kan man spare sig selv for mange
problemer, og sin virksomhed for mange penge, ved at følge nedenstående råd, når man skal anvende en Incotermsklausul i en kontrakt:
Sørg for, at Incoterms-klausulen er en del af handelsaftalen. Fremhæv klausulen i tilbud og tilbudsmateriale, herunder
virksomhedens salgs- og leveringsbetingelser/indkøbsbetingelser.
Vær sikker på, at klausulen fremgår af det endelige aftalegrundlag, altså at den er accepteret (meget gerne skriftligt) af
virksomhedens samhandelspartnere.
Kort sagt: Sørg for at aftale anvendelse af klausulen.
Vær sikker på, at virksomhedens samhandelspartnere er enige i, at den valgte Incoterms-klausul, nu også er den eneste
klausul, der handles under. Det nytter ikke noget, at have en sælger, der påstår at have leveret EXW og en køber, der
påstår, at der er leveret DDP.
Kort sagt: Sørg for at skabe klarhed over, hvilken klausul, der er aftalt anvendt.
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Vælg den rette Incoterms-klausul. Undlad at anvende de maritime klausuler ved handler, som ikke involverer søtransport.
FAS (Free alongside Ship) kan således være svær at fortolke og bruge, hvis det drejer sig om en handel, hvor varen
udelukkende skal transporteres i en lastbil.
Kort sagt: Vælg den rigtige klausul.
Vær præcis, når Incoterms-klausulen skal ”udfyldes”. Angiv så præcist som muligt det geografiske sted, der skal anvendes
i klausulen, dvs. både adresse, område og land. Og husk at skrive Incoterms 2010 lige bagefter stedangivelsen og
klausulen, så ingen er i tvivl om, hvilken regel, herunder fra hvilken udgave af Incoterms, der henvises til.
Kort sagt: Vær præcis ved formulering af klausulen.
Uagtet at Incoterms-klausulerne er handelsklausuler, der som sådan befinder sig i aftalen mellem en sælger og en køber af
en given vare, har de også afgørende betydning for transportørerne af de handlede varer. Det skyldes reglernes betydning
for risikoens overgang og spørgsmålet om vareforsikring.
Incoterms 2010 indeholder to klausuler med forsikringspligt for sælgeren,
nemlig CIP- og CIF- klausulen. Selvom disse klausuler direkte pålægger
sælgeren for egen regning at tegne en vareforsikring, der dækker køberens
risiko for skade på varerne under transporten, så bør køberen ikke sætte sin
lid til, at denne vareforsikring dækker alle tab, der kan opstå under
transporten.
Sælgeren har nemlig under CIP- og CIF-klausulen kun pligt til at tegne en
vareforsikring på det, der kan kaldes minimumsvilkår. Den pligtmæssige
vareforsikring i CIP-og CIF-klausulen dækker, udover de såkaldte havari
grosse-bidrag, således kun tab af eller skade på varerne som følge af meget
alvorlige ulykker, som for eksempel hvis skibet kæntrer, lastbilen vælter eller

§
§

§

§

flyet styrter ned.
Parterne i en handelsaftale, og ikke mindst transportørerne, der skal transportere de handlede varer, bør derfor altid - også
selvom CIP- eller CIF-klausulen anvendes mellem sælger og køber - tænke over, og i givet fald anbefale, tegning af
yderligere vareforsikring, idet de fleste transportskader sjældent skyldes kæntring af skibet eller nedstyrtning af det
transporterende fly.
Er køberens eller sælgerens tab i de ”sædvanlige” transportskade-situationer ikke dækket af en vareforsikring, vil køberen
eller sælgeren i mange tilfælde alene kunne få en begrænset del af sit tab erstattet hos den ansvarlige transportør. Dette
skyldes den vidtgående og lovfæstede begrænsning af transportørens ansvar for skader på godset under transport.
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Således er transportørens ansvar ved for eksempel international
landevejstransport som udgangspunkt begrænset til ca. 70 kroner pr. kg. tabt
eller beskadiget gods, hvilket beløb ikke rækker langt i det omfang, godset er
forholdsvist let, men kostbart, såsom spillekonsoller, it-udstyr, kostbar vin og
kontanter.
Nogle handlende er imidlertid ikke opmærksomme på disse
ansvarsbegrænsninger, hvorfor transportørerne generelt bør have det som led i
deres kundepleje at gøre kunderne opmærksomme på vigtigheden af at have
tegnet dækkende vareforsikring under transporten.

§
§

§

§

Tidspunktet for risikoens overgang, der fastlægges i medfør af den mellem
sælger og køber aftalte Incoterms-klausul, har som udgangspunkt endvidere
afgørende betydning for, hvem transportøren, i tilfælde af en transportskade, kan udbetale erstatning med frigørende
virkning til. Således kan transportøren ikke med frigørende
virkning udbetale erstatning til sælgeren, selvom denne er
transportørens kontraktpart, såfremt sælgeren ikke i medfør af
den aftalte Incoterms-klausul bar risikoen for godset på det
tidspunkt, hvor skaden skete.
At efterleve det sædvanlige udgangspunkt om, at man skal
holde sig til sin kontraktpart, kan derfor i sådanne
udbetalingssituationer blive en risikabel affære for
transportøren - noget ikke alle transportører er opmærksomme
på.

Alle informationer, som transportjuristerne giver
her på transportnyhederne.dk er kun til generel
oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning.
Hverken transportnyhederne.dk eller
advokatfirmaet Andersen Partners påtager sig
ansvar for tab som følge af fejlagtige informationer
i artiklerne eller andre forhold i forbindelse
hermed.
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Dansk Erhverv sætter fokus på Tyskland
Dansk Erhverv indbyder i samarbejde med Udenrigsministeriet og Dansk-Tysk Handelskammer
til morgenmøde om mulighederne på det tyske marked.
Tyskland er Danmarks vigtigste eksportmarked, men der er et stort potentiale for at styrke samhandlen
yderligere, herunder ikke mindst i forhold til Sydtyskland.
På morgenmødet taler den nye handels- og udviklingsminister Mogens Jensen (S) om Eksportrådets nye
handlingsplan for det tyske marked, mens Reiner Perau, administrerende direktør i Dansk-Tysk Handelskammer
blandt andet taler om perspektiver for dansk-tysk samhandel og investeringer.
Interesserede kan se mere på Dansk Erhvervs web-side.
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Lav
tolerancetærskel
udløser lastindikatorer
som standardudstyr
De nye tolerancegrænser for overlæs på totalvægt og akseltryk, som trådte i kraft 1. marts, har fået Volvo
Trucks Danmark til at beslutte at alle FH-, FM og FMX-lastvogne med luftaffjedring på bagakslen, skal
have en lastindikator som standard
Volvo Trucks Danmark fremhæver, at
initiativet er et forsøg på at hjælpe
kunderne med at undgå at køre med
overlæs på deres lastbiler.
Det nye cirkulærer om overskridelse af
totalvægten nedsætter tolerancegrænsen
for overlæs fra 7 procent til 3 procent.
Dermed skal chauffører og vognmænd
være endnu mere præcise med at holde
vægten, når de læsser deres lastbiler.
Det kan i nogle tilfælde betyde underlæs
på bilerne, som dermed ikke udnytter
den øgede totalvægt, som skulle være
med til at øge effektiviteten på
landtransportområdet.

Med en lastindikator monteret i forbindelse med luftaffjedringen, vil chaufføren i
en lastbil kunne se, hvor meget , der er læsset på lastbilen.
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Hos Volvo Trucks Danmark forklarer de, at et hjælpemiddel som en elektronisk lastindikator der kontinuerligt overvåger
belastningen og lastfordelingen på aksler, der er udstyret med EBS og luftaffjedring, kan være med til at sikre, at læsset
ikke ligger over grænsen for totalvægt - og samtidig sikre, at vognmand og chauffør udnytter den øgede totalvægt til større
effektivitet.
Derfor gør Volvo Trucks Danmark elektroniske lastindikatorer til
standardudstyr på Volvo FH-, FM- og FMX-lastvogne med luftaffjedring på
bagakslen eller bagakslerne.
- Vi håber, at det kan bidrage til at hjælpe vores kunder med at undgå
overlæs, siger administrerende direktør for Volvo Group Trucks Danmark
Søren Wettergreen.
Han peger på, at vognmændene vil have mulighed for fravælge denne
mulighed.
- Men så vil det være på baggrund af en fornuftig stillingtagen til, om den er
nødvendig eller ej, siger han.

MAN i Odense bliver
servicepartner for Thermo King
KH OneStop A/S - der repræsenterer Thermo King i Danmark - har indgået et strategisk samarbejde med
MAN Odense A/S, som har opsagt det hidtidige samarbejde med Carrier i Padborg
MAN Odense bliver med virkning fra 1. maj ny Thermo King service partner på Fyn, idet KH OneStop nedlægger sine
aktiviteter på Hvidkærvej i Odense.
Tre uddannede kølemontører overgår i denne forbindelse til MAN Odense, som fremover varetager al Thermo King service
samt KH Ones Stops øvrige aktiviteter inklusive mobilservice på Fyn.
KH OneStop's bygninger på Hvidkærvej i Odense sættes i denne forbindelse til salg via Restato Erhverv i Odense.
- Vi er sikre på, at den ny aftale vil blive til glæde og gavn for såvel vore kunder, MAN Odense som KH One Stop og glæder
os til samarbejdet, siger direktør Knud Henrik Hansen.
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Iveco-forhandler åbner i Kolding
Øget produktfokus, større geografiske områder og synergier er nogle af de tanker og ønsker, der ligger
bag Ivecos nye netværksstruktur i Syd- og Sønderjylland. Iveco-forhandler I. M. Jensen & Bache åbner ny
afdeling i Kolding
I Kolding, der er et strategisk vigtigt område for Iveco, investerer I. M. Jensen & Bache i en ny og moderne forretning. Den
nye forhandler bliver Full Range, det vil sige, at I. M. Jensen & Bache kommer til at tilbyde hele Ivecos modelprogram både
på salgs- og servicesiden.
I. M. Jensen & Bache vil fortsat være at finde på adressen i Padborg og bliver med den nye forhandling i Kolding en endnu
stærkere Iveco partner.
- Padborg er overvejende et område med tunge lastbiler, og det vil vi gerne holde fast i, siger Michael Bache og fortsætter:
- Da kapaciteten på vores værksted, opbygnings- såvel som reparationsdelen, er tæt på 100 procent, har vi valgt at sætte
fokus på lastbilsalget, herunder de tunge
lastbiler Iveco Stralis og Trakker.
Michael Bache er overbevist om, at det
øgede fokus på det tunge program med
blandt andet Iveco Stralis vil være til stor
gavn for både kunder og virksomheden.
- Padborg vil naturligvis fortsætte med at
servicere hele Ivecos modelprogram med aftenåbent helt frem til klokken
21.00, siger Michael Bache, der tilføjer:
- Ligesom vores nye forretning i Kolding
vil kunne trække på vores meget erfarne
opbygningsafdeling, som vi med årene
har udviklet i Padborg.
Iveco Nordics administrerende direktør Lars Beck er meget tilfreds med løsningen. Vi sikrer Ivecos eksisterende og
fremtidige kunder endnu bedre muligheder for salg og service i det nye større område, siger han.
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Et bud på Fremtidens Tanktrailer
ser dagens lys i april

Producenten af tankvogne - VM Tarm A/S - har det seneste år arbejdet intensivt på at udvikle et bud på
Fremtidens Tanktrailer, som nu er klar som en prototype
Projektet, der har været økonomisk støttet af Miljøstyrelsen, har haft stor fokus på reduktionen af tanktrailerens egenvægt,
så nyttelasten tilsvarende kan øges.
- Projektet har været en stor succes, som dog også har budt på udfordringer undervejs. Resultatet lever op til vores
forventninger og vi ser nu med glæde frem til at kunne præsentere resultatet 11. april 2014. - Med vores prototype vil vi
blandt andet vise anvendelse af nye materialer, som tidligere kun har været anvendt i meget begrænset omfang inden for
landevejstransport, siger Brian M. Andersen, teknisk chef hos VM Tarm A/S.
Undervejs i projektet har VM Tarm A/S fået støtte af en lang række samarbejdspartnere, heriblandt SAF Danmark, Volvo
ved Autohuset Vestergaard og SSAB (Svensk Stål), som også vil være tilstede under præsentationen.
Arrangementet, hvor Fremtidens Tanktrailer bliver vist frem, finder sted i hos VM Tarm fredag 11. april fra klokken 12 og
frem til klokken 16.
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Nye distriktschefer
skal sælge for SAWO
Opbyggervirksomheden Sawo A/S har ansat en del nye medarbejdere til at supportere kunderne med
salg og service fremover. Fire nye distriktschefer er fordelt rundt i landet i forskellige geografiske distrikter
Sydjylland/Fyn: Søren Dünnweber har de sidste par år
været ansat hos MAN i Padborg, og glæder sig til at
komme tilbage til ”opbygger” branchen. Han har tidligere
været ansat hos SAWO og har dermed en god viden med
helt fra start.
Nordjylland: Rene Falkenberg kommer fra Scania i Hobro/
Randers og får region Nordjylland som virke område. Rene
Falkenberg har indgående kendskab til lastbil/
transportbranchen.
På billedet ses ovennævnte med den endnu
ukendte mand i Østjylland yderst til venstre.

Nordsjælland/København: Henrik Schjøttz kommer fra
værkstedet i Herlev, hvor han har været siden 2011 som
opbygger og har en stor viden om Sawo’s opbygninger.

Vestjylland: Jørn Nørgaard får ansvar for det vestjyske. Jørn Nørgaard har en baggrund som lastbilmekaniker og
maskintekniker. Han har senest været hos Unimerco og Dan Sweep.
Østjylland: Til Sawo's afdeling i Aarhus starter der en ny distriktschef 1. april. Han kommer fra branchen, og har stor
erfaring med nogle af produkterne. Ifølge Sawo er det lidt for tidligt at offentliggøre hans identitet.
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Iveco får ny forhandler af det lette
Kunder til lette og mellemtunge lastbiler i det sønderjyske kommer frem over tættere på, når det gælder
køretøjer fra Iveco. Lørdag 1. marts bød Iveco velkommen til en ny forhandler, HLT Service, som er
udnævnt til autoriseret Iveco forhandler for Ivecos Daily og Eurocargo modeller

HLT Service tilbyder
både salg og service af
lette og mellemtunge
lastbiler og råder over
2.300 kvadratmeter
værksteds- og
skadecenter.
HLT Service har stor
erfaring med branchen
og har i over 10 år
serviceret det
sønderjyske område.
- Et højt serviceniveau
har gennem alle årene
været nøglen til succes
og dermed væksten i vor virksomhed. Vore kunder er vant til stor fleksibilitet, og vi er klar til at tage imod dem dagligt fra
klokken 6 til klokken 8, seks dage om ugen, siger Lars Hansen, der ejer HLT Service.
- Vi kan nu tilbyde salg af nye Iveco erhvervsbiler i form af Daily og Eurocargo, og rådgivningen til vores kunder vil være i
top, da Finn Nymann Jørgensen, som har indgående kendskab til branchen, er ansat som sælger. Finn Nymann Jørgensen
har betjent Iveco kunder i Sønderjylland i mere end 10 år.

Iveco Nordics administrerende direktør Lars Beck er meget tilfreds med løsningen. Vi sikrer Ivecos eksisterende og
fremtidige kunder endnu bedre muligheder for salg og service i det nye større område, siger han.
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Sawo leverer fem komplette til HCS A/S

Transportvirksomheden HCS A/S Transport & Spedition i Glostrup har fået leveret fem komplette
opbygninger fra Sawo A/S. Opbygningerne er alle udstyret med HIAB XS 144 E-4 HiPro CD kraner og
Multilift XR 20SL kroghejs samt vejesystem
Bilernes primære opgaver vil være at tømme flaskekuber i Københavns-området.
I forbindelse med håndteringen af flaskekuberne, bliver der stillet krav om automatisk neddrosling af kranens hastighed
indenfor et bestemt område over containeren. Dette er løst gennem et specielt udviklet PLC-program i kranens
computersystem.
Transportvirksomhed har rødder i en købmandsforretning
Historien om HCS A/S startede i 1941, hvor købmand Hans Chr. Svendsen indregistrerede sin første lastbil, og
virksomheden fik navnet "H.C. Svendsen", som senere blev til "H.C. Svendsen A/S".
Virksomheden beskæftigede sig fra starten med renovation for Lyngby Tårbæk kommune samt entreprenørkørsel for
kommunen og entreprenører.
Efter krigen fik virksomheden en hel del gravemaskiner og andet entreprenørmateriel, hvilket man udlejede til kommunen
og entreprenører. Dette resulterede i, at man blev kendt for at have et stort antal kranvogne i drift.
I 1990 købte virksomheden A/S Rich. Frederiksen & Co med Hans Frederiksen som direktør transportvirksomheden.
Familien Frederiksen har været aktiv i transportbranchen i alle årene og har ejet og drevet flere virksomheder indenfor
branchen. Siden købet i 1990 er der løbende blevet tilført nye aktiviteter, og hvor den internationale sektion straks blev en
del af virksomheden, er andre først kommet til gennem årene og virksomheden drives nu i seks sektioner, som samlet
beskæftiger ca. 500 personer i Danmark og udlandet.
Virksomheden drives i dag af fjerde generation - Mads og Jacob Frederiksen.
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500 TNT-biler får en sort books
Transportkoncernen TNT Express' britiske datterselskab installerer sorte bokse i 500 lastbiler. De sorte
bokse, der indeholder avancerede videosystemer skal støtte chaufførerne i at få bedre kørevaner og
forbedre chauffører-sikkerheden
TNT Express' beslutningen kommer i kølvandet på en nimåneder lang operationel test af kameraerne i biler, der
kørte ud fra TNT's depot i Rotherham i nærheden af
Sheffield i Midtengland.
De såkaldte in-cab black box kameraer er udviklet af
virksomheden RoadHawk. Ud fra samme princip som de
sorte bokse, der kendes fra fly, opsamler kameraet fra en
position bag køretøjets bakspejl, al information om forløbet
på vejen foran TNT's biler.
- Med kameraerne opsamler vi dokumentation om, hvad
der sker i trafikken, og hvordan vores chauffører kører. Vi
vil også kunne bruge systemet til at analysere eventulle
uheld, som vores biler måtte blive indblandet. De første
omfattende tests viser, at det blandt andet har den gavnlige
effekt, at chaufførerne tænker mere over deres kørsel og
samtidig føler sig mere trygge, siger Susanne Vatta, der er
administrerende direktør i TNT Danmark.
I en rundspørge efter de ni måneders test i Rotherham svarede 56 procent af chaufførerne, at kameraerne havde påvirket
deres kørestil til det bedre, mens 75 procent personligt følte sig mere trygge, mens de var på arbejde.
RoadHawks kamerateknologi installeres bag ved bakspejlet. Her optager et CCTV kamera med vidvinkel automatisk
forløbet på vejen fra det øjeblik, bilen startes. Optagelserne sker i et konstant loop. Så med mindre, der sker en hændelse,
som får bilen til at bremse kraftigt op, overspilles tidligere optagelser.
Kameraets sensorer kan opfange G-påvirkninger ved for eksempel hårde opbremsninger. Sker det, dannes særlige "triggerfilmsekvenser", der gemmes til senere analysering. Kameraet understøttes af GPS via Google Maps, hvilket også gør det
muligt at identificere et køretøjs præcise placering, dets fart, med mere, hvis der sker et uheld.
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Traf iksikkerhed

Lokal trafiksikkerhed bliver prioriteret
Vejmyndighederne sættes nu ind og lægger samlet 66,2 millioner kroner i arbejdet med at viske sorte
pletter væk fra vejene. Pengene skal bruges til at forbedre rundkørsler, ombygge kryds og tiltag, der øger
trafiksikkerheden på udsatte steder
De enkelte projekter, der nu gennemføres, er udpeget på baggrund af, at Vejdirektoratet løbende har registreret lokaliteter,
hvor uheldsraten er høj, eller hvor trafikanter oplever generel utryghed.
Eksempelvis bliver der etableret rundkørsler, skabt bedre vejbelysning og ændret på signalanlæg, der øger
trafiksikkerheden.
Som en del af indsatsen afsættes 25 millioner kroner til hurtig løsning af lokale problemer, som konstateres eksempelvis
efter trafikuheld. Midlerne giver Vejdirektoratet mulighed for hurtigt at sætte ind, hvis problemerne kan løses ved mindre
foranstaltninger.

Få transportnyheder dagligt
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Den først af to
nybygninger
er blevet sat i søen
Den norske transportkoncern - Nor Lines - har fået søsat det første af to nybyggede skibe, der indgår som
en del af koncernens store miljøsatsning på søtransport langs Norskekysten
Det første af Nor Lines to
nybygninger blev søsat i
den første weekend i marts
på værftet Tsuji Heavy
Industries lige udenfor
Shanghai i Kina. Når
skibene bliver sat i trafik
langs Norges kyst vil Nor
Lines kunne tilbyde en
effektiv og miljøvenlig
løsning, som ifølge
transportkoncernen er
konkurrencedygtig på
markedet.
Det første skib får navnet
»Kvitbjørn« og er en
milepæl på vejen mod
miljøvenlige logistikløsninger i Nordeuropa.
Det første skib er sammen med nummer to et væsentligt skridt i retning af at bruge en ny og prisbelønnet skrogform og
fremdriftsanlæg som sammen med multimodale lastbærere om bord bidrager til, at godstransporten ad søvejen får et
markant konkurrencefortin i forhold til andre løsninger.
Nor Lines vil med sine nybygninger kunne tilbyde ”grønne transportkorridorer” på konkurrencemæssige vilkår.
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Begge nybygninger benytter naturgas som brændstof med reduceret udslip af CO2 på ca 35 procent.
Der til kommer, at udledningen af sod og svovl vil forsvinde sammen med en reduktion af NOx-udslippet på 90 procent.
Nor Line konkluderer, at miljøbelastningen pr. transport vil blive reduceret med 70 procent sammenlignet med vejtransport.
De to nye skibe vil blive sat ind på Nor Lines ruter mellem Holland via Oslofjorden og nord på til Hammerfest.
Nor Lines har en vision om at bidrage til en bæredygtig udvikling for transportsektoren, hvor Nor Lines' mål er at efterlade et
renere fodspor fremover.
Den norske transportkoncern, der har været aktiv i over 160 år med rutegående søfart, leverer i dag totalløsninger inden for
transport og logistik i Norge og Nordeuropa.

Regler for af- og påmønstring
bliver smidigere
Nye regler for visumfritagelse gør det smidigere for søfarende at af- og påmønstre skibe i Danmark.
Fremover bliver det markant lettere for rederier og for søfarende at foretage besætningsskift i Danmark
Det er en konsekvens af, at Justitsministeriet i slutningen af sidste år imødekom et ønske fra Danmarks Rederiforening og
Danmarks Skibsmæglerforening om at gøre reglerne for udstedelse af visum til søfolk smidigere
Ifølge Justitsministeriet vil ordningen træde i kraft senest 1. april. Politiet og Justitsministeriet arbejder i øjeblikket på at få
det underliggende regelsæt gjort færdig.
- Vi arbejder hele tiden for at afvikle unødige barrierer og gøre det enklere og mere attraktivt at være rederi i Danmark. Med
de nye regler om visumfritagelse har vi taget et skridt mere i den retning og løst et praktisk problem for en række af vores
medlemmer, siger Stinne Taiger Ivø, der er leder af juridisk kontor i Danmarks Rederiforening.
Hovedtrækkene i ordningen er, at søfolk, der af- og påmønstrer i Danmark, fritages for at søge visum. Visumfritagelsen er
dog knyttet op på visse betingelser, herunder at den kun gælder for besætningsmedlemmer, der har identitetsdokumenter
udstedt i henhold til ILO-konventionen nr. 108 og nr. 185 samt gyldigt nationalitetspas.
Visumfritagelsen vil forventeligt gælde i tre dage i forbindelse med en af- og påmønstring i Danmark. Det vil desuden, som
følge af den nye ordning, være muligt at foretage besætningsskift på reden eller fra et skib i passage.
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Euro 6-lastbilen
har V8-heste
bag gitteret
Virksomheden Skive Fragt har sendt deres første
Euro 6-trækker ud at køre med gods. Den nye
trækker er en tre-akslet Scania R520 med en V8motor bag gitteret
Trækkeren, der er leveret med Topline-førerhus, har
fuldluftaffjedring, Opticruse-gearkasse og retarder.
Skive Fragt har fået bilen leveret med "Ecolution
By Scania" med Driver Coaching, Oversigtsrapporter til
vognmand og trådløs download af kørertidsdata.
Bilen, der er lakeret hos Skive Autolak, er solgt og leveret
af William Bøgelund Madsen, der er salgskonsulent for
Scania i Midtjylland.
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