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Alla uppdrag utförs enligt DSV Road AB's gällande transportvillkor som finns på www.se.dsv.com  

 

Helgtrafik under vår och försommar 2020 

     L a n dsk ro n a  mars  2 02 0  

 
Till dig som är kund hos DSV Road AB 

 
Med vårens ankomst vill vi som vanligt informera er kring hur våra trafiker påverkas under 
kommande helger. Med anledning av COVID -19 finns det dock stor risk för ytterligare störningar 
under vår och försommar som vi i så fall kommer informera om löpande vid behov. 
 
Begränsad trafik 
Under vår och försommar 2020 kommer lastning och lossning i Sverige, såväl som i utlandet, att ske 
i begränsad omfattning eller helt ställas in under och i anslutning till följande datum:  
 
• Långfredag, den 10 april  
• Annandag påsk, måndagen den 13 april 
• Fredagen den 1 maj 
• Kristi himmelsfärdsdag, torsdagen den 21 maj 
• Nationaldagen, lördagen den 6 juni 
• Midsommarafton, fredagen den 19 juni  
 
Vid ovanstående helger och övriga helgdagar i Europa införs körförbud i olika omfattning. Därtill ökar 
semestertrafiken på vissa färjelinjer, vilket gör att godstrafiken får konkurrera om färje-platserna och 
förseningar kan uppstå vid t ex transporter på Finland, Öst- och Centraleuropa. För att undvika 
förseningar är det en fördel att planera sina transporter i god tid och arbeta med större marginaler än 
vanligt under dessa helger.   
 
Under Valborgsmässoafton kan vår trafik komma att påverkas i t ex studentstäder som Lund och 
Uppsala, där man befarar omfattande störningar i stadsdistributionen den 30 april.  
 
Under de första veckorna i juni förekommer det även studentfirande på olika datum i olika 
kommuner. Beroende på kortegevägar och avspärrningarnas omfattning kan förseningar uppstå på 
större orter som t ex Stockholm under det datum studentfirandet infaller.  
 
Vi återkommer med mer information om vad som gäller inför den kommande semesterperioden från 
Midsommar och framåt.  
 
Helgdagar i Europa 2020 
Bifogat finner du även en förteckning över helgdagar i Europa under 2020 som kan påverka våra 
ledtider på resp. land när dessa infaller. 
 
DSV Road Express  
Om du har en transport som inte kan vänta, kontakta närmaste DSV-kontor och fråga efter DSV 
Road Express – som aldrig står stilla. Är din transport akut? Ring vårt akutnummer på:  
020 - 42 20 25. DSV Road Express är tillgängligt dygnet runt, 365 dagar om året.  
 
Frågor och kontakter  
Kontakta gärna din ordinarie kontaktperson eller respektive trafikavdelning för närmare information 
om dina leveranser till/från respektive marknad. Kontaktinformation finner du på vår hemsida: 
www.se.dsv.com  
 
Med vänlig hälsning 
DSV Road AB 

 
 
 
Stefan Rumander 
General Manager, Marketing  

http://www.se.dsv.com/

