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Semestertrafik 2020 

    Landskrona  ma j  2020  

 
 

Till dig som är kund till DSV Road 

 
Nu står sommaren för dörren och med den kommande semestertider då vi i vanlig ordning måste anpassa 
våra trafiker till efterfrågan på marknaden. Årets planering påverkas dock av flera osäkerhetsfaktorer 
relaterade till COVID-19 inom Sverige och i Europa, där även lokala restriktioner kan påverka. 
 
 

Semestertrafik inrikes 2020 
DSV Road AB kommer att bedriva semestertrafik under delar av sommaren då vi måste anpassa 
kapaciteten i inrikessystemet till rådande volymer. Vi kommer även i år att ha dagliga avgångar från 
våra inrikesterminaler under hela sommaren, men med reducerad kapacitet emellanåt. Det är 
självklart vår ambition att tillgodose våra kunders transportbehov även under semesterperioden, men 
det kan förekomma längre ledtider. För att vara på säkra sidan ber vi dig ha extra framförhållning vad 
gäller transportplaneringen under sommaren. 
 
 
Semestertrafik utrikes 2020  
Med anledning av COVID-19 har ett antal rederier redan reducerat sina avgångar på flera 
destinationer, vilket kan komma att påverka ledtiderna ytterligare under semesterperioden.  
 
Utöver färjeproblematiken inför också en del länder i Europa, exempelvis Frankrike och Tyskland, 
vissa körrestriktioner för tung trafik på hårt belastade vägar under semesterperioden. I tillägg kommer 
dragbilskapaciteten att vara ansträngd under semesterperioden innan alla svenska och europeiska 
chaufförer är tillbaka efter semestern, med förlängda ledtider som följd. 
 
Det finns inga planerade störningar gällande våra transporter av tempererat gods med DSV Food 
Transport utan dessa ser ut att kunna fungera som vanligt under hela sommaren. 
 
Flera av ovan utmaningar återkommer varje år men med extra framförhållning och god planering kan 
vi gemensamt minska störningarna under denna period. Vi ber dock om förståelse för de eventuella 
inverkningar vi ej kan förutse, och därmed heller inte planera för, med anledning av COVID-19. 
 
 
Expresslösningar 
Om du har en transport som inte kan vänta, kontakta gärna ditt närmaste DSV-kontor och fråga efter 
DSV Road Express, som aldrig står stilla, eller DSV XPress som erbjuder expresslösningar för 
dokument, paket och pallar.  
 
 
Frågor och kontakter 
Om du har frågor beträffande ovanstående information, ber vi dig kontakta din ordinarie 
kontaktperson eller närmaste DSV-kontor. Kontaktinformation finns på: www.se.dsv.com  
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
DSV Road AB 
 
 
 
 
Stefan Rumander 
General Manager, Marketing 

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

