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Oppdatert informasjon 14. mai 2020 

 

Kjære kunde,  
 
Vi fortsetter å holde fullt fokus på å holde leveransene i gang, til tross for den utfordrende situasjonen vi befinner 
oss i. Vi i DSV tilstreber oss å opprettholde et så godt driftsopplegg som overhodet mulig, og står godt rustet for 
å fortsette å sikre kapasitet og betjene alle våre kunder.  
 
Flere land er stadig berørt og påvirkes av stengte landegrenser og andre restriksjoner gitt fra myndighetene. 
Nedenfor ser dere en oppdatering på de mest berørte markedene.  
 
 
 

ROAD 

Internasjonal trafikk  

• Flere land har begynt med en gradvis «åpning», men det er fortsatt mange nasjonale og lokale 

restriksjoner som skaper utfordringer for daglig drift. 

• Det forventes ytterligere forsinkelser på godsframføringen. 

• Bookinger uten bekreftelse på at avsender (import) eller mottaker (eksport) er åpne og kan ta 

imot/sende varer, blir avvist.  

 

Italia: 

• Alle priser på FTL/LTL sendinger til/og eller fra Italia må avtales gang til gang grunnet nåværende 

situasjon.  

• Alle vanlige rutetabeller er fortsatt kansellert.  

• Alle våre kunder bes holde tett dialog med italienske leverandører. 

• Gradvis «åpning» av bedrifter og fabrikker.  

 

 

Spania:  

• Alle priser på FTL/LTL sendinger til/og eller fra Spania må avtales fra gang til gang grunnet nåværende 

situasjon.  

• Alle vanlige rutetabeller er fortsatt kansellert.  

• Alle våre kunder bes holde tett dialog med spanske leverandører.  

• Gradvis «åpning» av bedrifter og fabrikker. 

 

 

Frankrike:  

• Alle priser på FTL/LTL sendinger til /og eller fra Frankrike må avtales fra gang til gang grunnet 

nåværende situasjon.  

• Alle vanlige rutetabeller er fortsatt kansellert. 

• Alle våre kunder bes holde tett dialog med franske leverandører.  

• Gradvis «åpning» av bedrifter og fabrikker. 
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Tyrkia: 

• Tyrkia holder stengt f.o.m 16-19. mai 2020 grunnet nasjonaldag 19. mai. Dette kan medføre at 

avsendere holder stengt i perioden.    

• Tollvesenet er åpent.  

• Eksport av hygieneprodukter er ikke tillatt.  

• Etter «lockdown» i perioden 16-19. mai gjelder øvrige grenserestriksjoner. Sjåfører som er statsborgere 

i AT, DE, NL, BE, ES, FR, NO, DK, SE og IT, får ikke adgang til Tyrkia via Kapikule-grensen. Sjåfører 

som tar med last eller frakt fra disse landene vil ikke ha adgang til Tyrkia på 14 dager.  

• Etter 1. juni 2020 forventes det en gradvis «åpning» av landet.  

 

 

Storbritannia: 

• Alle vanlige rutetabeller er fortsatt kansellert.  

• Alle våre kunder bes holde tett dialog med britiske leverandører.  

• Gradvis «åpning» av bedrifter og fabrikker. 

 

 

Innenlandstrafikk 

• Fortsatt utfordringer knyttet til bemanning på terminal.  

• Vi legger all energi på at godsframføringen vil fortsette som normalt fra alle terminaler, og fra vår 

hovedterminal på Langhus.  

 

Thermo 

• Ingen nåværende utfordringer. 

 

 

AIR 

• Markedet er fortsatt ekstremt dynamisk og ratene endrer seg daglig, spesielt fra/til Asia og USA.  

• Flere restriksjoner og reduksjoner i flykapasiteten forventes. 

• Flere markeder er åpne, men flyfraktmulighetene er begrenset. Lengre ledetider må derfor påregnes.  

• Markeder som holder stengt: India forlenget frem til 17. mai, Pakistan i Sidh og Punjab-provinsen, samt 

Colombo i Sri Lanka.  

• Sør-Afrika har fra tidlig i mai løsnet opp, men det er fortsatt utfordringer og forventede økte kostnader, 

samt lengre transittid på innland.  

 

SEA 

• Fortsatt kansellerte avganger fra Asia til Europa som medfører press på kapasitet og rater.   

• Fortsatt press på kapasitet fra Europa til Far East, hvor det må forventes å bli betydeligere press om 3-5 

uker grunnet de kansellerte avgangene fra Asia.  

• USA og Nord-Amerika har kapasitet.  

• Markeder som holder stengt: India forlenget frem til 17. mai, Pakistan i Sidh og Punjab-provinsen, samt 

Colombo i Sri Lanka.  

• Sør-Afrika har fra tidlig i mai løsnet opp, men det er fortsatt utfordringer og forventede økte kostnader, 

samt lengre transittid på innland. 
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Avslutningsvis vil vi forsikre dere om at DSV’s ledende kriseutvalg (DSV Executive Crisis Committee) fortsetter 
å overvåke situasjonen nøye. Vår egen beredskapsgruppe i Norge vil sikre at våre kunder og organisasjoner får 
nødvendig informasjon, samt at nødvendige tiltak iverksettes etter behov.  
 
Vi ønsker å understreke at slik det ser ut nå, klarer vi å opprettholde og sikre tilnærmet normal drift. Situasjonen 
i Norge og globalt endrer seg daglig, og nødvendige endringer vil bli gjennomført på kort varsel.   
Vi vil henstille våre kunder til å ha tett dialog med sine leverandører og mottakere for å sikre mulighetene for 
henting og levering av gods.  
 
Dersom du har spørsmål, ber vi deg ta kontakt med din lokale DSV-representant og/eller se vår nettside som 
oppdateres jevnlig: https://www.no.dsv.com/.      
 
 
Med vennlig hilsen 
  
DSV Road AS 
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