
  

 

DSV Road AS // Informasjon vedrørende 

COVID-19 og Brexit  
 

Kjære kunde og samarbeidspartner,  

 

Vi ønsker å informere dere om at vi har 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 vi står godt rustet i forhold til å betjene alle våre kunder med 

nødvendig kompetanse og kapasitet.  

 

Nedenfor ser du de siste oppdateringene fra oss hva gjelder COVID-19 og 

status vedrørende Brexit.   

 

Internasjonal trafikk: 

Vi opplever generelt en meget god flyt og bra volum på alle våre internasjonale 

trafikker og destinasjoner. Ingen større konsekvenser, som følge av COVID-19. 

Når det gjelder produksjon inn og ut av UK, fungerer dette etter forholdene 

meget bra. Vi opplever noen utfordringer i forhold til:   



• Fortollinger inn og ut av UK. Det er noe forsinkelser på eksportklarering 

som skyldes treghet i EDI-linjer til og fra UK sitt Tollvesen. Dette 

innebærer en noe lengre behandlingstid.  

• Gods fra Irland blir også eksportklarert av fortollingsagenter i UK 

som konkurrerer om den samme kapasiteten.  

For å opprettholde effektiv godsframføring og på bakgrunn av ovennevnte, er 

det blitt besluttet at ingen sendinger blir hentet i UK før det er bekreftet 

eksportklarert. Det er derfor viktig at alle våre kunder booker sendingene sine i 

god tid og så tidlig som mulig.  

 

I tillegg til har det vært meget dårlig vær i Nordsjøen, med vindstyrke orkan. 

Dette medfører forsinkelser på våre leveranser med ytterligere 2-3 dager denne 

uken.   

 

Innlandstrafikk og Thermo:  

Vi opplever stort sett meget god flyt og bra volum på gods, både på Domestic 

og Thermo. Vi har noen utfordringer på Domestic knyttet til bemanning på 

Vestby-terminalen, men dette håndterer vi. Vi legger all energi på at 

godsframføringen vil fortsette som normalt.  

 

Avslutningsvis vil vi forsikre dere om at vi fortsetter å overvåke situasjonen 

nøye og at vi har vår egen beredskapsgruppe i Norge som vil sikre at våre 

kunder og organisasjoner får nødvendig informasjon, samt at nødvendige tiltak 

iverksettes etter behov.  

 

Slik det ser ut nå, opprettholder vi tilnærmet normal drift på alle divisjoner. 

Situasjonen i Norge og globalt endrer seg daglig, så vi vil henstille alle våre 

kunder og samarbeidspartnere til å holde 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, samt se vår nettside for oppdatert informasjon:  

https://www.no.dsv.com/ 

 

Med vennlig hilsen  

DSV Road AS  
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