
   
 

                                                                      

Afgangsfrekvenser i uge 51 / 52 / 1 / 2  ab Sjælland til Norge, Sverige og Finland 

Norge:   

 

Uge 51: 

Sidste afgang på stykgods, part- & full loads med levering inden Jul (Postnummer 80-99): fredag 13/12-2019 

Sidste afgang på stykgods, part- & full loads med levering inden Jul (Postnummer 40-79): mandag d.16/12-2019  

Sidste afgang på stykgods, part- & full loads med levering inden Jul (Postnummer 01-39): tirsdag d.17/12-2019    

Uge 52: 

Ingen normale afgange. Oplæsning og levering på ad-hoc forespørgsel. 

Uge 1: 

Ingen normale afgange. Oplæsning og levering på ad-hoc forespørgsel. 

Uge 2: 

Normale afgange på stykgods, part- og FTL fra d. 8/01-2020.  

 

Alt der måtte være udover ovennævnte løses også, dog på ad-hoc forespørgsel.  

 

Finland:   

Oplæsning Sjælland, Sverige, samt gældende for import fra Finland:  

Uge 51:   

Sidste afgang på stykgods (1-2 pll) med levering inden Jul:  fredag d.13/12-2019    

Sidste afgang på partload til/fra Sydfinland med levering inden Jul: tirsdag d. 17/12-2019 

Sidste afgang på partload til/fra Nordfinland med levering inden Jul: mandag d. 16/12-2019 

Sidste afgang på fulload til/fra Sydfinland med levering inden Jul: onsdag d. 18/12-2019 

Sidste afgang på fulload til/fra Nordfinland med levering inden Jul: tirsdag d. 17/12-2019. 

Uge 52: 

Ingen normale afgange. Oplæsning og levering på ad-hoc forespørgsel. 

Uge 1: 

Ingen normale afgange. Oplæsning og levering på ad-hoc forespørgsel. 

Uge 2: 

Normale afgange på stykgods, part- og FTL fra d. 8/01-2020. 

 

Alt der måtte være udover ovennævnte løses også, dog på ad-hoc forespørgsel.    

 



   
 

 

Sverige:  

 

Uge 51: 

Sidste afgang på stykgods & part loads med levering inden Jul:  mandag d.16/12-2019    

Sidste afgang på fulload til og med Stockholm med levering inden Jul: tirsdag d. 17/12-2019 

Nordsverige: Sidste afgang med levering inden jul: fredag d. 13/12-2019 

Uge 52: 

Ingen normale afgange. Oplæsning og levering på ad-hoc forespørgsel. 

Uge 1: 

Ingen normale afgange. Oplæsning og levering på ad-hoc forespørgsel. 

Uge 2: 

Normale afgange på stykgods, part- og FTL fra d. 8/01-2020.  

 

Alt der måtte være udover ovennævnte løses også, dog på ad-hoc forespørgsel.  

 

På alle tre markeder har vi uge 1 og 2 på lige fod med det øvrige markeder generelt kapacitetsudfordringer, hvorfor der i disse 

uger må påregnes risiko for en vis begrænsning i kapaciteten. 

 

   

 

 


