
 

 

Afgangsfrekvenser uge 51 + 52 i 2017 + uge 1 i 2018,  fra Danmark til Norge, Sverige og Finland  

 

Til Sverige:  

Uge 51:  

op til og med Stockholm : sidste afgang på stykgods med levering inden jul : tirsdag d. 19.12.      

Op til og med Stockholm : sidste afgang på part-og full-load med levering inden jul : onsdag d. 20.12.   

Nord for Stockholm :                                              sidste afgang med levering inden jul :  fredag d. 15.12.  

Uge 52:   

ingen normale afgange. Vi har stadig ledig kapacitet og skulle der være behov for kørsel, så kan vi arrangere dette på ad 

hoc basis. 

Uge 1:  

Første afgang tirsdag dag den 2.1.  

Vi har i uge 1 og 2 på lige fod med det øvrige marked generelt kapacitets udfordringer, hvorfor der i disse uger må 

påregnes en vis begrænsning i kapaciteten 

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

 

Til Norge:  

Uge 51:  

Syd/midt Norge : sidste afgang på stykgods & partloads med levering inden jul :  tirsdag den 19.12.   

Syd/midt Norge :                          sidste afgang på Full-load med levering inden jul : onsdag d. 20.12.     

Nord-Norge  :                                                     sidste afgang med levering inden jul : fredag den 15.12.  

Uge 52:  

Stykgods, part-& full-load køres som normalt / dog eventuelt med en ekstra dag på afhentning og  

levering.  

Uge 1:  

Første afgang tirsdag den 2.1.2018  

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

 



Til Finland ab jylland og fyn:  

Uge 51:  

Helsinki-området : sidste afgang på full-load med levering inden jul  : tirsdag d. 19.12.   

Midt og Nord-Finland på part-& full-load samt stykgods og partloads til hele Finland :  

sidste afgang med levering inden jul :                                                         fredag d. 15.12.  

Uge 52:  

Normal afgang fredag / dog eventuelt med en ekstra dag på afhentning og levering.  

Uge 1:  

Første løstrailer-afgang  :                                                                 fredag den 5.1.   

mulighed for chaufførledsaget-service dagligt, men på adhoc-forespørgsel.    

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

 

 

Til Finland ab Sjælland:  

Uge 51:  

Helsinki-området : sidste afgang på full-load med levering inden jul : onsdag d. 20.12.  

Midt og Nord-Finland på part-& full-load samt stykgods og partloads  

til hele Finland : sidste afgang med levering inden jul :        Mandag d. 18.12.  

Uge 52:   

Ingen normale afgange. Vi har stadig ledig kapacitet og skulle der være behov for kørsel, så kan vi arrangere dette på ad 

hoc basis. 

Uge 1:   

Første afgang :    tirsdag dag den 2.1.  

Vi har i uge 1 og 2 på lige fod med det øvrige marked generelt kapacitets udfordringer, hvorfor der i disse uger må  

påregnes en vis begrænsning i kapaciteten  

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

 


