
Workshoppen den 4. oktober 2018 blev gennemført i et 
samarbejde mellem Udviklingsråd Sønderjylland, infinit, 
Business Aabenraa (Interreg projektet GoSmart BSR), 
Padborg Transportcenter og Transportens 
Innovationsnetværk, TINV. 

 
Nyhedsbrev januar 2019 

Data og Digitalisering x Logistik og 

 
Transport 

Vigtige budskaber 
Opfordringen fra lektor Kristian Reinau var, 
fremfor at fokusere på blue sky scenarier med 
selvkørende biler, droner, og andre uundgåelige 
teknologier med lange tidsperspektiver (10-25 år), 
så kunne virksomhederne med fordel fokusere på, 
hvad de selv kan gøre her og nu (0-2 år). 
Allerede nu kan der gøres meget for at optimere 
og effektivisere driften, og i en branche hvor 
konkurrencen er bundet op på marginalerne, kan 
data og digitalisering være brugbare ressourcer 
og værktøjer til netop at kunne konkurrere på et 
hårdt marked.  
Lars Mohr fra GateHouse A/S - leverandør af 
digitale logistiksystemer - fortalte historien om, 
hvordan virksomheden er gået fra at være en 
softwarevirksomhed til en datavirksomhed, på 
baggrund af en stigende efterspørgsel på smarte 
og integrerede løsninger i branchen. 
Som inspiration til arbejdet hjemme i 
virksomheden kan du på side 7 finde en tjekliste 
for digitaliseringen af din virksomhed, og sidst i 
nyhedsbrevet, har vi peget på mulige 
indsatsområder i forhold til udviklingen af 
transport- og logistikerhvervet. 

God læselyst 

Meget peger på, at data og digitalisering vil være 
en vigtig driver for udviklingen af transport og 
logistikerhvervet i de kommende år. Udviklingen 
kan både indeholde muligheder og trusler for 
virksomhederne. 
Mulighederne er både i form af effektivisering og 
udvikling i nye forretningsmodeller.  
Truslen er, at virksomhederne fejler i omstillingen, 
dvs. implementering af nye teknologier bliver meget 
dyr og medfører nye kritiske flaskehalse i 
virksomheden. Truslen er også, at manglende 
omstilling betyder, at virksomhederne taber 
konkurrenceevne. 
Den digitale udvikling kan måske synes at være 
langt ude i fremtiden og med lille relevans for den 
enkelte virksomhed. Til trods herfor, burde alle 
virksomhedsledere måske allerede nu gøre sig 
nogle overvejelser omkring, hvordan ens egen 
virksomhed, lille som stor, kan få gavn af den viden 
og de indsigter, der ligger gemt i de mange data og 
nye muligheder for at anvende it. 
Den 4. oktober 2018 var omkring 40 aktører samlet 
i Padborg for at drøfte fremtidens anvendelse af 
data og digitalisering i logistik og 
transportbranchen. 
Dette er en opsamling fra dagen, som blandt andet 
bød på oplæg fra lektor Kristian Hegnar Reineu, 
Aalborg Universitet og Lars Mohr fra GateHouse.  
Udover de inspirerende og indsigtsfulde oplæg, 
bestod dagen af en to-delt co-creation workshop, 
hvor deltagerne fik til opgave at italesætte 
udfordringer og barrierer i branchen, samt komme 
med løsningsforslag til disse udfordringer.  
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Produktionsdirektør Lars Mohr, Gatehouse Logistics A/S, gav i sit indlæg et bud på betydningen af ”industri 
4.0” for transporterhvervet. Gatehouse er en softwarevirksomhed, der leverer til logistikbranchen. ”Vi henter 
data fra vognmændene og leverer data til vores kunder, som er dem vognmændene kører for. Eller sagt på en 
anden måde: vi enabler vognmændene til at levere data til deres kunder. Det er transportkunderne, som 
betaler for ydelsen, dvs. vognmændene skal ikke betale Gatehouse for ydelsen. Vores løsning er 
cloudbaseret. Vores kunder er store virksomheder fx store transportvirksomheder og virksomheder inden for 
automobilbranchen, kemi og e-commerce.” 

Dataanvendelse i forsyningskæden 
 
 

Smart factories og Industri 4.0 - Hvor er vi på 
vej hen? 
Kigger man på, hvor data og digitaliseringen kan 
gøre gavn for transporterhvervet, handler det ikke 
længere kun om at kigge på interne 
virksomhedsprocesser og optimering. I dag er der 
eksempelvis også fokus på, hvordan man kan 
anvende teknologien til at integrere logistikken som 
en del af selve produktionen.  
Fx indgår der i proceduren just-in-sequence, 
muligheden for at planlægge og tilrettelægge 
leverancerne i sekvenser, således at de føres 
direkte ind i produktionsprocessen uden at skulle 
opmagasineres hos produktionsvirksomheden 
først. På denne måde sikrer 
produktionsvirksomheden lavere 
lageromkostninger, mindre intern logistik og 
muligheden for at kunne tilbyde deres kunder en 
større agilitet og fleksibilitet i forhold til deres 
bestillinger. 
Et eksempel: I dag kan en kunde specificere den 
bil, han ønsker, og få bilen leveret til en aftalt dato. 
Efter bestillingstidspunktet, kan der ikke ændres i 
specifikationerne. Her arbejder automobilindustrien 
på, at specifikationerne kan ændres så tæt på det 
tidspunkt, hvor komponenterne (f.eks. bilradioen) 
samles til den færdige bil på samlebåndet.  
Denne øvelse stiller naturligvis samtidig højere krav 
til transport- og logistikvirksomhedernes 
pålidelighed og punktlighed, og her vil data spille 
en afgørende rolle for at kunne sikre dette i 
fremtiden. 
 

Lastbilerne ”kobles sammen på nettet” 
Rigtigt mange vognmænd har telemetri på bilerne. 
Data har været anvendt til 
vognmandsvirksomhedernes interne 
produktoptimering. I fremtiden vil kunderne også 
efterspørge data. Det vil være et fremtidigt krav, at 
vognmandsvirksomhederne vil kunne levere en 
”datapakke”. Det kan fx være data om 
godset/bilernes position, men det kan også være 
sensordata om fx temperatur. 
I fremtiden vil den type data også være integreret i 
produktionsstyringen. Der vil være produktioner, 
som går i stå, hvis de data ikke bliver leveret. 
Kravene til ”quality of data” vil simpelthen blive øget 
i de kommende år. 
Opsamling af data i transportkæden er i dag 
kompleks grundet den måde, transportsektoren er 
organiseret på. Der anvendes i stort omfang 
underleverandører, og de anvender også i 
betydeligt omfang underleverandører. Typisk kører 
de enkelte transportvirksomheder for mange 
kunder, dvs. der bliver hurtigt rigtigt mange tusinde 
vognmandsvirksomheder i en service, og de 
anvender mange forskellige systemer. 
Det er vigtigt, at data kan klippes op, så de rigtige 
kunder alene får de data, der vedrører deres 
transporter. ”Den proces med at indsamle data, har 
vi i Gatehouse sat i system og automatiseret. Den 
vognmand, der i dag tror, han ikke kan dele data, 
ham hjælper vi med at få det til at ske.” 
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Når vi taler om digital transformation i transport- og 
logistiksektoren, er vi tilbøjelige til at fokusere på det 
sensationelle eller det, som Kristian Reinau kalder 
”Blue-Skye Thinking” (10-20 år ude i fremtiden), og 
som består i spændende teknologier som droner, 
selvkørende biler og platooning (hvor lastbilerne 
lægger sig i forlængelse af hinanden i et vogntog).  
Han mener dog, at vi i stedet bør fokusere meget mere 
på det, som ligger 0-2 år ude i fremtiden. Selvom 
“optimering vha. nye data” ikke er ligeså sexet som 
“pakke-drone-levering”, så er det noget, vi kan gå i 
gang med nu. 
Han mener at der er masser af udfordringer at tage fat 
på allerede i dag. Fx er kundernes forventning til 
præcis levering, fuld tracking og korte tidsfrister, også 
øget. Derudover er der stadig udfordringer i branchen 
med tomkørsel og kapacitetsudnyttelse som kan 
udnyttes bedre ved hjælpe af teknologi og data. 
Med al respekt for de spændende perspektiver, der 
ligger i selvkørende teknologi, så pegede Kristian på 
faren for, at det potentiale der, ligger i ”de lavt 
hængende frugter, overses”. 
 
Mere gods på bilerne og bedre udnyttelse af 
kapaciteten 
24 % af de lastbiler, der kører på landevejene, er 
tomme, og de lastbiler, der kører med gods, har i gns. 
57 % af deres kapacitet udnyttet. 
 

Godstransport - En industri i midten af en digital 
transformation 
 “Hvad kan vi gøre bedre?” Sådan lyder et af de spørgsmål, Lektor Kristian Hegner Reinau, Aalborg Universitet, 
stillede i sit oplæg på workshoppen i Padborg, mens han præsenterede perspektiverne: “0-2 år fra nu?”, “Internt 
eller eksternt?” og “Teknologi og data?” 
 
 

”På Aalborg Universitet har vi fokus på, hvordan 
udnyttelsen af de lastbiler, der kører rundt på 
landevejene kan forbedres”. I samarbejde med en række 
partnere, bl.a. Gatehouse Logistics, Freja Transport og 
Danske Fragtmænd gennemfører Aalborg Universitet et 
projekt, som har fået 10,2 mio. kr. i støtte fra 
Innovationsfonden.  
Resultatet bliver et beslutningsstøttesystem, så de 
konkurrerende transportvirksomheder, der ønsker at 
være en del af slutproduktet, kan optimere driften.  
GPS-registreringer vil vise, hvor de tusindvis af lastbiler 
befinder sig, og de tilsluttede transportvirksomheder skal 
komme med opdaterede oplysninger om overskydende 
eller manglende kapacitet til en fælles pulje.  
En central del af projektet er, at mellemstore transport-
virksomheder, som konkurrerer, deler information med 
sigte på at forbedre kapacitetsudnyttelsen i 
transportsystemet. Heri ligger der efter Kristian Reinaus 
vurdering et vigtigt potentiale til at udvikle effektiviteten i 
fremtidens logistik.  
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Dataindsamlingen er blevet automatiseret. Hvor det 
førhen var manuelt, er mulighederne for at dele, 
integrere og udnytte data i kommercielle øjemed 
blevet signifikant bedre. 
Nogle af de muligheder, der følger med denne 
udvikling, er, at vi har langt bedre forudsætninger for 
at få informationen i Real-Time og bruge data til at 
skabe logistiksystemer, der kan arbejde sammen, og 
som med tiden kan skabe mere fleksibilitet gennem 
hele forsyningskæden. 
Udfordringen, som vi står tilbage med, er hvordan vi 
kan udnytte ny teknologi til at skabe nye 
forretningsgange og modeller, samt løse markedets 
eksisterende og nye behov.  
En del af løsningen ligger i at besvare spørgsmålene 
omkring de tekniske udfordringer, som ifølge Kristian 
Reinau blandt andet lyder på:  
- Hvordan vi kombinerer data fra forskellige kilder  
- hvordan vi overfører og lagrer data 
- hvordan vi håndterer data  
og, hvilke analyser vi så skal lave.  
Udover de tekniske udfordringer, udgør de 
organisatoriske ændringer en lige så stor udfordring.  
 

Nye teknologier, nye data og nye muligheder 
inden for transportfeltet 
 
I Kristian Reinaus andet indlæg på workshoppen blev der sat fokus på de nye teknologier og dens muligheder. 
Her italesatte han udviklingen i tilgængeligheden og indsamlingen af data. Fx er udviklingen den, at vi nu har 
mulighed for løbende at høste enorme mængder af data til lavere omkostninger.  
 

Hård konkurrence og små marginer gør 
virksomhederne risikosky, og efterlader ikke megen 
tid, ressourcer og initiativ til at søge nye løsninger. 
Derfor er der også en tendens til at bevare status quo 
og blot benytte de værktøj, der forekommer 
bekendte. 
Til slut må refleksionen være: Hvordan kan man som 
virksomhed blive bedre til at prioritere udviklingen af 
nye løsninger og forretningsmodeller, når man er 
presset på marginalerne, og ressourcerne er knappe. 
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Workshop 2.  Konkretisering af de valgte ideer 
 
Lars Dagnæs præsenterede her to værktøj, som kunne 
danne grundlag for arbejdet  
 
Værktøj 1: ”Customer profile” og ”Value mapping” 
”Customer profile”: Deltagerne skulle udvælge et eller 
flere kundesegmenter, og give bud på, hvilke 
problemer hos kunder (”pains”), som konceptet kunne 
løse, og hvilke fordele (”gains”), som kunden kunne få 
ved at implementere konceptet. 
 
Værktøj 2. Idea Cube 
Oplægget var, at “Idea Cube” kunne anvendes til at 
strukturere udviklingsprocessen. Se beskrivelsen af 
idea CUBE i faktaboks 2.  
For hver af de ”pains” og ”gains”, som gruppen havde 
identificeret, skulle de ved hjælp af ”værktøjet Idea 
CUBE” give bud på, hvordan konceptet kunne bruges 
til at løse ”problemerne” og hjælpe til at opnå 
”fordelene”.  
 

Workshop 1. Mulighedsrum og ideer 
 
Opgaverne i workshop 1 var: 
Ideudvikling – alle deltagere skulle præsentere ideer 
til udvikling af koncepter omkring data og digitalisering 
Gruppen skulle klumpe ideerne, dvs.: Kunne de ideer, 
som var præsenteret, samledes under nogle temaer 
Gruppen skulle udvælge en eller to af ideerne, som 
de ville arbejde videre med i workshop 2.  
Det var Lars Dagnæs’ oplæg, at de ideer, som blev 
prioriteret, skulle beskrives ved hjælp af 
”forretningsmodellen”. Se beskrivelse heraf i 
faktaboks 1.  
 
 

Workshops 
Der blev på dagen gennemført to workshop om ideer til udvikling af nye datadrevne koncepter. 
 
Workhop 1. Mulighedsrum og ideer 
På den første workshop skulle deltagerne identificere ideer til nye koncepter, og de skulle prioritere ideerne. 
 
Workshop 2.  Konkretisering af de valgte ideer 
På den anden workshop skulle deltagerne konkretisere ideerne gennem input til kravspecifikationen. 
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Modellen består af 9 ”byggeklodser”, se figuren. 
De 5 første byggeklodser handler om samarbejdet 
med kunderne: 
Værdiskabelse: Hvad er det for en unik værdi, der 
skabes hos kunden (det kan f.eks. være sikker 
levering af kundens varer på aftalt tidspunkt uden 
skader)? 
Kundesegmenter: Hvilket kundesegment retter 
ydelsen sig mod (det kan f.eks. være 
industrivirksomheder med global eksport)? 
Distributions Kanaler: Hvordan markedsføres og 
leveres ydelsen til kunderne ? 
Kunderelationer: Hvad gøres der for at udvikle 
relationer til kunderne? Det kan f.eks. være gennem 
mulighed for online booking, key account og faste 
møder med kunderne. Formålet kan være at binde 
kunden til ydelserne. Et mindst lige så vigtigt formål 
kan være at udvikle samarbejdet med kunden om 
ideer til nye produkter og løbende forbedring for 
herigennem samlet at styrke markedspositionen.  
Indtjeningsstrømme: Hvad er de samlede indtægter, 
som forretningsområdet generer? 

 
 

De fire sidste byggeklodser beskriver, hvordan 
virksomheden sikrer, at servicen kan leveres i den 
aftalte kvalitet og med en konkurrencedygtig 
omkostning.  
Nøgleaktiviteter: Hvad er de centrale aktiviteter, 
som virksomheden udfører for at levere 
transportydelsen? Det kan f.eks. være booking og 
disponering, lager, transport og konsolidering 
samt fakturering. 
Nøgleressourcer: Hvad er virksomhedens 
vigtigste ressourcer? Det kan f.eks. være 
vognpark, terminaler, it-system samt ikke mindst 
et motiveret personale med de rigtige 
kompetencer.   
Nøglepartnere: Hvem er de vigtigste leverandører, 
som virksomheden samarbejder med? Det kan 
være undervognmænd, andre leverandører af 
transportkapacitet og transportvirksomheder i 
andre regioner, som sikrer et transportnetværk. 
Centrale partnere kan også være leverandører af 
kritisk teknologi, fx it-systemet eller særligt 
håndteringsudstyr tilpasset virksomhedens 
transportsystem. 
Omkostningsstruktur: beskriver de samlede 
omkostninger ved drift og afskrivning.  
 

Faktaboks 1: Forretningsmodellen 
 
Forretningsmodellen er en enkel model til at beskrive virksomhedens forretningsmodel. Forretningsmodellen 
kan bruges som et lærred (kanvas), hvor de 9 kasser tegnes op på en plakat, og modellens kasser fyldes ud 
ved hjælp af post-it sedler. Ideen er, at arbejdet med at beskrive og udvikle modellen kan gøres 
procesorienteret.  
 

Anvendelse af forretningsm
odellen, w

w
w

.strategyzer.com
,  

er sket efter følgende retningslinjer: 
This w

ork is licensed under the C
reative  C

om
m

ons 
Attribution- Share Alike 3.0 U

nported License.  
To view

 a copy of this license, visit  
http://creativecom

m
ons.org/licenses/by -sa/3.0/  

O
r send a letter to C

reative C
om

m
ons, 171 Second St reet, 

Suite 300, San Francisco, C
alifornia, 94105 U

SA.  
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Kilder og relevant information: 
Den officielle hjemmeside for kredsen bag udvikling af forretningsmodellen er: www.businessmodelgeneration.com. 
Her kan du hente mere inspiration, og der er link til de håndbøger, der er skrevet om modellen.  
ITD har udarbejdet en håndbog i forretningsudvikling i vognmandsvirksomheder.  
Håndbogen kan findes på ITDs hjemmeside, hvor den downloades fra dette link: ITD håndbog i forretningsudvikling  
 
 

✓ Kunderelationer 
Hvilket forhold forventer dine kunder, at du 
etablerer og vedligeholder med dem? Er det 
levering til tiden? Sikker og grundig 
dokumentation? Præcision? Pålidelighed? 
Hurtighed? Fortrolighed? Overvej hvordan 
data og digitalisering kan styrke disse faktorer. 
 

✓ Kundesegmenter 
Hvilke segmenter leverer du til? Leverer du til 
et niche-segment? Kan du overveje, om data 
og indsigter kan øge din forståelse for denne 
kundegruppe, og om du på baggrund af dette 
kan forbedre din service overfor dem? 
Eventuelt ved brug af ny teknologi? 
 

✓ Kanaler 
Hvilke kanaler bruger du til at kommunikere 
med dine kunder eller underleverandører på? 
Kan digital informations- og 
kommunikationsteknologi forbedre denne 
kommunikation?  
 

✓ Nøgleaktiviteter 
Hvad er dine nøgleaktiviteter? Kørsel, 
planlægning, dokumentation, andet. Overvej 
om nogle af jeres nøgleaktiviteter kan 
forbedres ved at indføre ny teknologi som 
eksempelvis datadrevet planlægnings- og 
beslutningsværktøjer, som kan minimere fejl 
og optimere kapaciteten. 
 

✓ Samarbejdspartnere 
Samarbejder din virksomhed med andre? 
Underleverandører, speditører, andre? 
Overvej om der kan opnås nogle fordele eller 
synergier ved at dele data fx med kollegaer 
eller kunder. 
 

✓ Nøgleressourcer 
Hvilke ressourcer er væsentlige for at din 
virksomhed kan levere varen til kunden som 
lovet? Overvej om I har de rette 
værktøjer/systemer til planlægning, salg, 
kommunikation, osv. Og kan disse værktøjer 
blive smartere, mere datadrevne eller 
automatiserede? 
 

✓ Omkostninger 
Hvordan ser jeres omkostninger ud og 
hvordan fordeler de sig? Hvordan ser det ud 
med brændstof, service og vedligehold, 
tomkørsel, osv. Overvej om bedre data og 
indsigter kan nedbringe jeres omkostninger. 
Fx ved at minimere tomkørsel, udnytte 
kapaciteten bedre, bedre køredata og 
information til chaufføren. 
 

✓ Indtjening 
Hvad tjener din virksomhed nu? Hvad er 
kunderne villige til at betale? Overvej om 
forbedringer på nogle af de andre områder 
kan skabe en ny eller højere indtjening. Fx 
kan bedre indsigter omkring et niche-
segment skabe grundlag for en højere pris 
eller flere kunder? Kan I ved at samarbejde 
og dele data med kollegaer eller kunder sikre 
større ordre? Kan forbedret kommunikation 
og service overfor jeres kunder skabe mere 
loyalitet og dermed flere ordrer? 
 

✓ Værditilbud 
Hvilken værdi skaber du for dine kunder? Det 
er det mest grundlæggende spørgsmål. 
Hvordan vil du positionere dig på markedet 
og overfor dine kunder? Kan du noget 
særligt, som dine konkurrenter ikke kan? Kan 
du være yderst loyal, tilgængelig, pålidelig, 
agil, fleksibel, personlig, troværdig, 
strømlinet, automatiseret, digital, 
serviceorienteret? 
Først når dette spørgsmål er besvaret, kan 
du begynde at kigge på, hvordan du kan 
anvende teknologi og data til at skabe værdi 
for dine kunder. 

 

Tjekliste til digitalisering af din virksomhed 
Hvilke dele af din forretning har du overvejet om digitalisering kan løfte? 
 



 

 

8 

Nyhedsbrev – Data og Digitalisering x Logstik og Transport 
 
 nyt  

  

”Idea CUBE” er et værktøj til at strukturere en 
brainstorm proces, fx i forbindelse med en 
ideudvikling. 
 
Idea CUBE (se figuren) består af 9 kuber, der 
hver har 9 felter.  
I den midterste kube skal emnet for 
ideudviklingsprocessen beskrives (kubens 
midterste felt), og i de 8 øvrige felter kan 
indsættes ideer. 
De 8 ideer flyttes ud til det midterste felt i de 8 
kuber, der ligger rundt om den midterste. For 
hver af de 8 elementer, kan kuberne bruges til 
at konkretisere idefasen ved hjælp af de 8 
øvrige felter i kasserne. 
I workshop 2 var oplægget, at deltagerne - for 
hvert koncept - skulle beskrive i alt 8 
pains/gains, som konceptet kunne indfri.  
For hver pain/gain skulle de øvrige 8 kuber 
bruger til at konkretisere, hvordan konceptet 
kunne løse dette.  

Faktaboks 2  
Idea CUBE 
 
”Idea CUBE” er et værktøj til at strukturere en brainstorm proces, fx i forbindelse med en ideudvikling. 

 
Eksempel: 
Et nyt koncept kunne være adresseret mod følgende: 
 
”pains”:  
Mange tastefejl 
Høje omkostninger 
 
”gains”:  
Bedre responsiveness (dvs. evnen til at tilpasse 
behovet) 
Nye markeder 
 
 
I konkretiseringen af konceptet, kunne ”mange 
tastefejl”, fx løses ved: 
80 % af alle ordrer modtages online 
Automatisk validering af værdier, der er indtastet 
Høj grad af genanvendelse af data (automatisk 
udfyldelse af felter).   
 



 

 

9 

  

Hvad kom der ud af gruppernes arbejde? 
 
I faktaboks 3 er vist en udpluk af de mange ideer, som fremkom under gruppernes arbejde.  Ideerne kan overordnet 
samles under en række temaer. 
 

Udvikling af transportbærere (A) 
Mange af disse ideer var ikke rettet mod data og 
digitalisering.  
 
IT-systemer til virksomhedernes administration 
(B) 
Det var her et udgangspunkt, at fremtidige systemer 
skal være ”sky-baserede”, og at betalingen kunne 
være baseret på forretningsmodeller som ”pay per 
use”. 
Blandt de ideer, som blev præsenteret, var udvikling 
af systemer til håndtering af personaledata og 
håndtering af miljødata.   
Et synspunkt var, at særligt i små og mellemstore 
virksomheder, kan udviklingen og digitalisering på 
den ene side være en barriere for virksomhedens 
vækst og udvikling. Barriererne er i dag, at 
systemerne er dyre og vanskelige af implementere. 
På den anden side kan nye ”sky” baserede systemer 
målrettet denne type virksomhederne, være en kritisk 
forudsætning for deres fortsatte udvikling. 
 
Systemer til at fremme integrationen i logistik-
/transportkæden horisontalt og vertikalt (C)  
Ideerne var her både rettet mod standardisering af 
dataformater og mod udvikling af systemer, så 
dataudveksling og datadeling (de data, som er 
relevante, og som kan understøtte optimering) gøres 
mere enkel og i langt højere grad kan automatiseres. 
Der blev i gruppernes diskussioner givet mange 
eksempler på, at samarbejdet omkring operationelle 
opgaver i dag kan indeholde betydelige 
administrative byrder, fordi dataformater i ordrer ikke 
er standardiserede, og fordi fx forkerte stamdata hos 
kunderne betyder, at der er fejl i ordrerne.  
Der blev også peget, at der er betydelige potentialer 
ved en bedre integration af data på tværs af 
transportkæden. Eksempler på potentialer er fx bedre 
responsiveness, mindre administration og færre fejl. 
En gruppe valgte at arbejde videre med et koncept 
for et bredt cloud-baseret system til at håndtere data 
på tværs af hele forsyningskæden/transportkæden. 
Konceptet fik navnet ”Logicloud”. Der er i faktaboks 4 
en beskrivelse af arbejdet i denne gruppe (resultatet 
af arbejdet i workshop 2). 
 

Faktaboks 3 
De mange ideer fra 
gruppernes arbejde 
 
• Dobbeltdæk til lastbiler (A) 
• Swap lad system til små containere (A)  
• Emballagestyring/bytte-central (C1 og C2) 
• Højne cypersikkerhed i transport (G) 
• Fælles standarder for data og kommunikation på 

tværs af transportformer (C) 
• Fælles platform for branchen (C)  
• Kundeportal: tracking, booking, selvservice (C) 
• RFID tagging af pakker og containere (C) 
• Udvikling af kompetencerne i erhvervet indenfor 

IT og digitalisering (F) 
• Binde data bedre sammen på tværs af 

transportkæden (C) 
• Udvikling af integration og datadeling mellem 

kunde, operatør og transportvirksomhed omkring 
datahoteller (C) 

• Digital udveksling af transportdokumenter på 
tværs af kæden (C) 

• Optimeret p-plads henvisning på 
motorveje/hovedfærdselsårer (E) 

• Data robotter til strategisk analyse af ”Big Data” i 
virksomhederne (D) 

• Database til personaleadministration i ”skyen” (B) 
• Udvikling af cloud baserede systemer målrettet 

små og mellemstore vognmandsvirksomheder (B 
og C) 

• Leverandøruafhængig platform til håndtering af 
miljø – og køredata fra chauffører (B) 

• Samarbejde mellem transportører om ”deling af 
kapacitet” understøttes af elektronisk ”sky-
baseret” platform (C) 

• Bilens dokumenter i ”skyen” (B) 
• Systemer til at dele information horisontalt og 

vertikalt (C) 
• Deling af data via toldsystem (særligt 

containerfragt) (C) 
• System til at håndtere data omkring udstyr 

(trailere, trækkere, containere) (B og C) 
 
Bogstaverne i parentes refererer til temaerne, se 
teksten 
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Nyhedsbrev – Data og Digitalisering x Logstik og Transport 
 
 nyt  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Systemer rettet mod ”big data” (D) 
Den mængde data, som genereres og gemmes i 
systemer, er stigende. Der kan være fordele og nye 
forretningsmuligheder ved at lave systematiske 
analyser af disse data. 
Ikke alle virksomheder har i dag politikker og 
procedurer for at udnytte disse data. 
En af de ideer, der kom frem på mødet, var udvikling 
af data-robotter (dvs. algoritmer) til strategisk analyse 
af de data, som er i systemet. Analyserne kan fx 
vedrøre kundeadfærd, kapacitetsproblemer i 
systemerne, fejlkilder mm.  
 
Udvikling af samspillet mellem transportmidlerne 
og infrastrukturen (E) 
Der vil ligge potentialer for udvikling af samspillet 
mellem transportmidlerne og infrastrukturen. Et 
eksempel er indsamling af data fra lastbilerne om 
hastighed og position. Det anvendes fx allerede af 
virksomhederne som TOM-TOM, der bruger disse 
data til at give opdaterede informationer om 
kødannelser på vejnettet. 
Kristian Hegner Rainau viste i sit indlæg et eksempel 
på, at data fra lastbilerne kan anvendes til at samle 
viden om fordelingen af trafikken over døgnet på 
vejstrækninger og til analyser af, hvor og hvornår der 
opstår trafikkøer. 
I gruppearbejdet var en af ideerne udvikling af et 
system til p-plads henvisning for lastbilerne langs 
motorveje og hovedfærdselsårer. 
 
 

Kompetenceudvikling (F) 
Der er et betydeligt potentiale ved en strategisk 
anvendelse af data til at monitorere og styre 
effektivitetsudnyttelsen på alle niveauer. 
Udnyttelsen af potentialet handler ikke alene om 
udvikling og implementering af nye systemer, men 
lige så meget om strømlining af 
forretningsprocesser og datadisciplin både i de 
enkelte virksomheder og på tværs af 
virksomhederne.  
Flere deltagere pegede på, at der i dag ikke er 
den nødvendige viden i virksomhederne som 
forudsætning for strategi og koncepter for data og 
digitalisering. Det er derfor kritisk at der arbejdes i 
branchen for kompetenceudviklingen. Fokus bør 
særligt være på ledelsesniveau og 
nøglemedarbejdere. Men det vil også være vigtigt, 
at der på alle niveauer arbejdes for en forståelse 
af fremtidens datadrevne logistik- og 
transportkoncepter, og hvad det betyder for de 
opgaver, den enkelte medarbejder skal varetage. 
 
Andre elementer (G) 
Der blev særligt peget på, at cypersikkerhed bliver 
en stadig mere kritisk udfordring i logistik- og 
transportkæden.  
Det vil stille krav til såvel udvikling af systemer, 
som virksomhedernes forretningsgange og 
procedurer og uddannelsen og holdninger hos 
medarbejderne. 
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Pains: Midler til at løse/indfri 
Silo tænkning • Bedre KPI’er 

• Ensrettet datadisciplin 
• Bedre data på tværs af virksomhed og forsyningskæde 
• Flaskehalse bliver gjort synlige 
• Data bliver synlige på tværs af afdelinger i virksomheden – virksomhedernes bonus tilpasses, 

så de fremmer datadeling og samarbejde på tværs i virksomheden 
• Kobling til budgetlægning 
• Suboptimering i virksomhed og på tværs af kæde bliver synlig 
• Problemstillinger bliver mere synlige, og operationelle på grundlag af faktiske data 

Manglende 
overblik 

• Styr på stamdata 
• Fælles data 
• Hurtigere data 
• Bedre planlægningsgrundlag 
• Bedre KPI’er 
• Datadeling på tværs af virksomheden fx mellem produktion og salg 

Store 
omkostninger til 
data – få 
informationer 

• Cloud – ”betal pr click” 
• Bedre datadisciplin  
• Fra manuelle transaktioner til automatiske 
• Fælles kartoteker deles på tværs 
• Kobling af interne og eksterne data 

Mange 
dataformater 

• Det cloud baserede system sætter standarden 
• Bredt system 

Manuelle 
processer 
internt i 
virksomheden 

• Fælles system – muliggør integration 
• Stamdata på tværs 
• Bonus systemer, som skaber incitamenter til integration i kæden og mellem afdelinger 
• Synliggørelse af supply chain 

Gains:  
Bedre bundlinje 
– gennem bedre 
finansielt setup 

• Ansvarsfordeling bliver synlig 
• Du får bedre overblik over økonomien 
• Afvigelser bliver tydelige 
• Bedre mulighed for at fordele omkostninger og indtjening på produkter/processer 
• ”Forrester effekten” kan minimeres ved datadeling på tværs af hele forsyningskæden 
• Øger skalleringsmulighederne for færre omkostninger 
• Bedre synlighed af de reelle omkostninger 
• Transparens giver forudsætning for bedre/mere målrettet kundeservice 

Højere 
datadisciplin 

• Kvalitetsledelse integreres i systemet – ”ISO 9001” 
• Stamdata er forudsætning for, at man kan kobles på systemet 
• Antal datafejl måles og rapporteres – KPI 
• Automatisk datavalidering 
• Kunstig intelligens/machine learning 

Del af fremtiden • Hvis et sådant system udvikles eksklusivt af konkurrenterne, kan det betyde, at vores forretning 
er truet 

• Supply Chain Management i yderste konsekvens 

FAKTABOKS 4 
Tabel: Eksempel på resultatet fra arbejdet i workshop 2. Her har gruppe 1 konkretiseret deres beskrivelse af 
konceptet: ”LOGI-CLOUD” – et bredt cloud-baseret koncept til at håndtere data på tværs af hele forsyningskæden.  
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Nyhedsbrev – Data og Digitalisering x Logstik og Transport 
 
 nyt  

Opsamling 
 
Indlæggene på dagen og arbejdet i grupperne 
illustrerede med stor tydelighed, at udviklingen af data 
og digitalisering vil være en vigtig driver for udviklingen 
af transport og logistikerhvervet i de kommende år. 
Lars Mohr fra Gatehouse viste eksempler på, at store 
internationale koncerner strategisk bruger dette til at 
udvikle deres position på markedet og til både at 
effektivisere og strømline deres forretningsprocesser 
på langs af hele forsyningskæden.  
Udviklingen kan således både indeholde muligheder 
og trusler for transporterhvervet. 
Mulighederne er både i form af effektivisering og 
udvikling i nye forretningsmodeller.  
Truslen er, at virksomhederne fejler i omstillingen, dvs. 
implementering af nye teknologier bliver meget dyr og 
medfører nye kritiske flaskehalse i virksomheden. 
Truslen er også, at manglende omstilling betyder, at 
virksomhederne taber konkurrenceevne. 
En af deltagerne på workshoppen formulerede det på 
følgende måde:  
”Der er stor risiko for, at fremtidens 
transportvirksomheder bliver marginaliseret på i 
forsyningskæden, når nye store strategiske aktører 
som fx Amazon for alvor kommer ind på markedet.” 
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1. Bedre viden om udviklingsperspektiverne i 
forhold til transport og logistik 
Transport- og logistikvirksomhederne har behov for 
bedre adgang til viden omkring, hvordan man kommer 
i gang med at udvikle sin virksomhed digitalt, og hvilke 
tendenser, der har betydning for udviklingen af 
transport- og logistiksektoren. 
Den teknologiske udvikling har gjort, at sektorer 
smelter sammen. Derfor er det ikke kun vigtigt at have 
viden omkring logistik og transportbranchen, men at 
udbrede perspektivet til andre sektorer, særlig til tech-
virksomheder som Amazon, Google og Apple samt 
digitale platformsvirksomheder som fx www.uber.com 
og www.lyft.com, som i stigende grad begynder at 
bevæge sig ind i andre industrier som robotindustrien 
og transportindustrien. 
 
2. Fremtidsbilleder, som kan inspirere 
virksomhederne i forhold til deres overvejelser om 
muligheder og trusler  
Et konkret indsatområde kunne være udvikling af en 
række fremtidsbilleder af, hvordan transport- og 
logistikerhvervet vil kunne udvikles i de kommende år 
– fokus vil være data og digitalisering. 
Målet med fremtidsbillederne skal være et inspirere 
virksomhederne og medarbejdere til nytænkning og til 
at se, hvor de har særlige udfordringer. 
Endeligt vil fremtidsbillederne også kunne indgå som 
undervisningsmateriale. 
 
 
 

3. Målrettet information til virksomheder og aktører  
Det er vigtigt, at virksomhederne er opmærksomme på 
både risici og muligheder i den digitale omstilling. Der er 
derfor behov for målrettet information til virksomhederne 
og aktørerne om perspektiverne i den digitale omstilling.  
Det er vigtigt, at informationen formidles på en måde, så 
virksomhederne kan relatere det til deres hverdag og 
virkelighed, og at der også peges på indsatsmuligheder 
i virksomheder. 
Indsatsområder kunne være: 
• Udvikling af en strategi for data og digitalisering i 

virksomheden 
• Målrettet uddannelse i forhold til ledelse og 

nøglemedarbejdere 
• Deltagelse et erfa-netværk om data og digitalisering 

 
4. Digitalisering og IT inddrages i uddannelserne 
Dataforståelse, forretningsudvikling og IT skal i højere 
grad integreres på uddannelserne. Viden og 
kompetencer på disse områder bliver kun mere 
væsentlig for konkurrenceparametrene i fremtiden. At 
have en forståelse for hvilke, data der findes, hvor de 
kan indhentes, og hvordan de kan analyseres og 
anvendes i forretningen, kan være afgørende for, om en 
virksomhed kan optimere på marginalerne og derved 
opnå konkurrencemæssige fordele. 
Grundlæggende og specialiseret viden på området er 
også med til at give en bedre forståelse for, hvilke 
systemer og teknologier den enkelte virksomhed har 
behov for. 
 

Anbefalinger  
På baggrund af workshoppen kan der derfor peges på følgende anbefalinger i forhold til det fremadrettede arbejde: 
 


