
 

 

 
 

 
 

TØF’s Godstransportkonference 2017 

Den papirløse logistikkæde 

Torsdag d. 8. juni 2017 kl. 09.30 – 16.00 

 Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33A, 1256 København K – Salen 
 

Program  

Kl. 09.30: Ankomst, registrering og kaffe 
 

Kl. 10.00: Velkomst og intro til dagens tema 
v/ Bestyrelsesmedlem Jacob K. Clasen, Transportøkonomisk Forening 
 

Kl. 10.10: Hvordan Maersk arbejder med at skabe en digital kundeoplevelse 
Shipping har ikke ændret sig fundamentalt siden introduktionen af containeren i 

1960'erne. Industrien er præget af manuelle og fejlbehæftede arbejdsgange, der ska-
ber lav kundetilfredshed og rentabilitet. Maersk har iværksat en serie af projekter for 
at udnytte nye teknologier og ændret online adfærd, blandt andet blockchain   

v/ Senior Director Thomas Bagge, Maersk 

Kl. 10.40: Designing digital futures 
Digitalisering og disruption er begreber som diskuteres på alle niveauer i samfundet, 

og som udgør en stor udfordring, ikke mindst i erhvervslivet. Hvordan griber vi det 
an? Danmark og danske virksomheder har faktisk et unikt udgangspunkt for at lægge 
sig forrest i det globale felt – ved hjælp af strategisk design 

v/ Programme Director, Christian Villum, Dansk Design Center 
 

Kl. 11.10: Pause 

Kl. 11.30: Terminal Automation 
Etablerede koncepter for Container og Bulk håndtering med eksempler fra Container 

Terminal Altenwerder og Hansaport i Hamburg - hvad bringer fremtiden, nyligt im-
plementerede løsninger samt indflydelse fra industritrends  
v/ Partner Dennis Kögeböhn, Hamburg Port Consulting 

Please note: this talk is conducted in English 
 

Kl. 12.00: Driverless Trucks Transition 
OECD’s International Transport Forum kommer med et bud på fremtidens ”chauffø-
rers” arbejdsopgaver undervejs på ruten, når lastbiler er selvkørende, samt ideer til 

tilhørende efteruddannelse  
v/ Transport Analyst Daniel Veryard, International Transport Forum, OECD 

 
Kl. 12.30: Frokst 
 

Kl. 13.30: Freja’s digitale transformation 



Fra ekspertise via mavefornemmelse, til ekspertise via datadreven markedskendskab. 

Transport- og logistikbranchen er under markant innovativ udvikling, drevet af øgede 
teknologiske muligheder og kundekrav i konkurrencemarkedet. FREJA investerer i ud-

viklingen ved at etablere forskningsprojekter, som muliggør bevidste valg på bag-
grund af datadrevet viden 

v/ Business Development Manager Kenneth Sandgaard, FREJA Transport & Logistics 
A/S 
 

Kl. 13.50: Fremtidens Transport giver trafiksikkerhed, tidsgevinster og SØK-
gevinster 

v/ Cheføkonom Martin Kyed, IDA 
 
Kl. 14.10: Platooning 

Platooning-testkørslen tværs over Danmark i 2016 gik over al forventning og gav 
håb/frygt for en autonom fremtid for gummihjulene. Nye test kan forfine teknologien 

endnu mere, og inden længe kan branchen måske vinke farvel til køre-
/hviletidsudfordringer, køre om natten når man har vejene for sig selv og ikke længe-
re gruble over, hvordan man dog skal tiltrække nye unge chauffører til et erhverv med 

en meget høj gennemsnitsalder.  Teknologisk, energimæssigt, fremkommeligheds- og 
trafiksikkerhedsmæssigt tillader vi os at være forventningsfulde. Den samfundsøko-

nomiske vinkel vil blive afdækket ved en senere lejlighed 
v/ Salgsdirektør Anton Freiesleben, Scania Danmark A/S, samt Chefkonsulent Michael 
Henriques, MOE-Tetraplan & Transport DTU 

 
Kl. 14.30: Opsamling og afrunding 

v/ TØF's formand 
 
Kl. 14.40: Tak for i dag - kaffe, kage og networking 

 

 
 

Praktiske oplysninger: 

 
Hvor:  
Danmarks Rederiforening, Amaliegade 33A, 1256 København K – i ”Salen” 
 
Hvornår: 
Torsdag d. 8. juni 2017 kl. 9.30 – 16.00 
 
Pris: 
Medlemmer af TØF:   1.250,- kr. (1.000,- kr. excl. moms) 
Øvrige gæster:                          1.875,- kr. (1.500,- kr. excl. moms) 
Prisen for ikke-medlemmer inkluderer medlemskab af TØF for det kommende år. 
 
Hvordan: 
Tilmelding til denne konference på linket her: 
https://www.conferencemanager.dk/godskonferencen2017/tilmelding.html 

 

 

www.toef.dk 
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