
Transport & Logistics Cluster 
‘Greater Copenhagen’

Dagens Tema: 
‘Digitalisering af godstransport & Blockchain Logistics’

Odd Erland Bakkengen, Teknologisk Institut



Transport & Logistics Cluster 
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Dagens Tema: ‘Digitalisering af godstransport & Blockchain Logistics’ 

• Velkomst v/Bo Barfod, Wuxus
Transport- og Logistikklyngen – formål, samarbejde og aktiviteter v/Odd E. Bakkengen   

• IBM Services for Blockchain in Supply Chain v/Christian Lassen
• Pause m/sandwich 
• Wuxus – ny digital infrastruktur for vejgodstransport v/Bo B.  
• Skanlog case: Wuxus i praksis 
• Tryg – nye forretningsmodeller for forsikring af transport v/Michael Juhler-Nøttrup 
• Plenumdiskussion og opsamling – projektidéer? 

Slut: senest kl. 16 45 



Formål:

 Etablering af styregruppe, der har ambitioner om at vedligeholde og opretholde klyngen 
efter sommeren 2017

 At etablere en transport- og logistikklynge bestående af minimum 40 aktive virksomheder

 At skabe innovation og dermed endnu flere vækstvirksomheder samt på sigt flere 
arbejdspladser 

Virkemidler/aktiviteter:

 Et antal temabaserede workshops med mulighed for løbende sparring

 Støtte til igangsættelse af udviklingsprojekter, der imødekommer transport- og 
logistikvirksomhederne udviklingsbehov

Status:

 Opstart finansieret af Region Sjælland – 12 måneder – august 2017.

Transport- og Logistikklynge ‘Greater Copenhagen’



Styregruppe 



Temaer:

1. Kombi-transport (+FORCE)

2. Bæredygtighed i logistik/transport (DTU og TI)

3. Leverandørsamarbejder (+DTU)

4. I-GTS og digitalisering (TI) 

 Internationalisering, en stigende e-handelen mv. betyder den 
traditionelle logistikstruktur er blevet brudt ned. 

 Vi skal hjælpe virksomheder på vej til det rigtige logistik setup.

Faglige temaer og udgangspunkt
- Rammevilkårerne er ændrede og transportydelserne har ændret karakter





Forløb om automatisering af lagre

• Få hjælp til optimering af dit lager 
gennem automatisering

• Du får:
• Rapport med drejebog samt en 

præsentation med anbefalinger
• Mulighed for at ansætte en praktikant 

til at implementere løsningerne

• Din virksomhed stiller en 
kontaktperson til rådighed i 37 
timer til at
• Arrangere virksomhedsbesøg, finde 

og stille relevante data til rådighed, 
besvare mails løbende

• Tidspunkt: august – december ‘17

• Forløbet er et samarbejde mellem 
studerende og undervisere fra 
Erhvervsakademi Sjælland 
(Logistikøkonom) og DTU

• For mere information og 
tilmelding:
• Jesper Skjødt, jesk@easj.dk

mailto:jesk@eask.dk


Workshop – opsamling & idéer  

 Hvorledes giver de tre indlæg inspiration til indsats i egen 
virksomhed?

 Mulige gevinster og effekter af egen indsats?

 Evt. udfordringer og barrierer, der skal overvindes?

 På hvilke områder kan der forventes de største gevinster?

 Kan der identificeres evt. projekter, som kan igangsættes indenfor en 
rimelig tidshorisont?

 Samarbejdspartnere?

 Finansiering?



Transport & Logistics Cluster 
‘Greater Copenhagen’

Nyttige links:  

https://www.linkedin.com/groups/12008781

https://www.teknologisk.dk/transport-og-logistikklyngen-greater-copenhagen/38149

http://go.wuxus.com/da/hjem/

https://www.ibm.com/blockchain/what_can_blockchain_do_for_you.html

https://www.linkedin.com/groups/12008781
https://www.teknologisk.dk/transport-og-logistikklyngen-greater-copenhagen/38149
http://go.wuxus.com/da/hjem/
https://www.ibm.com/blockchain/what_can_blockchain_do_for_you.html


Spørgsmål? Ellers efterfølgende til:

Finn Zoëga, Chefkonsulent, fzo@teknologisk.dk

Jan Overgaard, Sektionsleder, jov@teknologisk.dk

Odd Erland Bakkengen, Seniorkonsulent, oeb@teknologisk.dk

mailto:fzo@teknologisk.dk
mailto:jov@teknologisk.dk
mailto:oeb@Teknologisk.dk

