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Marked med udfordringer - fx;…

• strukturudviklingen – indkøb af transport og logistik centraliseres (det lokale                                                        

kundegrundlag forsvinder, størrelse og/eller specialisering bliver afgørende)

• buldrende teknologisk udvikling - evigt konkurrencepres på at udskifte teknologier 

og på at optimere anvendelsen af teknologierne

• det indre transportmarkeds funktion - nationale beskyttelser (særregler og uens håndhævelse) mudrer 

ellers klare EU-regler og hindrer effektiviseringer (behov for ledelsesinfo- og værktøjer, egenkontrol)

• urbanisering, E-handel, 24/7-samf. og kampen om at sidde på ”last mile” – nye ”spillere” med nye 

forretningsmodeller baseret på nye teknologier og brugerkrav om bedre service ”angriber” hurtigere end 

nogen sinde før (fx Google, Amazon, Uber, Kim Johansen, Irma.dk og Nemlig.com bryder de kendte 

normer, systemer og teknologier til transport - udfordrer både spilleregler på markedet og lovgivninger…)

• fra globalisering til regionalisering, regionale kriser/konflikter – fleksibilitet og regionale kompetencer

• utilstrækkelig infrastruktur - fordyrer og øger behovet samarbejder i transportkæderne

• 24/7-samf. og arbejdskraftmangel – effektiviseringspres, brug af vikarer/deltidsansatte – (socialt ansvar…)

• Klima - teknologi, kapacitets- og systemudnyttelse, adfærd, troværdig dokumentation
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ITD’s Generalforsamling vedtog 12/4-2014;…

• at finansiere etablering af ITD’s Innovationscenter                                                                                                            

(3 års fast bevilling) 

• bestyrelsens ambition, at den danske transport-

branche er blandt Europas førende i 2020 og at 

ITD er den mest innovative brancheorganisation 

i 2020 – derfor skal branchen være på forkant 

med udviklingen, og ITD skal i samarbejde med                                                                                                              

branchen sikre fremtidsholdbare transport- og 

logistikløsninger.

• Innovationscenteret skal både arbejde med langsigtede projekter, hvor ”megatrends” i samfundet 

kobles sammen med fremtidens logistik og transport – og samtidig være i stand til at levere 

projekthjælp og støtte til medlemsvirksomhedernes løbende udvikling 

ILT’s opgave at;…

• inspirere med viden og eksempler på nye teknologier, 

nye måder at gøre tingene på og nye måder at 

organisere sig på – med fokus på at kravle op i 

værdikæden;

• rådgive og levere projekthjælp og støtte til 

medlemmers forretningsudvikling – og til at omsætte 

gode ideer til rentable services eller forbedringer;

• understøtte udviklingen af ITD’s service- og 

værktøjspallette;    

• synliggøre overfor omverdenen, at branchen selv tar’ 

ansvar for udvikling og professionalisering;… 

• politisk sikre virksomhederne rum og muligheder for 

innovation og udvikling (økonomisk råderum og 

regelændringer).



05-12-2014

3

Organisering

analyse
• ITD-kolleger

• Projektansatte

• Branchen

• Kunder/lev.

• Udd./praktikanter

• FoU - PhD’er


