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Konflikten blant havnearbeiderne på USAs vestkyst eskalerer i omfang.
Avstanden mellom partene i konflikten (The Pacific Maritime Association og
International Longshore and Warehouse Union) vokser stadig på den amerikanske
vestkysten. Dette resulterer i at frakteskip med last til og fra hele verden blir losset
og lastet med enorme forsinkelser i havner i denne regionen. Antall skip som
ligger for anker i påvente av å få legge til kai er nå så omfattende at all vareflyt på
det amerikanske kontinentet blir påvirket.

Rutene fra vestkysten til den amerikanske gulf og østkysten er sterkt påvirket av
situasjonen og kapasiteten er sprengt. Tog og lastebiler er overbooket og lange
ventetider må forventes. Videre avviser mange trucking firmaer oppdrag med
opphenting og levering til havnene, da de ikke ønsker å bli fanget i de lange køene
inn og ut av terminalene hvor det kan være flere dagers ventetid.
Rulling av containere og forsinkelser inn/ut fra østkysten er dessverre et faktum,
og vi ber våre kunder om å planlegge deres bookinger i god tid da en forlenget
transittid må påberegnes.

Rotterdam Havn
Rotterdam havn har for tiden en enorm opphopning og stort etterslep på lossing
og lasting av containere. Dette kan medføre forsinkelser og at last blir losset i
alternative havner, som igjen kan resultere i at lasten ikke rekker den planlagte
oversjøbåt eller feederbåt.
På nåværende tidspunkt finnes det dessverre ingen plan på når denne
situasjonen og etterslepet vil være ryddet opp i.
DSV vil holde dere løpende oppdatert på situasjonen.
Har du spørsmål knyttet til deres sendinger, vennligst ta kontakt med oss.

Oslo Havn
De operasjonelle utfordringene for Oslo Havn Yilport har resultert i at enkelte
rederier fortsatt vil unngå Oslo Havn i ukene fremover. Dermed vil last som er
booket til Oslo kunne bli losset i Drammen eller Moss. Ekstra trekkekostnader kan
påløpe. Tomme containere kan leveres tilbake på depot i Oslo, samt i de havnen
de ble hentet ut fra.
Mye tyder på at Oslo havn Yilport vil kunne oppleve operasjonelle utfordringer ut
første kvartal.
Det er også en betydelig ventetid ved henting av last ved Yilport Oslo, og
forsinkelser vil trolig oppstå.

Vi beklager de ulemper disse situasjonene måtte medføre for våre kunder.

Sjekk for øvrig vår nye hjemmeside på www.no.dsv.com
Her vil du kunne finne nyheter fra våre tre divisjoner - Air&Sea, Road og Solutions.

Skulle noe være uklart, eller ønskes ytterligere informasjon, ta kontakt med din faste
kontaktperson hos DSV Air & Sea AS.

Med vennlig hilsen
DSV Air & Sea AS
DSV Air & Sea AS
Leiraveien 13b
2000 Lillestrøm
Tlf. + 47 09870
Fax+ 47 22 79 22 04

DSV Air & Sea AS
Lilandsveien 162
5258 Blomsterdalen
Tlf. + 47 09870
Fax+ 47 55 22 18 71

DSV Air & Sea AS
Stokkamyrveien 20
4313 Sandnes
Tlf. + 47 09870
Fax+ 47 51 71 55 01

www.no.dsv.com
Find your local DSV-office on Global Office Finder.

DSV Air & Sea AS
Heggstadmoen 5
7080 Heimdal
Tlf. + 47 09870
Fax+ 47 73 50 61 81

DSV Air & Sea AS
Setesdalsveien 210
4618 Kristiansand S
Tlf. + 47 09870
Fax+ 47 38 00 13 51

