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Den tid planter, frugt og grønt tilbrin-
ger i en lastbil på vejen fra gartneri til 
butik påvirker produkternes kvalitet og 
holdbarhed og dermed den oplevelse, der 
venter forbrugeren. Der er mange fakto-
rer, der spiller ind under vejs. 
Temperaturen under transporten er en 
væsentlig del af nøglen til succes, men 
styr på temperaturen gør det ikke alene. 
Det er baggrunden for, at Alex Andersen 
Ølund, der står for transporten af langt 
den største del af de potteplanter, der 
eksporteres fra Danmark til hele Europa 
og også transporterer frugt og grønt, 
sidste år foretog en stor investering i et 
unikt system, der gør det muligt at måle 
ikke alene temperatur men også luft-
fugtighed i hver enkelt bil hvert kvarter 
under transporten.

Alex Andersen Ølund A/S har som det første vognmands-
firma installeret fugtighedsmålere i alle sine lastbiler. 
Målet er at optimere transportkvaliteten for planter, frugt 
og grønt

Bedre værktøj 
til chaufføren

Lotte Bjarke

Direktør Ib Andersen, Alex Andersen 
Ølund A/S understreger, at transportopti-
mering kun er mulig, når alle led i kæden 
fra gartneri til butik samarbejder.

- I mange år har vi snakket om luftfugtig-
hed under transporten, men i realiteten 
har vi snakket ud fra forudsætninger, vi 
ikke kendte. Temperatur har vi kunnet 
måle længe, men det tog tid at finde de 
rigtige sensorer til også at kunne måle 
luftfugtigheden. Det kan vi nu, siger Ib 
Andersen, der er direktør for Alex Ander-
sen Ølund.

Biler følges online
Såvel fugtigheds- som temperatur 
sensorerne er knyttet sammen med 
IT systemet LinkItAll, der opsamler de 
mange data om klimaet i bilerne under 
transporten.
- Nu er vi begyndt at måle, og det be-
tyder, at vi har noget at arbejde videre 
med. Vi kan følge udviklingen online 

hjemmefra, og vi kan for eksempel se, om 
dørene har været åbne. Den enkelte bil 
og den enkelte trailer kan følges hele ti-
den, og chaufføren får advarsler, når no-
get ikke er, som det skal være. Det giver 
ham mere og bedre værktøj at bruge, og 
vi kan bedre yde ham støtte hjemmefra. 
Går luftfugtigheden for eksempel op, får 
han at vide, hvilke muligheder han har, 
for at reagere, så der kan ændres på det. 
Vi vil gerne have chaufførerne så meget 
involveret i sikring af transportkvaliteten 
som muligt. Det har vi nu mulighed for, 
siger Ib Andersen.

Fælles ansvar for optimering
Ib Andersen er opmærksom på, at det 
er et betydeligt datamateriale, virksom-
heden får samlet sammen, men han er 
ikke i tvivl om, at der kan komme meget 
nyttige analyser ud af det, der kan vise 
frem til endnu bedre transportforhold for 
de levende produkter i fremtiden.
- Selvfølgelig er det svært at analysere, 
og vi er ikke  i mål endnu. Vi mangler for 
eksempel viden om præcist, hvad der 
var på bilen, da den enkelte måling blev 
registreret, ligesom kendskab til hvordan 
luftfugtighed og temperatur uden for 
bilen var, siger Ib Andersen, der også 
understreger, at hverken chaufføren eller 
nogen anden kan stille noget op med 
fugtighedsforholdene i en CC-Container, 
der er viklet totalt ind i plastic.
- Vores mål er at tilbyde bedre klimasty-
ring. Vi kan styre temperaturen og er nu 
på vej til at kunne styre luftfugtigheden 
også. Endnu et fremtidsmål er at kunne 
styre ethylen koncentrationen i luften 
under transporten. Transport omfatter 
mange faktorer og mange led, der hver 
især påvirker resultatet. Derfor får vi de 
bedste resultater, hvis alle led i kæden 
arbejder tæt sammen, understreger Ib 
Andersen, der af samme grund er aktiv 
medspiller i Floradanias projekt Minimal-
spild. n
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