
12 5/12. september 2018

Der er intet i vejen 
for en udvidelse
K. Hansen Transport med lager og hovedkvarter i Vejen udvider igen. Stor efter-
spørgsel på logistikydelser og den deraf følgende vækst har gjort det nødvendigt 
at bygge endnu en lagerhal

Af Hans Windeløv

De seneste mange år har  
K. Hansen Transport levet op 
til sine målsætninger om en 
vækst på otte procent om året. 
For logistikeksperten med 
lager i Vejen i Østjylland be-
tyder det, at man løbende har 
udbygget lagerkapaciteten, 
optimeret lagerløsningerne og 
ansat flere medarbejdere. 

I 2016 udvidede man de 
eksisterende 25.000 kvadrat-
meter med yderligere 6000 
kvadratmeter fordelt på to 
lagerbygninger på hver 2000 
kvadratmeter og en terminal 
til modtagelse og afsendelse 
af varer. 

For nylig kunne man så tage 
endnu 2000 kvadratmeter la-
ger i brug. Den nye hal er, lige-
som de to forrige, ni meter høj 
og forsynet med reoler med 
plads til i alt 3000 paller. Hal-
len er bygget i forlængelse af 
terminalen, så denne nu ligger 
imellem den nye hal og de to 
år gamle lagerbygninger.

Outsourcing er  
stadig en tendens
- Den stabile vækst, vi ople-
ver, hænger sammen med, 
at stadig flere virksomheder 
outsourcer lageret. Nogle virk-
somheder flytter produktionen 
til udlandet og har dermed 
kun behov for et salgskontor i 
Danmark. Andre igen ønsker at 
koncentrere sig om kernekom-
petencerne, så som udvikling, 
produktion og salg, og out-
sourcer dermed lagerdelen. 
Hvad enten det er den ene 
eller anden grund, som ligger 
bag outsourcingen, kræver det 
en kompetent samarbejds-
partner på netop lagerop-

gaverne. Her er vi eksperter 
med lang tids erfaring og høj 
kvalitet i løsningerne. At vi har 
et velfungerende lager med 
effektive logistikoperationer 
igennem hele vareforsyningen 
er med til at styrke vore kun-
ders konkurrenceeve. Tilsam-
men er alle disse faktorer med 
til at øge tilgangen af kunder 
i butikken her i Vejen. Vi ud-
vider simpelthen i takt med, 
at efterspørgslen på vore logi-
stikydelser stiger. Det er altså 
årsagen til, at vi nu atter øger 

kapaciteten, siger salgs- og 
marketingchef hos K. Hansen 
Transport, Dan Krarup. 

Effektiv dataudveksling
Logistikvirksomheden ope-
rerer kun i Danmark og klarer 
alle opgaver for kunderne 
inden for landets grænser. 
Man har selv biler til fragt af 
varer i Danmark, både når det 
handler om at hente fra hubs 
og håndtere dem på lageret, 
og når det drejer sig om distri-

butionen af varer ud til kun-
dernes butikker eller til deres 
slutkunder. Fragt fra udlandet 
tager andre af logistikvirksom-
hedens samarbejdspartnere 
sig af. 

- For at kunne styre hjem-
tagelsen og udbringningen af 
varer, er vi koblet op på vores 
kunders ERP-systemer. Når 
ordrerne går ind hos vores 
kunder, får vi besked med 
det samme. Ud over at levere 
varerne, bliver det via dataud-
vekslingen også muligt for os 
automatisk at bestille varer 
hjem til lageret, når lagerbe-
holdningen for de mange vare-
numre bliver kritisk.

B2B styrer stadig
Dan Krarup forklarer, at det 
først og fremmest er i B2B-seg-
mentet, man opererer. Eksplo-
sionen i e-handelen har man 
ikke haft så tæt inde på livet. 

- Vi arbejder hele tiden 
på at forbedre vores ydelser 
og services inden for vores 
kernekompetencer, og det 
er altså B2B. Men selv om vi 
først og fremmest leverer til 
eksempelvis forretningerne i 
detailhandelen, hænder det, 
at vi også leverer eksempelvis 
store emner, så som bygge-
materialer, til private, som 
altså er vores kunders kunder. 
Vi har materiel i form af kran-
vogne og lastbiler med med-
bringertruck og pallevogne og 
kan nemt levere et køkken, 
en palle med rafter eller an-
dre store ting i carporten hos 

Containertømmeren er med til at 
effektivisere processerne på lageret 
og optimerer endvidere arbejdsmil-
jøet for medarbejderne. 
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  Køb og salg af nye og brugte paller

  200.000 m2 lagerhotel i Horsens og Køge

-  Intelligent IT- og lagerstyringssystem

-  Webshop

-  Health Care

-  Pick & Pack

-  Tømning af containere

  Distribution

-  Overalt i Danmark

-  Fra dag til dag

-  Track & Trace

HVORFOR VÆLGE DKI LOGISTICS?

HORSENS: Egeskovvej 17, 8700 Horsens
KØGE: Mimersvej 3, 4600 Køge

BESØG OS PÅ WWW.DKI-LOGISTICS.DK
ELLER GIV OS ET KALD PÅ 70 20 24 08

- Skræddersyet logistik til små og store virksomheder

MED PUNKTLIGHED
FØLGER ANSVARET

slutkunderne. Det gør vores 
ydelser eftertragtede og er 
altså med til både at fastholde 
kunderne og tiltrække nye.

Ingen store sæsonudsving
K. Hansen Transport har i 
omegnen af 50 kunder på 
lagerhotellet, og netop sam-
mensætningen af kunderne 
betyder, at man har et stabilt 
vareflow på lageret.

- Mængden af arbejdsopga-
ver er nogenlunde konstant. 
Med tilgangen af både kunder 
og mængden af opgaver og 
den udvidelse af virksomhe-
den, som har været konse-
kvensen af dette, har vi også 

udvidet medarbejderstaben. 
Lige nu har vi 20 medarbej-
dere på lagerhotellet, og da 
vi har en bred palette af kun-
der, oplever vi ikke de store 
udsving. Derfor arbejder vi 
med en nogenlunde fast stab 
af medarbejdere. Det giver 
stabilitet samtidig med, at det 
sikrer en effektiv varehåndte-
ring, siger Dan Krarup. 

Det er store varemængder, 
som hver uge ankommer til og 
bliver afsendt fra lageret. Der-
for har logistikvirksomheden 
anskaffet en containertømmer, 
som står fast ved en af an-
komstportene. 

- Der ankommer i omegnen 
af 30 containere om ugen med 

varer. Her løser containertøm-
meren en vigtig opgave, idet 
den både optimerer selve 
tømningen og samtidig sørger 
for, at det sker så skånsomt 
som muligt for medarbej-
derne. 

Endnu en udvidelse  
er mulig
Selv om K. Hansen Transport 
netop har foretaget den anden 
udvidelse af lageret på to år, 
ser Dan Krarup ingen hindrin-
ger i, at tendensen fortsætter. 

- Vi har mulighed for at eta-
blere yderligere to lagerhaller 
på hver 2000 kvadratmeter, 
så vi samlet set når op på et 
lagerareal på 37.000 kvadrat-
meter. Med den fremgang vi 
oplever, er det absolut en mu-
lighed, at vi inden for de næ-
ste par år bygger til. Lige nu 
er vi dog godt kørende med 
det nye setup. Den øgede ka-
pacitet og effektiviseringen af 
materialehåndteringen i alle 

vareforsyningens led betyder, 
at vi har øget lageromsætnin-
gen. Det betyder dog også, at 
flere og flere kunder kigger i 
vores retning, når de overvejer 
hvilke samarbejdspartnere, de 
skal indgå aftaler med. Derfor 
skal vi være proaktive med 
henblik på at udvikle virksom-
heden og ydelserne for kun-
derne. Vi ser i hvert fald gode 
muligheder for at indfri de 
målsætninger, vi har for væk-
sten, forklarer Dan Krarup. 

n
De nye lagerhaller hos K. Hansen 
Transport i Vejen i Østjylland.   


