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M Å N E D S M A G A S I N E T

Flere og flere vindmøller skyder op i Tyskland, og det giver store udfordringer for de tunge
transporter, der kommer fra Danmark. Dårlige veje og travlt politi betyder store omveje og
lange forsinkelser, fortæller Ulrik Knudsen, der sørger for følgebiler til transporterne. Side 4-5
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– Jeg har brede skuldre, men jeg vil
da ikke lægge skjul på, at det kan gå
mig på nerverne at skulle være stød-
pude mellem vognmændene og poli-
tiet. 

Ulrik Knudsen driver efter eget
udsagn Danmarks største følgebils-
firma. Knudsen Service har afdelinger
i Randers og Harrislee lige syd for
grænsen. Otte ansatte dirigerer rundt
med 50 selvstændige, der ejer en af
de følgebiler, som eskorterer special-
transporter med især vindmølle-
vinger og -tårne ned gennem Tysk-
land. 

En tredjedel flere i år
Der er rigeligt at lave. Kæmpe vind-

møller er de seneste små ti år poppet
op i landskabet til havs og på landjor-
den. Alene sidste år var der 5330
tunge transporter. I år brydes rekor-
den igen med en stigning på 33 pro-
cent svarende til 8000 tungt lastede
trailere. 

– Det er en uholdbar situation i
Slesvig-Holsten og flere andre tyske
delstater. Misforstå mig ikke. Vi har et
glimrende samarbejde med politiet,
men det er så underbemandet, at
danske vognmænd og virksomheder
ofte må vente i dagevis på at få deres
tunge last transporteret til bestem-
melsesstedet i Tyskland, pointerer
Ulrik Knudsen.

– Samtidig er de tyske veje og broer

så nedslidte, at der skal et hav af
tilladelser til at få godset bragt frem,
siger Ulrik Knudsen og nævner at den
helt centrale motorvejsbro Rader
Hochbrücke over Kieler-kanalen helt
er spærret for gods af en kaliber som
tårne og vinger.

– Virksomheder som Vestas og
underleverandører som Siag Industri-
es og Valmont SM i Rødekro bliver
sendt ud på omveje på flere hundre-
de kilometer. Det øger behovet for de
politieskorter, som der er for få af,
siger Ulrik Knudsen. 

Grelle eksempler
Han nævner en række grelle eksem-
pler: 

I takt med at kæmpevindmøller
skyder op i landskabet i
Tyskland har danske
vognmænd fået stadig større
problemer med at få tungt gods
som tårne og vinger frem. 

Hos os er kunden 
     altid i centrum ...
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Eksplosion i antallet af
tung last-transporter
Eksplosion i antallet af
tung last-transporter

Ulrik Knudsen, der håndterer danske vognmænds tilladelser til at køre med specialtransport i Tyskland, forventer ikke, at Slesvig-Holsten og de andre tyske delstater kommer med en bæredygtig løsning 
foreløbig. Vejnettet er nedslidt, og politiet har ikke folk nok til fleksibelt at imødekomme efterspørgslen på eskorter. Foto: Hans Chr. Gabelgaard


