SV Transport har opført et spritnyt domicil små 10 minutter fra
entrum af Roskilde. Synlighed, eksponering og en god, geografisk
lacering har fået transportvirksomheden til at opføre deres nye
ovedkontor i postnummer 4000.

3anske få meter fra de støjreducerende ruder
3å Gammel Marbjergvej 17 glider trafikken forbi
3å Holbækmotorvejen. Mod vest rejser kraftvarmeværkets metalsilhouet sig mod himlen,
og mod nord er der grønne marker, så langt
ajet rækker.
Rundt om DSV Transports nybyggeri er nysået
græs, ufuldstændig belægning og en håndfuld
travle håndværkere tydelige tegn på, at det
flotte domicil mangler den sidste finish.

vi sagtens kunne have fundet billigere grunde
andre steder.

Lars Saltoft
Kristoffersen
Bor i Holbæk med sin familie,
har været i DSV Transport
124 år. Siden 2006 har han
været administrerende direktør
for selskabet.

Fra kontoret på anden sal kigger administrerende direktør, Lars Saltoft Kristoffersen, efter
en forbikørende lastbil på motorvejen, slår ud
med armen og konstaterer:
- Man vænner sig lynhurtigt til det. Vi bemærker slet ikke trafikken længere. Til gengæld har
vi en fantastisk udsigt, og beliggenheden giver
os værdifuld synlighed. For os er eksponeringen vigtig, og derfor har vi bygget her, selv om

DSV Transport leverer totalløsninger og rådgivning til bygge- og anlægsbranchen og
har eksisteret siden 1976. Tidligere var DSV
Transport, som navnet antyder, en del af
den nu verdensomspændende DSV-koncern,
men blev for 13 år siden opkøbt af private
equity-fonden Triton. Siden 2015 har selskabet været på to danske private investorers
hænder.
Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed
At DSV Transport nu har valgt at lægge deres nye hovedkontor i Roskilde er ikke en
tilfældighed. Ifølge Lars Saltoft Kristoffersen
har byen en central, geografisk placering.
Desuden giver den 6500 kvadratmeter store
grund, lige ved motorvejen, medarbejdere og
kunder let adgang til og fra det sjællandske
vejnet.

- Vores tidligere rammer på Kumlehusvej i Øm
var ikke længere tidssvarende, så i foråret
2016 begyndte vi at kigge efter et eksisterende lejemål, der kunne opfylde vores behov. Det
fandtes bare ikke rigtigt inden for den radius,
vi søgte i.

Intet problem at blive integreret
De nye, flotte rammer blev taget i brug i marts
måned af de lige omkring 50 medarbejdere,
men den officielle indvielse må vente til efter
sommerferien, når beplantning og belægning
på de omkringliggende arealer står knivskarpt.

DSV Transport i tal
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6.500 rn2
grund

- I stedet faldt jeg over grunden her, og ret hurtigt besluttede vi at bygge vores eget. Beliggenheden er ganske enkelt perfekt for os. Selv
om det af forskellige årsager har været en lidt
sej proces, er vi glade for resultatet.
Rent arkitektonisk skiller bygningen på 967
kvadratmeter sig ud fra de øvrige erhvervsejendomme langs rute 21, da den er bygget
på piller og derfor hæver sig et par meter op
over grunden. Ellers er domicilets udformning holdt enkelt og stilfuldt med det røde
DSV Transport-logo som tydeligt vartegn på
facaden.

Lars Saltoft Kristoffersen påpeger, at han lige
siden beslutningen om at rykke virksomheden tættere på Roskilde har følt sig taget godt
imod:

967 m2
domicil

450
- Vi er blevet budt pænt velkommen af alle lige
fra erhvervsFORUM til fodboldklubben, og vi er
også meget tilfredse med samarbejdet med
Roskilde Kommune.
- Jeg kunne med det samme mærke en reel interesse for at få os herud, og fra dag et har de
været der, når der har været brug for det. Man
kan sagtens blive integreret, hvis man vil, lyder
det med et smil fra den 43-årige sydsjællænder.

tilknyttede lastbiler

50
medarbejdere

41 år
har selskabet eksisteret

