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Nye tunnelkoder på Øresund 
Øresundsbroen får ny tunnelkategori fra den 1. juli 2017.  
Kategorierne vil herefter være: 
 
D i dagtimerne, hvilket efter den nye kategorisering vil være fra 
kl. 06.00 – 19.00, og  
 
B i den resterende tid, det vil sige fra kl. 19.00 – 06.00.  
 
Rent praktisk betyder det nu, at ”nattevinduet” er udvidet med fire timer, således at 
alle transporter med gods under tunnelrestriktionskoder (C), (D) og (E) kan passere 
i tidsrummet fra kl. 19.00 til kl. 06.00. 
 
Vigtigst er, at der nu er åbent i dagtimerne for alle stoffer med tunnel-
restriktionskode (E), hvilket betyder, at mere end 1.000 UN-numre nu kan 
transporteres i dagtimerne. 
 
Vi ved, at mange også havde håbet på et ”B-vindue” midt på dagen, men det blev 
altså desværre ikke i denne omgang. 
 
Smarte kufferter 
Rejser du stadig rundt med Moster Oda’s gamle kuffert, så spring roligt videre til næste punkt. Er du 
derimod typen, der elsker nye gadgets, har du måske også investeret i et stykke ’smart bagage’. Det 
kunne være en kuffert med indbygget powerbank, sporingsudstyr eller lignende elektronik.  
 
Denne form for bagage er kommet i luftfartsmyndighedernes søgelys, fordi det kan udgøre en fare 
under transporten. IATA har derfor udgivet følgende informationsskrivelse, der beskriver, hvorledes de 
forskellige smarte kufferter skal håndteres: 
 
http://www.iata.org/whatwedo/safety/Documents/IATA-Guidance-on-Smart-Baggage-with-integrated-
lithium-batteries-and-electronics.pdf 

 
Sikkerhedsrådgiver i praksis 
Vi har afholdt vores første kursus for fungerende sikkerhedsrådgivere, hvor der blev undervist i praktisk 
viden, samt værktøjer og metoder til det daglige arbejde som sikkerhedsrådgiver.  
 
Kurset blev afviklet med meget positive tilbagemeldinger og vi glæder os allerede til næste seance til 
november. Læs mere i kursuskalenderen her http://cantell.dk/kurser. 
 
Sommerferie, ja - men ikke ferielukket 
Vi afvikler naturligvis også sommerferie, men kontoret er som  
altid bemandet hele sommerferien, hvor vores konsulenter og 
administrative personale sidder klar til at rådgive og assistere.  
 
Vi ønsker alle en rigtig god sommer! 
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