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Velkommen til vores nye grønne regering
SpaceInvader teamet ønsker den nye regering velkommen. Stort tillykke til
vores nye Statsminister, Mette Frederiksen, og til hele det nye ministerhold,
hvor vi har en naturlig og særlig interesse i Dan Jørgensens Klima-, Energi- og
Forsyningsministerium – såvel som Benny Engelbrechts
Transportministerium.
I SpaceInvader er vi som grøn iværksættervirksomhed inden for transport- og
logistik særligt fokuserede på den nye rød-grønne klimapolitik, som har sat
det som bindende mål, at Danmark skal reducere sin CO2 udledning med 70%
inden 2030. Det gør Danmark til én af verdens førende klimanationer. Det er
overordentligt ambitiøst. Nogle vil sige forambitiøst og fordyrt for Danmark

og danskerne. Men måske kan det alligevel lykkes, hvis alle løsninger og
innovativ tænkning tages i brug?
De tre store klimasyndere er ”biler, bønder og boliger” – og især
transportsektoren, den tunge transport ikke mindst, er et smertensbarn. For
hvordan omstiller man den tunge transport hurtigt og omkostningseffektivt,
når nye drivstof og motorteknologier først lige er ved at finde vej til
markedet? Vi ved at det kan gå hurtigt, når først markedet tager fat, og når
produktionspris, købepris og tilgængelig teknologi går op i en højere enhed.
Men vi kan ikke sidde med hænderne i skødet indtil da. Der skal også
mellemløsninger til.
60% af lastbilerne kører rundt med tom luft
Det er muligt at optimere fragtkapaciteten i den tunge transport. Alt for
mange lastbiler, faktisk omkring 60%, kører halvtomme rundt med masser af
tom luft. Dels fordi kørsels -og kapacitetsplanlægning er udfordrende i
indviklede logistikstrukturer, og dels fordi der hidtil ikke har været løsninger,
der gjorde det muligt at stable pallegods højt og sikkert, så man kunne
udnytte hele lastbilens lastrum. Sidst med ikke mindst, har ingen i branchen
tidligere haft en klimakrise hængende som en sort sky over hovedet, ligesom
branchen helt aktuelt mangler chauffører.
Det er tankevækkende, at vi for 50 år siden sendte mænd til månen, men at vi
ikke har været i stand til at finde nemme løsninger til at tackle relativt simple
kapacitetsudfordringer i transportsektoren.
Det er der nu råd for. Det findes i hvert fald en løsning, der gør det muligt at
laste og pakke lastbiler bedre, så den tomme luft udnyttes, og der kan fyldes
mere gods på hver lastbil, så kapacitetgraden øges. Noget der i sidste ende
fører til færre lastbiler på vejene og dermed mindre CO2 – og som en ekstra
sidegevinst - mindre luftforurening.
Dobbeltstabling af pallegods kan reducere CO2 udledningen
Løsningen kommer fra SpaceInvader, som har udviklet og patenteret et
modulært pallestativ system, der gør det muligt at dobbeltstable pallegods.
Billigt, effektivt og sikkert.

I SpaceInvader opfordrer vi derfor de nyudnævnte ministre, som for første
gang i verdenshistorien har indgået en forståelsesaftale, der tager
udgangspunkt i klimaudfordringen – til at vende hver en sten i Danmarks
bestræbelser på at finde løsninger, der kan mindske vores CO2 aftryk.
Vi opfordrer de nye ministre til at tage både tænke- og handlings- og jahatten på. Til at fremme alle tænkelige grønne og innovative løsninger, som
vi danskere kan eksportere til andre lande og dele af verden, hvor der også
skal sættes ind – hellere i dag end i morgen, så vi sammen – og som
minimum - kan opfylde Paris Aftalens mål.
Der er masser af vilje og vej. Og vi skal arbejde tæt sammen for at sikre de
rette rammer og holde fokus på de mest oplagte indsatsområder, så vi
sammen kan løfte vores tids største udfordring.
Tillykke til Danmarks nye regering.
SpaceInvader Teamet.

SpaceInvader er en dansk virksomhed stiftet i 2015. Vi har udviklet et unikt,
patenteret og modulært transportsystem, pallestativet ’SpaceInvader’, som
kan revolutionere transportbranchen. SpaceInvader systemet gør det muligt
at dobbeltstable gods stabilt ved at udnytte højden optimalt under
transport. Systemet er designet, så det passer til en standard EUR-palle og
dermed skaber værdi i hele logistikkæden. SpaceInvader reducerer både
lager- og transportomkostninger og hjælper med at optimere planlægning og
pakning af lastbiler og lagerrum. Det er SpaceInvaders
mission at effektivisere palletransport og lagring – palle for palle, og gøre
logistikbranchen mere bæredygtig til gavn for kunder, transportører,
samfundet og klimaet.
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