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En mosaik af dansk logistikforskning Charles Møller Hent PDF Bogen giver gennem en række artikler indsigt
i væsentlige temaer for Dansk logistikforskning og er et delresultat af projektet: „Fremtidens for-

syningskæde“, der er gennemført som et samarbejde mellem Center for Logistik og Transport (www.clt.dk) og
Center for Industriel Produktion (www.cip.auc.dk).

Projektet „Fremtidens forsyningskæde“ har til formål at kortlægge den internationale frontforskning inden for
logistik og transport, for der igennem at skabe et vidensmæssigt koordineret fundament for positionering af
dansk logistikforskning. Målet er bl.a. at identificere centrale karakteristika ved fremtidens forsyningskæder.
Logistikforskning, og internationalisering heraf, har hidtil i nogen grad har været ukoordinerede og dermed
også fragmenterede. Med dannelsen af Center for Logistik og Transport (CLT) er der skabt helt nye og unikke
muligheder for at profilere dansk logistikforskning i et internationalt perspektiv, hvor også konsolidering og

formidling er på dagsordenen. CLT repræsenteres gennem følgende institutioner:
Institut for Transportstudier i Padborg - Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet - Institut for

Marketing, Syddansk Universitet - Institut for Driftsøkonomi og Logistik, Handelshøjskolen i Århus - Institut
for Produktion og Erhvervsøkonomi, Handelshøjskolen i København - Teknologisk Institut, Emballage og
Transport - Institut for Procesteknik, Danmarks Tekniske Universitet - Institut for Miljø, Teknologi og

Samfund, Roskilde Universitet.
CLT arbejder for igangsættelse og gennemførelse af forskningsprojekter, som kan bidrage væsentligt til
forbedring af danske virksomheders konkurrenceevne gennem udvikling af logistik og godstransport.

Denne bog er en række danske logistikforskeres bud på udfordringer i fremtidens forsyningskæder, samt
forskningsfeltets trend og tendenser. Bogen er således samtidig en mosaik over, hvad som rører sig i dansk

logistikforskning.
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Samfund, Roskilde Universitet.
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