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Emirates SkyCargo flyttar sin verksamhet 

 
 

Emirates SkyCargo flyttar nu sin fraktverksamhet till den nybyggda flygplatsen Dubai World 
Central (DWC) när den första viktiga fasen i byggarbetet är klar. Från första maj kommer 
samtliga 12 fraktflyg att utgå från den nya fraktterminalen med kapacitet att hantera 700,000 ton 
gods per år.  
 

Hittills har lastningsramper och områden för färskvaror blivit fullt klara vilket är den första milstolpen för 
att kunna starta verksamheten den första maj. Godshanteringssystemen och inventarierna är snart på 
plats, allt enligt tidsschemat.  
 
I samband med att första byggfasen är avklarad testar nu Emirates SkyCargo anläggningen och 
lastbilsverksamheten mellan DWC och Dubais internationella flygplats. Inledningsvis kommer 
verksamheten att sysselsätta 250 anställda, med den ökar till 500 när terminalen är i full drift. 
   
”Flytten av vår fraktverksamhet till DWC innebär att vi får en hel anläggning enbart för frakt och med rätt 
infrastruktur, utrymme och möjlighet att växa ytterligare för att möta våra kunders behov. Den nya 
terminalen och anläggningen är en viktig del av våra tillväxtplaner. Med nästan två miljoner ton gods 
som fraktas varje år genom Dubai International Airport, möjliggör den nya anläggningen att vi kan öka 
vår kapacitet och därmed tillgodose SkyCargos långsiktiga krav”, säger Dave Gould Senior Vice 
President Cargo Operations World-Wide.     
 
”Under de här expansiva förändringarna är det fortfarande kunderna som står i centrum för vår 
verksamhet. Vi lovar att alltid kunna erbjuda en smidig och sömlös service. Fraktmaskinerna kommer 
enbart att flygas från DWC medan passagerarflottan med kombinerad frakt i vanlig ordning utgår från 
Dubai International Airport med sin erkänt höga standard”, avslutar Gould.  
 
När flytten är slutförd kommer terminalen att kunna hantera 700 000 ton gods per år, med potential för 
ytterligare expansion att nå hela 1 miljon ton. Den nya Emirates SkyCargo-terminalen kommer att vara 
utrustad med den senaste och mest avancerade tekniken, bland annat ett av världens första helt 
automatiserade materialhanteringssystem, Quick Dolly Transfer System. Systemet möjliggör snabb 
överföring av sex containerenheter samtidigt. Utöver detta kommer ett automatiserat 
paletthanteringssystem, avancerade lagringssystem, kontor, olika arbetsstationer, moderna 
kommunikations-och säkerhetssystem, matsalar och andra bekvämligheter att installeras. Terminalens 
infrastruktur inkluderar också 46 lastbryggor och 80 lastbilsparkeringar, utöver de 12 flygplan som står i 
direkt anslutning till terminalen.  
 
Bild: Emirates SkyCargo i startgroparna inför flytten till Dubai World Central (DWC) den första maj. 
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Lars-Ola Nordqvist, tel. 070-689 11 20, e-mail: lars@comvision.se 

Elin Norlin, tel. 070-279 86 40, elin@comvision.se 

 
Emirates SkyCargo är Emirates flygfraktdivision. Bolaget följer Emirates principer om högsta möjliga 
kvalitet inom alla delar av verksamheten och investerar stora resurser i välutbildad och engagerad 
personal, moderna och effektiva flygplan, den senaste informationsteknologin och den mest avancerade 
marktjänsten, något som gjort det mycket konkurrenskraftigt i den internationella flygfraktindustrin. 
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Flygbolaget transporterade 2,1 miljoner ton gods över sitt nätverk under verksamhetsåret 2012-13. 
IATA’s senaste transportstatistik placerar Emirates SkyCargo som nummer ett bland världens reguljära 
flygfraktbolag när det gäller fraktton per kilometer. 

 
 

 

 


