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Det är full fart framåt för samverkan inom logistikområdet mellan näringslivet, akademin och det offentliga
livet. I första hand håller vi oss till verksamheter i nordvästra Skåne som från kommunerna representeras av
HBR, Helsingborg Business Region.

2011 – nu varvar vi upp efter semestrar och annat!
På Campus Helsingborg är det full ös med bl a 52 nya logistikstudenter. Massor av spännande besök och projekt
ligger i pipeline. CeLIT-plattformen är en allt viktigare spelare i regionen där du kan träffa andra med intresse av
Logistik- och IT frågor.

Frukostmöte hos Nowaste Logistics på Långeberga den 5/9
Den 5/9 träffades 23 CeLIT:are i Nowaste Logistics nybyggda, utökade och energikloka ”gröna hus” som utvecklats
för att verksamheten ytterligare skall kunna expandera samt för att kunna implementera den senaste teknologin
inom logistik och lagerhantering. Hans Jönsson tog emot och lotsade oss till en välsmakande frukost i trevliga
lokaler. Efter frukosten informerade VD Conny Palmkvist tillsammans med medarbetarna Riad och Robert om
Everfresh och Nowaste Logistics och deras utveckling vilket utgjorde en bra grund för rundvandringen.
Verksamheten startades för drygt 10 år sedan och man är nu ca 300 anställda. Everfresh och Nowaste Logistics är
nu en viktig del av det internationella ägarbolaget Total Produce. Nowaste Logistics hanterar och distribuerar
Everfresh beställningar till olika globala leverantörer för att sedan distribuera ut produkterna till kunderna (ca 800
butiker och liknande). Nowaste Logistics har utvecklat sofistikerade logistiklösningar med inslag av automation
och RFID som gör att man ligger långt framme när det gäller 3PL lösningar, realtidsstyrning av plockning och
utlastning. Flera olika typer av pallar hanteras, dock främst EU-pall, sjöpall och rullbur. För frukterna som hanteras
i lagret finns det upp till 6 st olika temperaturzoner. Det helautomatiserade kranlagret med 2000 platser har
levererats av Swisslog. Consafe har varit en viktig leverantör av styrsystemet för ordersammanställning och
plockningsprocess. Lagrets omsättningshastighet ligger på imponerade 1,65 dagar. Nowaste Logistics hanterar
imponerande mellan 100.000 - 120.000 enheter per dygn. En av de stora utmaningarna är att knyta samman alla
delplock till leveransordern så att dessa har rätt höjd och uppbyggnad för att passa kundens leveranskravkrav. T ex
måste produkterna staplas enligt regeln; tyngst i botten och lättast överst. En annan viktig aktivitet är portarna för
inlevererade produkter, där skadat gods och skeva laster märks ut och korrigeras för att senare kunna hanteras av
det automatiska kranlagret. Långsiktigt arbete pågår tillsammans med leverantörerna som skall resultera i färre
felaktiga pallar vid leverans.

Idag använder Nowaste Logistics tekniken RFID (Radio Frequency Identification) på utlevererade produktpallar för
att ha bättre information och transparens i utflödet. Arbetet med RFID implementering på inkommande produkter
är nästa steg i utvecklingsarbetet. Här har man vissa svårigheter pga leverantörernas stora skillnader i hur man
märker sitt gods.
Nowaste Logistics har målsättningen att även omsätta sin kompetens och sitt kunnande i externa
logistiksammanhang. Ett sådant exempel är MQ där man bistått med kompetens för att utveckla deras
försörjningskedja. Nowaste Logistics har ett ytterligare antal externa uppdrag till olika bolag men huvudparten av
sin kapacitet används för att hantera logistiken inom koncernen. Inom Total Produce koncernen upplever
Nowaste Logistics övriga företag har en stor spridning i logistikkompetens. Nowaste Logistics tror att man kan vara
en viktig kompetenskälla och samarbetspartner för kompetensutveckling inom koncernen.
Investeringarna som gjorts i anläggningen i Helsingborg anser man kunna räkna hem relativt snabbt. Ledningen för
Nowaste Logistics bedömer att det finns en stor intern marknad inom koncernen såväl som möjligheter att ta in
några ytterligare externa uppdrag och man ser ljust på framtiden. Grunden för detta är att ha rätt personal med
rätt inställning och rätt kompetens. Företaget bekräftade att ett gott samarbete med Campus Helsingborg i
utbildning, rekrytering och samarbetsprojekt är viktigt.
CeLIT:s ordförande Sten-Åke Tjärnlund avslutade mötet genom att rikta ett stort tack till dagens värd Conny
Palmqvist och frukostmötets arrangör Hans Jönsson.
Vid pennan//Hans Taranger

Kommande aktiviteter! Markera redan nu i kalendern.
Planeras till måndagarna den 24 oktober och 28 november – inbjudan kommer inom kort.

Vi ser fram emot en spännande höst med massor av aktiviteter.

