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Det ser lugnt ut på eftermiddagen 
vid Livsmedelslogistiks terminal på 
Lötängsgatan i Gävle. Rent av öde. An-
nat är det några timmar senare, mitt i 
natten – då skall nästan tusen rullbu-
rar omlastas för utkörning. Annars är 
det många skolelever och förskolebarn 
som blir utan mat i Gävleborgs län.

De anställda på Lis-
medelslogistik är mesta-
dels utpräglade nattugg-
lor.

- Våra anställda på 
terminalen jobbar fem 
nätter i veckan. Ofta un-
der hög press och tuffa 
förhållanden i kyl- och 
frysrum. Det är egentligen ingen idé att vända 
på dygnet på helgen, söndag kväll skall du i 
tjänst igen. Yrket kräver mer än vad många 
tror, inte minst förmåga att lösa uppkomna 
problem, för allt kan hända, förklarar Verk-
samhetschef Per Ström. Såväl frysrum som 
bilar går ibland sönder, då gäller det att hålla 
huvudet kallt och lösa situationen. 

Den nödvändiga länken
Livsmedelslogistiks verksamhet går ut på att 
så effektivt som möjligt köra ut livsmedel i re-
gionen. Uppdragsgivarna är de stora livsmed-
elsföretagen Servera, Coop, Menigo,  Gävle 
Fisk, Sohlbergs, Melkers med fl era. Slutkun-
derna är förskolor, skolor, restauranger och 
butiker runt om i Gävleborgs län.

- Enkelt kan man säga så att terminalen 
fungerar som en stor omlastningscentral. Hit 
kommer all mat - färska, kylda, frysta och ko-
loniala varor som sorteras och paketeras i ett 

Ett jobb för stresståliga nattugglor

            Våra anställda på terminalen jobbar 
fem nätter i veckan. Ofta under hög press 
och tuffa förhållanden i kyl- och frysrum”

Lugnet före stormen. På Livsmedelslogistiks terminal på Lötängsgatan i Gävle omlastas nästan 
tusen rullburar livsmedel varje vardag.

Per Ström, verksamhetschef på Livsmedelslogistik AB.

Fakta:

Livsmedelslogistik AB sjö-
sattes i mars 2007 och ägs till 
lika delar av FraktCentralen 
i Gestrikland AB och Maser-
frakt AB. Företaget, en av de 
största logistikföretagen inom 
livsmedelshantering i nedre 
Norrland, omsätter idag ca 40 
miljoner kronor och har 20-ta-
let anställda.

Livsmedelslogistik AB ver-
kar inom fastighet (äger fast-
igheten på Lötängsgatan), ter-
minalhantering och åkeri (elva 
fordon). 

Företaget har terminalen i 
Gävle. 

20-tal lastbilar som var och en kör ut längs sitt 
vädersträck. Det fi nns folk här dygnet runt, 
men mest aktivitet är det mitt i natten.

17.00 stängs orderfönstret
Grossisternas leverantörsfönster är generöst 
och kunderna kan beställa fram till klockan 
17.00 på eftermiddagen. Då först, vet Livs-
medelslogistik vad som kommer att landa i 

terminalen på kvällen och natten. Företaget 
är hela tiden uppkopplade gentemot sina upp-
dragsgivares ordermottagare på internet.

- Ja, längre framförhållning har vi inte. 
Naturligtvis är beställningarna avtalsstyrda 
men vi vet ju inte exakt hur mycket kunderna 
köper. Ungefär hälften hämtar vi själva med 
eget åkeri, resten kommer externt. Vi häm-
tar bland annat från Västerås, Sundsvall och 
Stockholm. Frukt och grönt kommer från 
Helsingborg och oftast sist på morgonen.

De första transportbilarna lämnar termina-
len strax före halvsex tiden på morgonen.

Effektivitet för miljön
Såväl Livsmedelslogistik som uppdragsgi-
vare och kunder är intresserade av att kon-
tinuerligt effektivisera transporterna. Det är 
dyrt att köra tomt och företaget själva ser över 
möjligheter att köra andra varor ena vägen, 
när de tuffa kraven på livsmedelshanteringen 
så tillåter.

- Vi har exempelvis avtal med elektronik-
skrot och majskrokar till Västerås.

Även kommunerna ser över möjligheten att 
Livsmedelstransportören ska leverera fl er va-
ror till förskolor och skolor för att minimera 
trafi kfl öden för miljön och trafi ksäkerhetens 
skull.

- Dessutom har vi en del vita fl äckar kvar 
på kartan. Vi ser att vi kan expandera ytterli-
gare, övertygar Per Ström.


