
Recycling.

Lager & Logistik.

Betongtillverkning.

Thermotransporter.

Fjärr- och partitransporter.

Intermodal terminal & transporter.



Fakta

• Alwex Transport AB med huvudkontor i Växjö är 
moderbolag i koncernen som även inkluderar 
fyra dotterbolag.

• Alwex har ca 80 delägare vilka samtidigt är 
transportörer åt Alwex. 

• Alwex-koncernen omsätter ca 1 400 Mkr (2013)

• Ca 270 fordon och maskiner sysselsätts i 
verksamheten.

• Alwex-koncernen har ca 175 anställda men 
tillsammans med våra delägare sysselsätter 
verksamheten ca 600 personer.

• Alwex är miljö- och kvalitetscertifierade enligt 
ISO 14 001 och ISO 9001.

Alwex-koncernen



Affärsområden

Bygg & Anläggning

Thermo & Distribution

Fjärr/Elit

Lager & Logistik

Dotterbolag

Alwex Recycling AB

Alwex Intermodal AB

Alwex Lager & Logistik AB

Alwex Fastighets AB

Vår verksamhet



Här finns vi

Uddevalla
Platskontor F/E

Alvesta
• Terminal/Lager
• Serviceanläggning
• Drivmedelsstation
• Alvesta Intermodal AB

Gottåsa
Alwex Recycling AB

Älmhult
Platskontor F/E

Tunatorp
• Kross-, grus- och

jordprodukter

Kalmar
• Platskontor F/E
• Omlastningsterminal

Malmö
Terminal/kontor

Växjö
• Huvudkontor
• Godsterminal
• Bygg & Anläggning
• Betongtillverkning
• Ekonomi & Administration
• Scandinavian Supply Chain AB
• Drivmedelsstationer



Thermo & Distribution

Inom vårt affärsområde Thermo & Distribution 
hanteras bl.a:

• Distribution av tempererade livsmedel 
(fryst, kylt, torrt) 

• Från kolli till hela laster i alla temperaturzoner

• Kompletta logistiklösningar

• Kretstrafik enligt turlista till över 100 orter

• Fordon med flera temperaturzoner

• Terminalhantering i Växjö, Kalmar och Malmö

• Crossdocking-lösningar

Totalt hanteras ca 1500 ton gods, dagligen! 



Terminal



Samordnad varudistribution
i Växjö kommun



• Leverantörer levererar sitt gods till vår terminal.

• Några leverantörer har valt att låta oss plocka godset.

• Vi sammanställer på terminalen och levererar en samordnad leverans till varje 

mottagare.

• Vi plockar med oss tomma lastbärare (Rullvagnar, pallar, plastbackar) och 

returnerar dem till leverantörerna.

• Fordonen som distribuerar har dubbla temperaturzoner vilket innebär att varje 

mottagare får  hela sin leverans med samma bil.

Samordnad varudistribution



Förväntade effekter

• Ekonomi
Lägre kostnader genom färre angöringar och mindre km.
Enklare att fördela transportkostnader på rätt kostnadsbärare i kommunen
Rätt och jämförbart pris, transportkostnaden är exkluderad från varan

• Miljö
Kontrollerad miljöpåverkan
Fler möjligheter vad gäller alternativa bränslen
Minimera antalet körda kilometer
Färre tunga fordon i stadsmiljön

• Säkerhet
Arbetsmiljö i samband med lastning och lossning förbättras
Säkerheten vid mottagningsplatserna ökar
Trafiksäkerheten ökar



Före samordnad varudistribution

Producent Grossist Producent Grossist

Mottagare Mottagare MottagareMottagareMottagare

I Genomsnitt 380 leveranser/dag



Samordnad varudistribution

Producent Grossist Producent Grossist

Mottagare Mottagare MottagareMottagareMottagare

Samordning av leveranser

I Genomsnitt 70-90 leveranser/dag. 



Utveckling CO2-emissioner

Detta har vi gjort:

• April 2011 – Samdistribution fullt utvecklad

• Maj 2012 - 2 av 3 Fordon drivs av RME100.

• Juni 2012 – ACP Evolution Diesel i övriga fordon som inte går på 

biodiesel RME. (25 % mindre CO2-emissioner)



Analys per augusti 2013

Jämförelse tidigare upplägg (uppgifter från Växjö kommun)
CO2 utsläpp per levererat ton ej samdistribution 61kg CO2

CO2 utsläpp per levererat ton enligt ovan med samdistribution 4 kg CO2
Skillnad 57 kg CO2
Skillnad 93 %

Antal leveranser/vecka ej samdistribution enligt anbudsunderlag: 1900 leveranser
Antal leveranser/vecka samdistribution med Alwex: ca 350 leveranser

Skillnad 82%



Erfarenheter

• Förarbetet mycket viktigt
– Beskrivning av uppdraget, volymer och förutsättningar

– Avtal leverantörer alla med på banan (ex. vad gäller för hanteringen av 
reklamationer och tomgods?)

– Information/utbildning egen organisation

• Realistisk kommunicerad tidsplan

• Logistiksamordnare hos båda parter, löpande avstämningar

• Nytt upplägg- viktigt att se det som ett samarbete för att hitta 
hållbar lösning för båda parter

• Flexibel betalningsmodell



Alwex perspektiv

• Intressant och utmanande att bidra vid framåtskridande 

nytänkande

• Bidra till minskad miljöbelastning och ökad trafiksäkerhet

• Utvecklingsmöjligheter

• Affärsmöjligheter



Framtid - regionperspektiv

• Utveckla samdistributionen med fler kommuner och andra 
intressenter inom regionen.

Landsting, Myndigheter, Citydistribution.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Kronoberg_Municipalities.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Kronoberg_Municipalities.png


Välkommen 
till Alwex!

Alwex Transport AB
Arabygatan 37

352 46 Växjö

Telefon 0470 – 72 71 00

Fax 0470 – 254 70

info@alwex.se
www.alwex.se


