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Fler kommuner ansluter till MellanSveriges LogistikNav.
Sedan Mellansvenska Handelskammaren 2011 tog initiativet till att positionera region
Gävleborg-Dalarna som MellanSveriges LogistikNav, med sjöfartsnoden Gävle och
järnvägsnoden Borlänge som dragare, har regionen avancerat till plats 12 på listan över
Sveriges bästa logistiklägen (enl. Intelligent Logistik lista. År 2011 fanns Borlänge på 21:a och
Gävle på 15:e plats). Vårt mål är att nå topp-10 inom två år.
Åtta kommuner har beslutat sig för att tillsammans med Mellansvenska Handelskammaren
samverka i arbetet med MellanSveriges LogistikNav.
Sedan tidigare har kommunerna Gävle, Sandviken, Hofors, Falun, Borlänge och Söderhamn
varit en del av nätverket. Nu ansluter sig även kommunerna Avesta och Ludvika.
MellanSveriges LogistikNav skall uppfattas som ett av Nordens mest attraktiva logistiknav
både ur ett tillgänglighets-, kostnadseffektivitets- och hållbarhetsperspektiv och vara en del
av Stor-Stockholms- och Mälardalens transport-, monterings- och centrallagerinfrastruktur.
I urbaniseringens spår genomgår Sverige en snabb demografisk strukturomvandling, kartan
ritas om, där Stockholmsregionen ökar sin befolkning med hela 30 000–40 000 personer per
år, vilket ställer krav på ökad införsel av gods.
Frågor som kommer att stå i fokus under de närmaste åren är:
•
•
•
•
•

Öka kännedomen om varumärke MellanSveriges LogistikNav och regionens
infrastruktur med stambanor, hamnar och europavägar.
Att marknadsföra byggklara markområden lämpliga för centrallager, montering- och
3PL-företag. Att ta del av E-handelns snabba utveckling.
Medvetandegöra sjöfartens och järnvägens betydelse för klimatsmarta transporter.
Att verka för ökad import genom marknadsföring av det Östra Importstråket.
Lyfta fram och uppmuntra till fler innovationer inom området logistik och transport,
där hållbara transporter, GIS-kompetensen i Gävle och ITS i Dalarna integreras i
arbetet.

•
•

Att i samarbete med Högskolorna i Gävle och Dalarna lyfta logistikutbildningar och
genomföra förstudier och uppmuntra till ex-jobb inom transport och logistik.
Att genom samarbeten med nationella kunskapsnätverk samla och sprida kunskap
inom smarta, hållbara och kostnadseffektiva transporter?
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Om MellanSveriges LogistikNav
MellanSveriges LogistikNav är ett initiativ till regionalt kunskaps- och marknadsföringsnätverk, som tagits av
Mellansvenska Handelskammaren, som genom kraftsamling bakom positioneringen MellanSveriges
LogistikNav, genererar regional affärsutveckling och tillväxt.
Med järnvägsnoden Borlänge och sjöfartsnoden Gävle är MellanSveriges LogistikNav den ledande
logistikregionen norr om Stockholm. Här finns framstående logistikkompetens och utomordentlig infrastruktur
med stambanor, terminaler, europavägar och logistikparksområden. Gävle med Ostkustens största
containerhamn har regelbunden linjetrafik till Europas största hamnstäder. Här finns kvalificerad och motiverad
arbetskraft. Vi finns centralt i Norden, 60-90 minuter till Stockholm.

