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HUBWAY VOLYMERNA OCH MATERIAL TRANSPORT
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Volymerna och transport 

• Materialflödet från det planerade logistikcentret till Smart Technology Hub (senare STH) byggnaden är ytterst viktigt för hela 

verksamheten och materialflödet är planerat att förverkligas genom en korridor som byggs i en övergång på marknivå. 

• Från logistikcentret till STH kan mängden material uppgå till 1 pall i minuten, alltså en takt på 60 pallar i timmen.

• Motsvarande mängd returlogistik från STH byggnaden tillbaka till logistikcentret.

• Planen är att automatisera materialflödet och och sköta det med ett AGV- (Automated Guided Vehicle, dvs. självständig obemannad

materialtransportör) system.

• Maxlutning på golvet där AGV tekniskt kan funktionera är 4% och det betyder att branta ramper inte är möjliga. Därför är en 

underjordisk tunnellösning eller en övergång på området inte möjligt för att de inte fungerar i en planerad helhet.

• Att sköta materialflöden på källarnivå analyserades i början av STH-planeringen men det slopades på grund av flera orsaker:

1. Förflyttningsskedet skulle innehålla två nya steg när paller transporteras med en hiss till nästä nivå och tillbaka till STH golvnivå. 

Det skulle fördröja processen och därmed inte fungera med de planerade logistiklösningarna och volymerna.

2. Golvnivån på STH och logistikcentret är 3,9 meter från havsnivå och tunnelns vattentäthet skulle bli en ständig risk för 

verksamheten.  Att lägga till hisser på båda sidor av korridoren skulle också innebära en ökad risk för verksamheten.
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ARBETSSÄKERHET OCH TILLFÖRLITLIGHET
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Att säkerställa Smart Technology Hubens operationer och arbetssäkerhet

• STH kommer inte ha några buffertlager eller hyllor för material så det betyder att ett kontinuerligt materialflöde är ytterst viktigt för 

STH:s operationer.

• Om korridoren skulle ligga på en annan nivå än de andra byggnaderna, skulle det betyda att en söndrig hiss skulle fördröja alla 

operationer och monteringen i STH.

• Transport av material och personal med samma hiss är inte möjligt på grund av säkerhetsskäl och det är omöjligt att ha så många

hissar i korridoren som skulle behövas. De här ytterligare arbetssäkerhetsriskerna kan undvikas genom att transportera material på 

samma nivå utan ytterligare rörelse mellan våningar.

• De risker som krångel med hisserna ger upphov till är den största utmaningen i samtliga lösningar för STH:s verksamhet. 
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DHL ERFARENHET OCH REKOMMENDATION
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• Som man kan avläsa i uttalandet ovan från DHL, och som stöds av tidigare studier av Wärtsilä, är alla andra lösningar än en korridor 

på grundnivå inte lämpliga för att sammanknyta STH och logistikcentret. 


