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Trestad klättrar mest på lista över Sveriges bästa logistiklägen
I logistikbranschens tidning Intelligent Logistiks årliga ranking över Sveriges bästa
logistiklägen klättrar Trestadsområdet, det vill säga Trollhättan, Uddevalla och
Vänersborg, snabbast i landet.
Kommunstyrelsens ordförande (KSO) i de tre kommunerna gläds åt utvecklingen:
-

Norska Varners etablering på Trestad center har fört med sig ett ökat intresse för
företagsetableringar. Vi har flera förfrågningar på gång, säger Marie Dahlin, KSO
Vänersborg.

-

Uddevalla hamn, E6:an och ett geografiskt läge nära både Göteborg och Oslo ger
oss ett starkt logistiskt läge, säger Ingemar Samuelsson KSO Uddevalla.

-

Här finns kompetens kring logistik sedan länge, dels tack vare vår industriella
styrka men också genom ett flertal e-handelsföretag, kommenterar Paul Åkerlund,
KSO Trollhättan.

Intelligent logistik ger följande motivering till klättringen:
”Trestad, 59 poäng, plats 16 (51 poäng, plats 21 år 2016), är det läge som klättrar mest
poängmässigt år 2017, tack vare stora etableringar och en stark regional satsning på
samarbete kring logistik genom Position Väst. Utbyggt dubbelspår och ny motorväg
Trollhättan-Göteborg ger förbättrad tillgänglighet till Göteborgs hamn. Hamn i Uddevalla och
ny satsning på insjöfart och med nytt regelverk för inlandssjöfart ger bättre framtidsutsikter.
Nysatsning av norska Varner-Gruppen med nytt centrallager för Sverige och Norge stärker
regionens ställning. Det finns även en etablerad logistikutbildning vid Högskolan Väst i
Trollhättan.”
Ann Palmnäs, verksamhetsledare på Position Väst, som ansvarar för det gemensamma
etableringskontoret för 17 västsvenska kommuner där trestadskommunerna ingår, säger:
-

Vi har arbetat mycket målmedvetet i flera år för att klättra på denna viktiga ranking. Det
handlar om att ständigt förbättra förutsättningarna för företagen, men också om att
kommunicera det vi gör!
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