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ÅLAND POST INLEDER 
SAMARBETE MED DB SCHENKER

Från och med den 24 april 2020 blir Åland Post DB Schen-
kers nya transportpartner på Åland. DB Schenker är Europas 
ledande logistikföretag och en stor del av transporterna från 
Finland till åländska företag går genom det tyska företaget.

– Det långsiktiga samarbetsavtal vi nu slutit innebär att vår 
omsättning ökar, att vi kan fortsätta investera i ny teknik och 
att det kan skapas nya arbetstillfällen inom Åland Post, säger 
vd Henrik Lundberg.

Upprinnelsen till avtalet var när Åland Post för en tid sedan blev kontaktade av 

DB Schenker Finland som ville höja sin servicenivå på Åland. Utvecklingen inom 

i synnerhet hanteringen av paket går fort. Paket blir en allt viktigare del av de 

totala godstransporterna och kunderna ställer hårdare krav på att försändelserna 

ska vara spårbara i realtid.

– DB Schenker har ett växande behov av just det som vi har våra främsta styrkor 

inom, det vill att säga hantera paket till, från och lokalt på Åland. Vi har under 

många år investerat mycket pengar men framför allt mycket tid och kraft på att 

uppnå spårbarhet i hela transportkedjan, så därför är det extra roligt när vårt 

långsiktiga kvalitetsarbete får ett så här bra betyg, säger Henrik Lundberg.

I dag kräver kunderna inte enbart att godset ska komma fram i tid, utan också att 

det hela tiden ska gå att se var paketen befinner sig. För att skapa förutsättningar 

för det här har Åland Post investerat i bättre digitala verktyg åt personalen, en 

mer automatiserad paket sortering samt att bygga upp kompetens inom it.

– För att uppnå spårbarhet i godstransporter behöver du modern teknik och bra 

it-system, men på samma gång krävs det så stor disciplin i hela kedjan att det är 
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omöjligt att köpa sig till den kunskap som DB Schenker efterfrågar. Det är något 

du måste lära dig och tack vare att vi var så tidiga med vår e-handelsverksamhet 

har vi genom åren skaffat oss den här kunskapen, säger Henrik Lundberg och 

fortsätter:

– Det är också väldigt positivt för det åländska näringslivet att ett globalt före-

tag som DB Schenker är villigt att lägga ner energi på att höja kvaliteten på de 

åländska transporterna. För att våra stora tillverkningsföretag ska kunna finnas 

kvar på Åland och fortsätta investera måste de ha tillgång till fungerande trans-

portlösningar som bygger på modern teknik och gedigen kunskap, och nu blir 

det vårt ansvar att leva upp till det. 

För mer information kontakta:

Henrik Lundberg, VD, Åland Post

henrik.lundberg@alandpost.com

+358 (0)18 636 620

Teamet hos Åland Post Logistik som arbetat med upphandlingen av samarbetsavtalet som nu 
slutits med Schenker, från vänster: försäljningschef Thomas Fagerstedt, affärsområdeschef  
Dan Johansson, enhetschef lokaltrafik Jonas Back och enhetschef fjärrtrafik Jonas Karlsson.
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