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Under utvecklingen av Gonvarri 
Material Handling (GMH) 
strategiska plan för kommande 
år har ytterligare ett svenskt 
bolag införlivats in GMH-familjen.

I början på december 2018 
offentliggjordes att Canrena 
System AB förvärvats av 
Gonvarri Material Handling AS. 
Företaget har även bytt namn 
till Gonvarri Stålteknik AB och 
är numera ett dotterbolag till 
Constructor Sverige AB och en 
del av regionen GMH Nordic, ledd 
av Leif Larsson.

Canrena System AB, tidigare 
Stålteknik, har historiskt haft en 
stark relation till Constructor. 
Bolaget har under många år varit 
en tillförlitlig underleverantör till 
Constructor och har även varit 
djupt involverat i Constructors 
produktutveckling.

Gonvarri Stålteknik AB kommer 
fortsättningsvis att drivas som 
ett eget bolag inom GMH, och 
som ny VD för bolaget har Niklas 
Bäckström utsetts.

Mer information om Gonvarri 
Ståltekniks finns på sid. 3

www.gonvarristalteknik.se  

5000 kvm blev till 8000 kvm och 
plats för 5400 sektioner hyllställ.

I detta nummer: Gonvarri Stålteknik AB | Adlibris utökar e-handelslager med 8000 kvm

inomhus från A-lagret till F-lagret. 
Genom alla byggnader finns det 
transportbanor och rullbanor med 
avläsare, som transporterar backar 
med order från olika lagerlokaler, 
plockstationer till utlastningen.

Adlibris samarbetar med 
tusentals leverantörer, förlag och 
distributörer runt om i Norden och 
övriga världen. Under lågsäsong 
distribueras det 15 000 – 18 000 
order per dag.

Adlibris startades 1997 och blev 
2005 en del av mediekoncernen 
Bonnier AB. Och sedan starten har 
bolaget kontinuerligt expanderat. 
Varför företaget placerade sitt 
centrallager i just Morgongåva 
sägs vara en tillfällighet - det fanns 
helt enkelt lediga lokaler på orten 
när bolaget startades och idag har 
Adlibris centrallager växt till 41000 
kvm, fördelat på 6 lagerlokaler.

Samtliga lokaler är 
sammankopplade och man kan gå 

I orten med det fina namnet Morgongåva har 
Bonnierkoncernen i dagsläget två stora ehandelslager.
Ett av dessa är Adlibris, en av Nordens ledande 
nätbutiker med ett brett sortiment av böcker, garn, 
leksaker, pyssel, skrivmaterial, kök och dekoration.

Gonvarri Material Handling 
AS förvärvar Canrena 
System AB
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Vid högsäsong som jul och Black Friday är 
siffran betydligt högre. Under lågsäsong arbetar 
omkring 250 personer här och vid högsäsong 
är det omkring 700 personer. Man arbetar två-
skift och helger för att kunna ge kunden bästa 
möjliga service. En beställd vara, som finns på 
lager, levereras normalt inom 1–2 dagar.

Böcker och studentlitteratur står för 75% av 
bolagets order. Efter beslut att börja utvidga 
sortimentet av non-books produkter behövde 
man ytterligare en ny lagerlokal. Den nya 
lagerlokalen är på 5000 kvm och har en 
innertakshöjd på 10 m. För att maximera 
lagerkapaciteten har man valt att installera ett 
3000 kvm stort entresolplan i lokalen och därmed 
har lagerytan ökats på till totalt 8000 kvm.

Entresolplanet är placerat 5 m över golvnivå 
och vilar på 140 pelare. Man når övre 
plan via trappor och pallgods lyfts upp via 
truckgrindar. Plockade orderbackar skickas 
ner till utlastningen via transportbanor. Hela 
konstruktionen har stabiliserats med 6 stagtorn 
runt om entresolen, istället för vanliga krysstag 
som i vanliga fall placeras under konstruktionen. 
Detta eftersom Adlibris behövde hela golvytan 
under entresolen till plockområde.

Entresolen har levererats av Constructors 
dotterbolag, Gonvarri Stålteknik AB och 
affären vanns på grund av brandklassningen 
och snabbt offertarbete. Brandskyddet har 
uppnåtts via överdimensionering, vilket ger 
mycket låg utnyttjandegrad av bjälklaget. Detta 
medför att entresolkonstruktionen klarar aktuell 
brandklassning.

Utöver den imponerande entresolen har 
Constructor levererat och monterat samtliga 
hyllställ i den nya lokalen. På varje möjlig 
kvadratmeter, på både entresol och golvet 
under, har det monterats Hyllställ Hi280. Totalt 
4500 hyllsektioner. Varje sektion har inretts 
med 6 hyllplan och totalt rymmer den nya 
lagerlokalen hos Adlibris idag 25 900 hyllplan.

Mats Löwenborg, Projekt- och utvecklingschef 
på Adlibris säger att han är mycket imponerad 
av Constructors montage på plats. Både 
entresolplan och hyllställ har monterats på 
rekordtid och man räknar med att ta det nya 
lagret i drift innan sommaren.

Mer information om Adlibris verksamhet finns på 
www.adlibris.com

Böcker och studentlitteratur lagrade i Hyllställ Hi280

5 m högt Entresolplan på 3000 kvm med 6 stagtorn

Entresolplan rymmer 2500 sektioner Hyllställ Hi280

Golvplan rymmer 2900 sektioner Hyllställ Hi280
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Besök https://www.gonvarristalteknik.se/produkter för mer detaljerad produktinformation.

Gonvarri Stålteknik har sitt närmsta ursprung i Canrena System. Bolaget har varit aktivt sedan 80- 
talet och har över tid expanderat genom aktiv produktutveckling såväl som bolagssammanslagning 
med bland annat tidigare Stålteknik i Fellingsbro.

I december 2018 offentliggjordes att Canrena System AB förvärvats av Gonvarri Material Handling AS 
och företaget har idag bytt namn till Gonvarri Stålteknik AB.

Gonvarri Stålteknik är experter på utvalda produkter och kundanpassningar inom materialhantering 
och entresollösningar. Bolaget har varit i branschen länge och produktutbudet utvecklas utifrån 
marknadens behov. Konstruktion och tillverkning sker i Fellingsbro och Karlskoga.

Nedan följer ett urval av Gonvarri Ståltekniks produktsortiment:

Utdragsenheter
Stort utbud av elektriska och manuella 
Utdragsenheter för pallförvaring eller som 
hyllplan. Samtliga enheter finns som; balk-, 
stolp- eller golvmodell.

Grenställ
Stabila och mångsidiga Grenställ 
konstruerade för att möta kraven. Ett stort 
tillbehörssortiment för att varje ställage kan 
anpassas efter behov och krav.

Entresol
Kundanpassade och skräddasydda 
Entresolbjälklager med spännvidder, mellan 
pelare, på upp till 12 m. Trappor, räcken, grindar 
och olika golvbeläggningar finns som tillval.

Branschspecifika produkter
Behöver du effektivisera hanteringen av  
tungt eller otympligt gods kan virkesjiggar, 
listställ, plåtbyrå eller exponeringsställ vara  
ett bra alternativ.
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Constructor Sverige AB  •  Box 55043  •  400 53 Göteborg
Tel. 031-771 96 00  •  info.se@constructor.se  •  www.constructor.se

Materialhanteraren ges ut av Constructor Sverige AB.
Tryckt hos Typografia Olsén AB.

Kursen vänder sig till dig som har ansvar eller leder arbete inom 
företagets lager och förrådsavdelningar eller är skyddsombud. 
Framförallt omfattar kursen grundläggande kunskaper om pallställ 
men även hyllställ kommer att beröras. Under kursen kommer några 
av de vanligaste frågeställningar att behandlas så som:

• De nya Europa standarderna  
• Arbetsmiljöverkets bestämmelser rörande ställage  
• Hur mycket kan man belasta?  
• Gör det något om ställagen är påkörda?  
• Varför skall man besiktiga pallställ?

Ställagesäkerhet

Tid: 09:00-16:00
Pris: 4500 kr/deltagare exkl. moms.
Dokumentation, fika och lunch ingår.

Hur säker är Er lagermiljö?
En lagermiljö kan se olika ut från företag till företag men oavsett verksamhet, innefattas alla av 
Arbetsmiljöverket krav gällande säkerhet i lagermiljö, AFS 2006:4. Dessa krav gäller för både nya och 
befintliga lager. Föreskrivna skydd enligt Arbetsmiljöverket:

Kombinerat stolp- och 
gavelskydd 

3-delat påkörningsskydd 
som skyddar både stolpe och 
gavel. Kan anpassas för både 
enkel- och dubbel gavel.

Genomskjutningsskydd  

Förhindrar att pall skjuts 
genom ställaget. Monteras 
på ställagets baksida.

Säkerhetsinlägg  

Placeras mellan bärbalkarna 
som rasskydd. Förhindrar 
ras av  skadade pallar och 
andra pallstorlekar.

Kursdatum 2019:
Göteborg: Stockholm:
18 sep 16 okt
20 nov

Anmäl dig på tel. 031-771 96 00
eller www.constructor.se/
kursanmalan


