
 

Kundecase 

Transportselskapet Best Transport er betydelig aktør innen frakt av legemidler i Sverige. For at legemidlene  
ikke skal forringes underveis, er det strenge krav til stabil temperatur i lasterommet. Best Transport har derfor  
installert mobil temperaturovervåking fra GSGroup i alle de 40 lastebilene som daglig frakter legemidler, for å  
ha full kontroll på lasten.  

BEST PÅ  
LEGEMIDDELTRANSPORT!

Best Transport ble etablert i Sverige for over 40 år 
siden, og har i dag over 400 kjøretøy som utfører 
ti-tusenvis av transportoppdrag hver uke. Selskapet 
har baser i Stockholm, Uppsala, Gøteborg, Malmø, Väx-
jø, Luleå, Oslo og København. Et viktig satsnings-om-
råde for Best Transport, er transport av legemidler. 

Kvalitetssikring på veien
Jonas Wahlström er leder 
for miljø og kvalitet innen 
helse-segmentet hos Best 
Transport og har hove-
dansvaret for at legemid-
deltransporten holder topp 
kvalitet hele veien. 

For litt over ett år siden var han med å implementere 
GSGroups temperatur-overvåkingssystem, og han er 
så langt svært fornøyd.
 
– Fordelen for oss er at vi nå på en svært enkel måte får 
opp dataene vi trenger for å sikre kvaliteten underveis 
i transporten. Det er svært viktig både for oss og våre 
kunder, forteller Wahlström. 

Oppfyller strenge bransjekrav
Sensorene som er installert i lasterommene er svært 
nøyaktige og oppfyller bransjekravene (GDP og 
EN12830:1999). Transportsentralen til Best Transport 
kan følge med underveis på temperaturen i alle laste-
bilene som er ute og kjører. Temperaturen blir arkivert 
hvert femte minutt og skulle det inntreffe et tempera-
turavvik, går det en automatisk varsling til sentralen 
umiddelbart. 
– Siden overvåkingen skjer sentralt, har vi full kontroll 
på hele flåten. Skulle det skje en temperaturforandring 

i et av lasterommene, får sjåføren vår med en gang 
beskjed om å justere temperaturen i sitt lasterom, 
forklarer Wahlström.

God lønnsomhet
Å installere de trådløse sensorene er en svært enkel 
operasjon. Sentralenheten blir plassert i førerhuset 
og denne  kommuniserer trådløst med sensorene som 
plasseres i lasterommet. I tillegg melder Wahlström at 
GSGroups løsning også scorer godt økonomisk i forhold 
til andre lignende produkter på markedet. 

– Løsningen til GSGroup var den mest gunstige for oss 
økonomisk av alle de ulike systemene vi vurderte. Og 
nå som vi har benyttet systemet i over ett år, er vi svært 
fornøyde med både avtalen vi har inngått og hvordan 
selve løsningen fungerer i  
hverdagen, sier Wahlström.

Høy troverdighet som leverandør
Å ha høy troverdighet på at de er en kvalitet-
sleverandør av transporttjenester, er svært viktig for 
Best Transport. Spesielt innenfor frakt av legemidler er 
dette en kritisk faktor for å beholde og utvikle gode og 
lojale kunder. 
– I tillegg til at GSGroups system har gode funksjoner, 
er lett håndterlig og presist, har GSGroup et bra renom-
mé i markedet. Det er også viktig for vår troverdighet 
som logistikk-partner. Vi har faktisk merket en økning i 
transport-oppdrag fra våre eksisterende kunder innen 
feltet, og det har vært utrolig viktig for oss i Best Trans-
port, 
avslutter Wahlström.
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