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Pressinformation

Nasjonalbiblioteket fortsätter att automatisera med
Swisslog
Göteborg 2020-12-14 – Swisslog har fått ytterligare ett automationsuppdrag av norska
Nasjonalbiblioteket, den här gången för leverans av en miniload-anläggning i fjället i Mo i Rana. Det
aktuella uppdraget är Swisslogs tredje projekt för Nasjonalbiblioteket.
- Med den nya anläggningen säkerställer Nasjonalbiblioteket sin lagerkapacitet för tryckt material
samt för film, foto och digitalt material från både Nasjonalbibliotekets eget arkiv och motsvarande
material från Arkivverket. I samband med byggnationen utvidgas även den digitala
lagringskapaciteten och tekniklösningarna kraftigt, säger Vibeke Norum, projektledare
Byggherreavdelingen, Statsbygg, som har ansvar för att driva projektet på uppdrag av
Nasjonalbiblioteket.
I Swisslogs uppdrag ingår att leverera en miniloadanläggning med sex krangångar som är fördelade
över två byggzoner och två temperaturzoner. Därutöver ingår en AGV-förbindelse (Automated Guided
Vehicle) till en varumottagning i en angränsande byggnad, plockstationer, bansystem samt Swisslogs
SynQ WMS. Satsningen syftar till att ge Nasjonalbiblioteket kapacitet att under de närmaste tio åren
ta emot och lagerhålla stora mängder arkivmaterial för både digitalisering och magasinering. Genom
att automatisera hanteringen säkerställs att inlagring och uthämtning av material kan göras både med
hög effektivitet och säkerhet.
- Vi valde Swisslog eftersom de gav oss det mest konkurrenskraftiga erbjudandet relativt våra
upphandlingskriterier. Vi har också tidigare goda erfarenheter av att samarbeta med Swisslog kring
andra automationsprojekt, säger Vibeke Norum.
Om Swisslog
Swisslog samarbetar med framsynta företag för att optimera prestanda för deras logistikautomation. Som en
del av KUKA-gruppen har vi fler än 14 000 passionerade anställda världen över. Swisslog är kända för att
leverera beprövad teknik, pålitliga lösningar och service i världsklass. Våra kunder litar på våra medarbetares
kompetens och engagemang för att förändra framtiden för intralogistik med innovativa robot-, datadrivna och
flexibla automatiserade lösningar.
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