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ShoreLink AB
ShoreLink är ett av Nordens ledande 
hamnföretag som alltid sätter kunden 
först.

Med verksamhet i Sveriges fyra nordligaste hamnar och med tre 
affärsområden möter de kundernas logistikbehov miljösmart och 
kostnadseffektivt. De spelar en aktiv roll i utvecklingen av Norr- och 
Västerbottens näringsliv och är kända för hög kompetens, kvalitet, 
servicegrad och effektivitet.

Att ha många funktioner samordnade inom 
samma koncern ger fördelar för 
både ShoreLink och deras kunder.

ShoreLink Terminal ansvarar för den 
operativa verksamheten i hamnarna med 
lastning och lossning.

ShoreLink Shipping bedriver 
skeppsklarering och speditionsverksamhet.

ShoreLink Transport är entreprenör inom 
maskin- och transportområdet.
.

“Kunderna ringer, vi fixar, det är 
service för oss”

Peder Wennberg, Affärsområdeschef 
Transport



Utgångsläge och utmaningar

Tillgänglighet och bra intern logistik på ett 
stort område, utomhus, med många 
möjliga störningar är essentiellt för ett 
ledande företag som ShoreLink. I sin 
strävan att alltid förbättra och 
effektivisera processer måste WiFi-
lösningen också vara framtidssäker. 
Detta innebär att den måste vara 
förberedd på ökade krav från 
verksamheten gällande uppkoppling av 
fordonsdatorer och IoT.

Alla inom området måste vara tillgängliga 
och ha möjlighet att kommunicera på ett 
säkert sätt. Mycket konfidentiell 
information samt många personer inom 
området gör att säkerheten är A och O.

ICECON föreslog WiFi6 som är den 
absolut senaste tekniken för WiFi. 

WiFi6 ger en hastighet på upp till 9,6 
gigabit per sekund. De ger också en högre 
kapacitet och bättre täckning än sina 
föregångare samt att säkerheten förbättrats 
väsentligt. En annan trevlig detalj är att 
Wifi6 kräver mindre energi än föregångarna 
vilket gör att det går att räkna med snäppet 
längre batteritid i våra enheter.

Valet av utrustning föll på Huawei då deras 
WiFi6-portfolio väl stämde överens med de 
tuffa klimatförhållanden som råder ute i 
hamnområdet i Luleå. Att Huawei 
dessutom ligger långt fram teknikmässigt 
när det gäller WiFi6 är en extra bonus. 

Kontakta gärna ICECON för en mer detal-
jerad beskrivning över av vad vi kan 
erbjuda inom IT-infrastruktur. 
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Installationen

Installationen genomfördes på plats i Luleå 
Hamn av ICECONs konsulter tillsammans 
med Nilssons El då det krävdes certifikat för 
höghöjdsarbete eftersom antenner och 
accesspunkterna installerades uppe i 
belysningsmaster på hamnplanen.

Nya installationsskåp monterades och 
utrustningen installerades i dessa. 
Konfigurationen av utrustningen gjordes i 
förväg av ICECONs konsluter. En blandning 
av rundstrålande och riktantenner användes 
eftersom hamnområdet är speciellt utformat 
med stora öppna ytor, men även med en pir 
som krävde specifik täckning. 
Efter avslutad installation så genomfördes ett 
täckningsområdestest där vissa justeringar 
gjordes för att ytterligare förbättra 
prestandan.

Installation och resultat

Resultat

ShoreLink har nu möjlighet att på ett säkert 
sätt nå alla delar av hamnområdet samt 
mäta och följa upp arbetet i hamnen. 
Detta gör att de kan effektivisera processerna 
både internt och för deras kunder, samt 
fortsatt leverera prisvärda tjänster, nu av 
ännu högre kvalitet. 

Den nya utrustningen står emot de skiftande 
väderförhållanden som råder i en hamn i 
norra Sverige och gör att ShoreLink kan 
känna sig trygga med sin nya WiFi-lösning.

“Robust, vädertålig och framförallt 
framtidssäker, ICECON och Huawei 
har uppfyllt alla dessa kriterier"

Mikael Lundström, Chief Information Officer



ICECON – Huawei Partner
ICECON är sedan 2016 Partner till Huawei 
som är en stor global tillverkare av IT-
produkter och system. Huawei har ett 
flertal produkter som passar väl in i 
ICECONs övriga produktportfölj och 
kompetensområden. År 2012 passerade 
Huawei Ericsson som världens största 
telecomleverantör.

Huawei spenderade över 19 miljarder 
dollar på forskning och utveckling 2019 och 
nästan hälften av deras 190 000 anställda 
jobbar inom R&D.

Huawei ser Sverige som en strategiskt 
viktig och prioriterad marknad för deras 
Europasatsning inom server, lagring och 
nätverk, vilket ger en förmånlig 
prissättning.

Huawei partner

ICECON är en prioriterad partner i norra 
Sverige vilket ger oss en mängd 
fördelar. 

Som Huaweipartner…
• Har ICECON tillgång till utbildningar

och expertsupport
• Har ICECON snabb och

personlig kontakt med Huaweis
sälj- och teknikorganisation

• Kan ICECON erbjuda sina
kunder ett stort och innovativt
produktutbud

• Kan ICECON tillhandahålla för
kunden ”kritiska” reservdelar
lokalt



ICECON AB startades 2010-2011 och idag har 
koncernen cirka 30 medarbetare och en års-
omsättning på 50 MSEK. Vår målsättning är att 
arbeta nära kunden och har därför valt att ha 
lokala kontor på flera orter i Sverige; Göte-
borg, Umeå, Kramfors, Alingsås och Luleå. Vi 
är en total-leverantör inom IT och är Partner till 
bland annat  Huawei, IBM, Citrix & Microsoft. 

Detta ger oss möjligheten att erbjuda systemut-
veckling, integration, drifttjänster, övervakning, 
försäljning av infrastruktur/ hårdvara. 

Från vår moderna driftcentral erbjuder vi drift-
lösningar, applikation/ infrastruktur som tjänst 
och övervakning av kunders IT-system. Allt vi 
levererar kan dessutom finansieras med vårt 
eget finansbolag, ICECON Finansservice AB.

ICECON AB Box 15, 901 02 Umeå
Telefon +46 771 40 10 12

UMEÅ: Kungsgatan 53
GÖTEBORG: Stora Åvägen 21
KRAMFORS: Erstadsvägen 6
ALINGSÅS: Brasegatan 9
LULEÅ: Stationsgatan 46

Om ICECON, din IT-partner
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