
 
 
 

InterEast erbjuder logistiktjänster och godstransporter till och från Östeuropa och Asien, främst till tillverkande företag inom verkstads- 
och textilindustrin. Företaget har 30 personer anställda i Rumänien, Turkiet och på huvudkontoret i Göteborg, Sverige. InterEast omsätter 
ca 70 MSEK och grundades 1992 av familjen Törnqvist som äger och driver företaget. www.intereast.se  

PRESSMEDDELANDE 

2016-11-22 

InterEast har spetskompetensen som krävs för att köra hängande konfektion 

Toppexperter på textiltransport 
Att transportera textilier och kläder ställer höga krav på speditören. Specialutrustade lastbilar, 
tempererade lager och spetskompetens inom konfektionstransport är det som gör att InterEast har 
arbetat med ledande svenska mode- och klädföretag i 25 år. 

– Transport och logistik av konfektion är unikt jämfört med andra sorters gods, det behövs till 
exempel särskilt inredda bilar och tempererade lager med fuktighetskontroll. En välfungerande och 
inarbetad infrastruktur är avgörande för att kunna transportera konfektion, säger Peder Törnqvist, 
vd för InterEast. 

En nödvändig resurs för att hantera och transportera 
kläder och textilier på rätt sätt är tillgång till 
specialanpassade lastbilar. 

– Hängande konfektion kör vi alltid i skåptrailers som är 
utrustade med hålrörssystem för upphängningen, till 
skillnad från vanliga kapelltrailers. Det gäller att ha 
tillgång till sådana bilar under de perioder när det är som 
mest att göra, till exempel inför höst- och vårsäsongen, 
säger Peder Törnqvist.  

Utöver särskilda lastbilar behöver textiltransportörer 
dessutom ha tillgång till om- och avlastningsplatser längs 
med transportsträckan där godset kan lastas om och 
hållas över natten. Detta eftersom textilgods kan ta 
skada av att hänga kvar i trailern en längre tid. 

– Det är inte ovanligt att transporter behöver omlastas 
eller lastas av. Vanligt packat gods kan då hållas kvar i 
trailern men när det gäller konfektion behöver vi alltid 
ha möjlighet att lossa och omlasta godset eftersom 
kläder inte mår bra av att hänga tätt i bilen, säger Peder Törnqvist.  

Många av de stora klädföretagen har som krav att deras varor ska förvaras i tempererade lager med 
fuktighetskontroll under transporten, allt för att bevara högsta kvalitet på textilierna.  

– I länder som Rumänien och Turkiet, dit en stor del av våra konfektionstransporter går, är 
majoriteten av lagren otempererade. Är det kallt ute, så är det kallt inne. Utan värme blir skillnaden i 
luftfuktighet stor och då kan textilierna ta skada. Därför har vi säkerställt tillgången till tempererade 
lager längs våra transportsträckor. 

En inarbetad och stabil infrastruktur med tillgång till anpassade trailers, omlastningspunkter och 
tempererade lager är nödvändigt för att kunna arbeta med de stora klädtillverkarna och ett måste 
för att garantera att godset hanteras korrekt. 

– Vi ansvarar för alla delar, både att lasten levereras i tid och att den behandlas på rätt sätt. Även om 
produktionen är försenad är det vårt ansvar att se till att kunden har vad de behöver, när de behöver 

Peder Törnqvist, vd InterEast 
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det. Det är vår utgångspunkt i varje transport, stor som liten, och det gör att våra kunder alltid kan 
lita på att vi levererar det vi lovar, säger Peder Törnqvist. 
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