
Störningar och konflikter har fått containervolymerna att minska med över  
100 000 teu i Göteborgs hamn sedan APM Terminals tog över driften 2012.  
”Fortsätter konflikten kan det skada Sveriges goda rykte som handelspartner”  
menar Johan Woxenius, professor på Handels i Göteborg.  
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Alla tiders rekord  
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– Låga räntor, stark ekonomi och  
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Linda Persson, JLL. 
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2. Intelligent Logistik

Hilda Hultén
redaktör

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 20

Gösta Hultén
Senior editor

Det byggs för logistik som aldrig förr, men…

Året är nytt, våren är på ingång, det byggs 
logistikfastigheter som aldrig förr, Volvo säljer 
bilar som smör och svenska skådespelare kan 

vinna Oscar-statyetter – om de släpps in i USA. Dessutom 
rankas Sverige trea i världen på logistik, enligt Världsban-
kens senaste LPI-rapport. Det känns lovande. 

Ändå får jag känslan av att vi i tysthet är på väg åt fel håll.
Tågtransporterna av gods minskar till exempel. Trots 

alla goda intentioner och prat om hållbarhet. Godstrafiken 
på järnvägen minskade med över 18 procent mellan 2011 
och 2015. Kanske trängs den ut av ökande persontranspor-
ter, kanske är tågtransporterna för dyra och krångliga . 
Eller så är det lastbilstransporter som är för billiga, som 
infrastrukturminister Anna Johansson säger i vår intervju 
på sida 4. 

Men kanske är det helt enkelt så att varuägarna inte 
bryr sig om tåg, att speditörerna inte tycker det skulle 
vara mödan värt att hålla på och lasta om till räls för mil-
jöns skull. Så i den nya fina kombiterminalen Stockholm 
Nord står de nya, röda kranarna och gapar efter mer gods. 
Likadant ser det ut i nya kombiterminalen i Årsta i södra 
Stockholm, volymerna ökar inte alls i den takt som det var 
tänkt. Det är två kombiterminaler i Sveriges starkaste till-
växtmarknad. Hur ser det då ut för kombitrafiken i resten 
av Sverige? 

I Sveriges bästa logistikläge Göteborg har hamnen pro-
blem med containerhanteringen. Dels är det terminalope-
ratören APMTs konflikt med Hamnarbetarförbundet som 

stört flödena mycket det senaste året, där ingen ljusning 
eller lösning just nu tycks vara i sikte. Men IT-problem och 
driftstörningar har pågått i flera år. Trots att APMT plöjt 
ned omkring 800 miljoner kronor i att renovera terminalen 
de senaste åren – containerhamnen har visst aldrig varit 
så fin som nu – så sjunker volymerna för fjärde året i rad. 
Sedan 2012 har de minskat med 100 000 TEU 

Konflikten och störningarna riskerar i förlängningen att 
skada Sveriges goda rykte som handelspartner, tror profes-
sor Johan Woxenius på Handelshögskolan i Göteborg. 

Med en hotande protektionism runt hörnet behöver vi 
vårt goda rykte som handelspartner i världen om gränser 
stängs och tullmurar växer. Med Trump i sitt torn och 
snart i Vita Huset tyder onekligen mycket på en sådan 
utveckling.  

Men vi får hoppas att det vänder. 

Något som däremot ser riktigt ljust ut är rekordet för nya 
logistikanläggningar. Det ska vi belysa och analysera på 
vår heldagskonferens Logistikläget 2017, som hålls freda-
gen den 19 maj på Finlandshuset i Stockholm. Talarlistan 
är minst sagt het och ämnena är brännande. Anmäler dig 
gör du på vår hemsida 
intelligentlogistik.com/logistiklaget-2017. 

 
Vi ses där! 

Hilda Hultén, redaktör

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.se

Störningar och konfl ikter har fått containervolymerna att minska med över 
100 000 teu i Göteborgs hamn sedan APM Terminals tog över driften 2012. 
”Fortsätter konfl ikten kan det skada Sveriges goda rykte som handelspartner” 
menar Johan Woxenius, professor på Handels i Göteborg.  
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1 000 000
Välkommen till Port of Gothenburg Logistics Park – Sveriges  
nya logistikpark precis i anslutning till Göteborgs Hamn. 
Här väntar 1 miljon kvadratmeter på att bli importlager och  
logistikfastigheter med bästa tänkbara läge. 

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med ett  
unikt linjeutbud. Hit kommer fartyg via direktlinjer från hela 
världen och lastar snabbt av godset för vidare transport  
till lagerhyllan. 

möjligheter nära Göteborgs Hamn
Inom 50 mil når du sedan tre huvudstäder och sjuttio  
procent av Nordens befolkning och industri. Effektiva  
landförbindelser via väg och järnväg garanterar snabba  
flöden och leveranser.

Upptäck fördelarna med att etablera ett lager mitt i  
Skandinaviens största logistiknav. Bara 10 minuter från  
kajkanten i Göteborgs Hamn.

goteborgshamn.se/logisticspark
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Plikt, integritet och ansvar. Tre ord som kom-
mer för mig när jag talar med Anna Johans-
son. Hon är ingen muntergök, infrastruktur-
ministern, inte en frisk, färgstark fläkt som 
sin föregångare på posten, Catharina Elmsä-
ter-Svärd. Men hon ger intryck av att ta sitt 
uppdrag på allvar. 

Vi träffas på ett café i lilla Vissefjärda i syd-
östra Småland, där jag bor och hon råkar vara 
på besök, bl a med generaldirektören för Luft-
fartsverket, LFV. Här ska Försvarsmaktens 
gamla radaranläggning rustas upp för 55 mil-
joner SEK och en ny radaranläggning öppnar 
2019. Nu ska primärradartekniken åter tas i 
bruk och Sverige få bättre koll på luftrummet 
över Östersjön igen. Systemet ger LFV möjlig-
het att se alla flygplan, även de som flyger utan 
transponder. 

– Anläggningen svarar mot ett upplevt ökat 
problem med flyg utan påslagen transponder 
som inte kan uppfattas av den ordinarie flyg-
trafikledningen. Den ger ökad säkerhet och 
en bättre fungerande flygledning. 

”Som nån annans firmafest”

Trots att januari inte är över, är det inte första 
gången jag ser Anna Johansson i år. Tradi-
tionsenligt inledningstalade hon på Trans-
portforum i Linköping i början av januari, 
där hon kallade konferensen ”transportforsk-
ningsnördarnas stora firmafest”.

– Det är alltid väldigt kul att vara på Trans-
portforum. Att intresset är så stort år efter år 
visar att det är hög kvalitet och svarar mot ett 
verkligt behov. 

I år var det tredje gången du höll inlednings-
tal, vad var intrycket 2015, när du var ny på 
posten? 

– Då kändes det som att gå på någon 
annans firmafest! 

Har din syn på godstransporter förändrats 
sen du blev infrastrukturminister? 

– Jag vet inte om jag hade så mycket ”syn” 
på godstransporter innan, det är något man 
bara förväntar sig ska fungera. Sedan dess har 
jag lärt mig väldigt mycket, 

Hur tycker du att godstransporterna fung-
erar?

– Överlag fungerar det väl, men vi har väl-
digt stora utmaningar på hållbarhetsområ-
det. Och då tänker jag på både ekologisk och 
social hållbarhet. Väldigt många företag stäl-
ler höga krav på tillverkning och uppförande-
koder, men godstransporter går litegrann 
under radarn fortfarande. 

Godstransporter står för en stor del av kli-
matutsläppen, samtidigt är vi i ett modernt 
samhälle beroende av fungerande transporter 
och varuflöden, poängterar hon. 

– Hade det varit en onödig sektor hade man 
ju bara kunnat förbjuda den. Men hela den 
moderna ekonomin vilar ju på att det finns 
transporter till rimliga priser. 

”Måste se allas persperktiv”

Anna Johansson är korrekt och vänlig, men 
jag inser att jag bara är en i den långa raden 
av journalister, medborgare och branschfolk 
som ställer frågor om ”mina” intressefrågor. 
Integriteten gör sig påmind när jag blir för 

privat – och hon blir märkbart irriterad. 
Jag har hört att du inte har körkort, tror du 

att det påverkar din syn på olika transportslag? 
– Nej.
Inte alls? 
– Nej, jag åker ju bil. 
– Så här är det; Det finns en massa saker jag 

inte kan eller inte gör eller inte har. Jag driver 
inte företag, jag är inte pensionär, jag är inte 
byggnadssnickare. Men det innebär ju inte 
att jag inte kan se de perspektiven i politiska 
beslut. Jag ser ju precis som alla andra vilken 
enorm betydelse bilen har i vårt transportsys-
tem, att det är en fullständig förutsättning för 
att människor ska kunna komma till jobb och 
skola i många delar av vårt land. 

– Jag måste ju kunna ha fler perspektiv än 
de som är strikt privata, i mitt eget intresse. 
Annars ska jag inte hålla på med det här. 

Vilka frågor tycker du är viktigast ur allas 
perspektiv då? 

– Problemen är störst på järnvägssidan. 
Omställningsfrågorna är de som är mest 
akuta att hitta lösningar på.

– Men också skillnaderna mellan stad och 
landsbygd, hur vi åstadkommer tillgänglig-
het i hela landet utan att fortsätta jordens 
uppvärmning och de gigantiska problem som 
kommer med det. 

Höghastighetsbanor kommer

De nya höghastighetsbanorna, som kritiserats 
för att vara för dyra, ska ändå byggas. 

– Ja i den takt vi har råd. Vi ökar under-
hållet, men det räcker inte. Vi har en ständigt 
växande befolkning, häromdagen blev vi tio 
miljoner. Det behövs mer spårkapacitet och 
kortare restider. 

Sverige är ett stort transitland för Norge 

Bjuder upp logistikbranschen till dans
Anna Johansson bjuder 
upp till dans. En nationell 
godsstrategi, dialogmöten 
om framtidens logistik 
och ökat underhåll till 
järnvägen, med återtagen 
statlig kontroll, ska bygga 
transportsystem som hål-
ler för kommande genera-
tioner. 

och Finland, men bjuder idag på sina vägar, 
utan att ta betalt av utländska ekipage som 
inte betalar någon skatt i Sverige. Många 
åkerier använder sig av lågt betalda chauf-
förer från andra EU-länder och betalar var-
ken avtalsenliga löner eller skatter i Sverige. 
Den nya slitageavgiften för tung trafik ska 
bl a komma till rätta med det, menar Anna 
Johansson.

– Lastbilstransporter är för billigt i förhål-
lande till andra transportslag. Vägslitageskat-
ten är ett sätt att jämna ut det.

Godsstategi och dialogmöten

Som ny infrastrukturminister gjorde Anna 
Johansson slut med Alliansens Logistikfo-
rum, en dialoggrupp mellan transportörer, 
varuägare och regering, som inte blev någon 
succé.

Ett nytt initiativ hon nu tar är öppna dia-
logmöten med temat ”Framtidens logistik”. 

Vid 3–5 tillfällen under året ska det bjudas in 
till öppna hearings med framtidsfokus, med 
varuägare, fordonstillverkare, speditörer, 
åkerier branschorganisationer och rederier. 

– Det behövs bredd, det är viktigt att 
det inte är bara är ett visst intresse som får 
utrymme. 

Innan mandatperioden är slut 2018 ska 
regeringen även upprätta en godsstrategi. 
Särskilt fokus riktats mot näringslivets trans-
porter. Godsets framkomlighet är en priori-
terad fråga, ambitionen är att en större andel 
långväga godstransporter ska gå på järnväg 
och sjö.

– Omlastningstider och prisbilden påver-
kar både järnvägen och sjöfarten negativt. 

Det är helt andra parametrar som styr hur 
godstransporter fungerar än vad som gäller 

persontransporter. 
Varför har det inte funnits en nationell 

godsstrategi innan? 
– Jag kan inte svara på det. Men branschen 

har efterfrågat det. Det finns ett behov av att 
samla kunskap vi har om hur våra export och 
importflöden ser ut. 

– Det jag säger nu är baserat mycket på hur 
det känns, det vi har fångat upp. Nu hoppas 
vi få en djupare kunskap om reella hinder, om 
hur speditörer faktiskt resonerar när de väljer 
transportslag. 

Tråkigt när infrastukturen inte används

Vi kliver ut på trappan framför cafét för att 
ta en bild. Vi står bara ett hundratal meter 
från Vissefjärdas nya tågstation, som åter-
invigdes 2013 efter mer än 30 år av förbisu-
sande tåg. Järnvägen mellan Emmaboda och 
Karlskrona rustades nyligen för ca 1 miljard i 
bl a med tanke på allt gods från Polen till Ver-
köhamnen i Karlskrona. Men trots den fina 
spåranslutningen till hamnen går allt gods 
fortfarande på lastbil.

– Det är tråkigt när infrastrukturen inte 
används, särskilt när vi satsat så mycket 
pengar på den. Det finns ett rykte om järnvä-
gen som till delar är sant men till delar är lite 
överdrivet. Att man inte kan lita på järnvägen. 
Det finns också en tröghet i branschen, man 
tänker ganska traditionellt.

Vem bär ansvaret för att göra transporterna 
hållbara då ?

– Rimligen är det den som vill ha en vara 
transporterad som borde se till att det sker på 
ett hållbart sätt. 

Vad ska till för att vända trenden? 
– Järnvägen har varit eftersatt länge. Att vi 

nu ökar järnvägsunderhållet innebär ound-
vikligen ännu mer störningar. Det kommer 
att bli besvärligt att åka tåg de närmaste åren, 
underhåll innebär. 

– Men vi gör den här satsningen för kom-
mande generationer, det är dem vi ska kratta 
manegen för.

Av HilDA HulTéN

”Det finns en massa saker jag inte kan eller inte 
gör eller inte har. Jag driver inte företag, jag är 
inte pensionär, jag är inte byggnadssnickare.  
Men det innebär ju inte att jag inte kan se de per-
spektiven i politiska beslut”

– rimligen är det den som vill ha en vara transporterad som borde se till att det sker på ett hållbart sätt, säger Anna Johansson.
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Under 2014 stod inrikestransporter för 32 
procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, 
en andel som varit stabil sedan 2007. Inom 

inrikestransporter är det trafiken på vägarna 
som dominerar. De står för 95 procent av 
utsläppen av växthusgaser.

2005–2007 var vägtrafikens utsläpp av 
växthusgaser som störst. Sedan minskade de 
fram till 2015, då nivån pekade på oföränd-
rade utsläpp. Energieffektivare personbilar 
och ökad andel biodrivmedel sänker utsläp-
pen. Men både person- och lastbilstrafiken 
ökar, vilket enligt KNEG har gjort att utsläp-
pen under 2015 och 2016 inte längre minskar. 
Prognoser visar att utsläppen kommer att 
minska, men inte nå miljömålen om en fos-
siloberoende fordonsflotta 2030 och en halv-
ering av klimatpåverkan till 2020 (från 2005 
års nivå). 

Mellan 1990 och 2008 ökade den tunga 
lastbilstrafiken med 34 procent. Trafiken 
med lätta lastbilar fördubblades och har fort-
satt öka. Huvuddelen av transportarbetet sker 
med tunga lastbilar. Mätningar på det statliga 
vägnätet 2016 pekar mot fortsatt ökning av 
lastbilstrafiken jämfört med 2015 .

Utan nya kraftfulla åtgärder och styrmedel 
kommer lastbilstrafiken fortsätta öka. Trafi-
ken med tunga lastbilar bedöms annars fram 

Vägtrafikens utsläpp minskar inte
Inrikes transporter står för över 30 procent  av Sveriges 
utsläpp av växthusgaser. I motsats till andra utsläpp 
har de knappast minskat på 10 år. Av dessa står väg-
trafiken för 95 procent av utsläppen av växthusgaser. 
Målet att halvera utsläppen från 2005 till 2020, verkar 
närmast omöjligt. 

till 2030 öka med ca 30 procent.
Andelen förnybart bränsle i vägtransport-

sektorn ökade under 2015 till 14 procent från 
12 procent år 2014. För lastbilar ökade ande-
len från 13,6 till 18,1 procent, främst genom 
ökad inblandning av HVO (hydrerade växt-
oljor) i dieselbränsle och ökad inblandning av 
FAME (fettsyrametylestrar). De 80 procent 
som går på diesel, är långt ifrån problemfria.

”Mer behöver göras”

Inblandning räcker långt ifrån för att uppnå 
riksdagens mål för 2020 och 2030. Det enda 
konkreta förslaget till styrmedel, slitageavgif-
ter – som kanske också kan bromsa ökningen 
av utländska lastbilar i södra Sverige som kör 
på smutsig diesel – motarbetas av politisk lob-
bying. För skogsindustrin kan slitageavgifter 
dock bli problematiska och tjänar inte heller 
syftet att gynna järnvägstransporter.

Kneg, Klimatneutrala godstransporter på 
väg, med företag från godstransportområdet, 
firade tioårsjubileum i höstas. De har åstad-
kommit utsläppsminskningar på en halv mil-
jon ton koldioxid, till stor del tack vare mer 
biodrivmedel.

Under de senaste åren har utsläppen från 
lastbilar minskat med cirka 15 procent, 
skriver de i sin resultatrapport 2016, främst 
genom mer biodrivmedel och bränslesnålare 
fordon. 

– Mer behöver göras för att nå hela vägen 
fram. Fortsatta samarbeten är av största 
vikt för att nå framtida klimatmål, menar 
Helene Samuelsson, Preem och ordförande 
för KNEG.

Av leNA SoNNe

Logistikparken omfattar 300 hektar och är anpassat för lager och 
industriverksamhet med ett strategiskt läge mitt i transportflödet till och 
från Stockholm-Mälardalen. Närheten till Eskilstuna Kombiterminal 
skapar effektiva och hållbara logistiklösningar för bra affärsmöjligheter. 
Vill du veta mer? Kontakta Manuel Brändeborn, 070-089 32 24 
eller Mikael Jonsson, 073-950 63 00. eskilstunalogistik.se

Effektiv logistikpark med 
flexibla transportlösningar 
Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt 
anslutning till järnväg, motorväg och flyg

People that make  

a difference

Om något är viktigt kämpar man lite extra. 
Logistik är viktigt för alla de människor 
i Eskilstuna som planerar, transporterar, 
förpackar, hanterar och distribuerar varor. 
Människor som gör skillnad.

i februari antog samtliga riksdags-
partier utom sd en ny lag som gör 
klimatutsläpp olagliga efter 2045.  
ett utmärkt beslut som dock blir en 
utmaning för transportsektorn.

i vårbudgeten har anslagen till järnvä-
gens starkt eftersatta drift och under-
håll höjts. Ytterligare 8,7 miljarder till 
investeringar och underhåll ska satsas 
under 2019–2020. även i senaste 
infrastrukturproppen

infrastruktur för framtiden – innovativa 
lösningar för stärkt konkurrenskraft och 
hållbar utveckling för åren 2018–2029 
finns gods med. 622,5 miljarder kronor 
föreslås som ekonomisk ram, drygt 100 
miljarder mer än i nu gällande plan.

i januari beslöt regeringen också att 
återta ansvaret för järnvägsunderhål-
let och att trafikverket i egen regi ska 
sköta leveransuppföljning och besikt-
ning.

På järnvägsunderhåll satsas 1,34 mil-
jarder per år 2016–2018 och anslagen 
ska sedan växla upp med 47 procent 
2018–2029, jämfört med 2014–2025.

nya slitageavgifter för tung trafik ska 
jämna ut prisskillnaden mellan trafik-
slagen. den utredningen har dock 
försenats.

Ny kLIMAtLAg och höJDA 
MeDeL

Mätningarna 2016 pekar mot fortsatt ökning 
av lastbilstrafiken, jämfört med 2015.
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6. Intelligent Logistik

Urban Håkansson är sektorsansvarig för 
kommersiella fastigheter på Swedbank och 
har överblick över riskbedömning för olika 
fastighetssegment. Han ser en portfölj av 
logistikfastigheter som en ganska låg risk.

– Logistikfastigheter har låg volatilitet och 
bra kassaflöden. Segmentet har inte heller så 
mycket nettotillväxt i ytor, vilket gör att utbu-
det är stabilt.

– Tittar man på logistikytorna i Storstock-
holm så har utbudet minskat om man jämför 
med för tio år sedan. Fler logistikytor har för-
svunnit än vad som producerats. 

Säkra och förutsägbara

Det är inte heller samma volatilitet i hyresni-
våerna för logistikytor, som för t ex kontor. 

– Prisnivåerna för hyror har legat rela-
tivt oförändrade över tid, det har inte varit 
samma race uppåt som för t ex kontorslokaler 
i centrala Stockholm. 

Fördelen med det är att fallet inte blir lika 
stort vid en sättning av  fastighetsmarknaden

– Logistikfastigheter är mer säkra och för-
utsägbara. Hyresnivåerna skulle inte påverka 
logistik lika mycket som andra kommersiella 
fastigheter.  

Logistikhyresgäster är också trognare och 
förlänger kontrakt i högre utsträckning än 
andra och är inte lika krävande.

– Kontorshyresgäster är mer benägna att 
flytta runt.

– Det blir en större nedsida när värdet och 
hyresnivåerna stigit mycket. Risken för en 
bubbla är mindre för logistik. 

Närmar sig kontor

Historiskt har kontorsfastigheter bedömts 
som säkra investeringar. En tumregel har varit 
att kontor i bra lägen beviljats ca 10 procent 
högre belåningsgrad än logistikfastigheter, 
något många logistikfastighetsägare tycker är 
orättvist. Men enligt Urban Håkansson håller 
det på att förändras. 

– Historiskt har kontor legat omkring 70 
procent i belåningsgrad, medan logistik legat 
omkring 60 procent. Men i min värld har seg-
menten närmat sig varandra. 

– Belåningsgraden för kontor har sjunkit 
något mer än för logistik. 

Hyresnivåer och avkastning är viktigt för 
bedömningen, men även marktillgång, vilket 
kan missgynna kreditbedömningen för logis-
tik, där marktillgången är god. 

– Om man kan bygga ett nytt lager på 
åkern bredvid så påverkar ju det hyresnivån 
och vi baserar vår värdering på det. 

Det är där det kan bli diskrepans mellan 
bankernas syn och fastighetsägarnas, menar 
han.

Nolltillväxt för logistikytor i Stockholm
– Det finns inte mer logistikyta idag än för 10 år sedan 
i Stockholm, snarare mindre, säger Urban Håkansson 
på Swedbank. Han ser logistikfastigheter som stabila  
investeringsobjekt.

– Om vi börjar se att hyrorna sticker iväg 
så undrar vi varför hyresgästerna ska stanna, 
och inte hyra av grannen istället.

– Det som är positivt med logistiklägen 
utanför städerna är att hyror och priser inte 
dragit iväg. 

Trycks ut ur städerna 

Eftersom värdet på logistikfastigheter inte 
ökat i samma takt som kontor och bostäder, 
blir effekten att logistiken får flytta ut från 
städerna. 

– Det blir för dyr mark, logistik kan inte 
konkurrera med bostäder och kontor. Det är 
inte rimligt att hyresgäster ska betala de hyror 
som krävs då. 

Men vad händer med den logistik som måste 
ligga centralt? 

– Det är möjligt att det bildas ett slags sub-
segment för logistikfastigheter i centrala lägen 
i storstäder, där hyresgästerna är beredda att 
betala högre hyror.

– Logistik har behov av att ligga nära mark-
naden, man kan inte lägga ett lager i Hapar- 
 

anda. Men blir marken för attraktiv och dyr 
så blir det ingen logistik där. 

I Stockholm går processen extra fort. 
– Den mark man trodde skulle bli logistik-

mark för fem år sen håller på att exploateras 
för bostäder och handel nu. 

 
Av HilDA HulTéN

40 000 M2 KVAR AV MODERN LOGISTIK  
SOM NÅR 80% AV SVERIGES BEFOLKNING

Vårt utvecklingsprojekt i Torsvik går undan, våra första hyresgäster flyttar in  

i december! Men det finns fortfarande 40 000 kvm kvar, strax utanför Jönköping.  

Här når du 80% av Sveriges befolkning inom 40 mil. Nära motor vägen och med 

järnväg  precis intill fastigheten så är  detta ett av Sveriges främsta logistiklägen. 

Här kan vi erbjuda toppmoderna och flexibla lokaler optimerade för modern logistik. 

Kontakta oss gärna oavsett om du behöver 5 000 eller 50 000 kvadrat. 

Läs mer på www.logicenters.com

Vad sägs om 12 meters takhöjd, >3 ton/kvm lastkapacitet samt en lastport 
per 1500 kvadratmeter? Självklart så går det att få järnvägsanslutning direkt 
in på fastigheten. Vi bygger snabbt och kostnadseffektivt enligt beprövade 
koncept anpassade för de höga krav som ställs av modern logistik.

   
VY  2 x 28.284 m² • 2011 06 10

UPPDRAGSGIVARE: NORDIC REAL ESTATE PARTNERS / J.THUSBERG
ARKITEKT: SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR AB / OSSC

DOK.NR. NORD-ILLU/05/02/02/09

FLAHULT 21:44

Kontakta Jonas Kennerhed | 020-678 100 | jonas.kennerhed@nrep.se

LOGICENTERS HAR EN ÅRLIG OMSÄTTNING PÅ 500+ MILJONER KRONOR OCH FÖRVALTAR MODERNA LOGISTIKFASTIGHETER VÄRDA ÖVER 8 MILJARDER KRONOR PÅ EN YTA SOM ÄR STÖRRE ÄN 1 MILJON KVADRATMETER. 
VÅR  NORDISKA  FÖRVALTNINGSORGANISATION HAR MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHET AV UTVECKLING OCH FÖRVALTNING AV TOPPMODERNA LOGISTIKFASTIGHETER I SVERIGE, NORGE, FINLAND OCH DANMARK. GENOM VÅR 
LEDANDE POSITION ÄR VI IDAG EN ETABLERAD PARTNER FÖR NÅGRA AV DE FRÄMSTA AKTÖRERNA INOM TREDJEPARTSLOGISTIK. VÅRA FASTIGHETER ÄGS GEMENSAMT AV ET T FLERTAL FONDER SOM FÖRVALTAS AV NREP.

VAR MED  
OCH UTVECKLA 

NU!

– Den mark man trodde skulle bli logistikmark 
för fem år sedan, håller på att exploateras för 
bostäder, säger urban Håkansson.

Urban håkansson medverkar i en 
paneldebatt om riskbedömning av 
logistikfastigheter med david Mindus, 
gustaf hermelin, louise richnau och 
Pontus sundin på logistikläget 2017 
den 19 maj. läs mer om programmet 
på sid 27.

DeBAtt oM  
rISkBeDöMNINg
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Aldrig har det byggts mer för logistik i Sve-
rige än i år. Fram till december öppnas 20 
nya, stora logistikanläggningar på över 10 000 
kvm runt om i Sverige. Det är den högsta siff-
ran någonsin.

Det betyder att det har byggts total nästan 
5 miljoner kvm logistikytor i Sverige sedan 
2002. Det är mer än allt som byggts i Dan-
mark. Norge och Finland sammantaget.

– Det är de låga räntorna och den starka 
svenska ekonomin som driver på den här 
utvecklingen, förutom att e-handeln nu bör-
jar öka på allvar, menar Linda Persson, uthyr-
ningsansvarig på JLL.

– Det finns fortfarande också ganska 
mycket äldre och omoderna lager, som behö-
ver ersättas.

Sedan påverkar också politiska beslut, 
menar hon.

– Att det t ex byggs så mycket nya bostäder 
i Stockholm, gör att priserna på mark trissas 
upp och logistikverksamhet, som är mer pris-
känslig, tenderar då att flyttas ut. 

Det här gynnar hela Mälardalen, med nya 
stora etableringar från Örebro till Nykvarn.

– Bygget av ostlänken gynnar också en stad 
som Norrköping, både genom att den lättare 
nås av pendling och att logistik och industri-
områden som ligger i vägen för Ostlänken, 
måste flyttas.

– Även mjuka värden, som tillgång till 
lämplig arbetskraft och pendlingsmöjligheter 
tror jag styr var företagen väljer att etablera 
sig, säger Linda Persson.

Handeln som drar

– Det är den starka handelsmarknad vi har i 
Sverige som drar upp volymerna, säger David 
Almqvist på Colliers, som tar fram en årlig 
statistik över nya logistikbyggen.

– Av årets rekordmånga byggen gäller en 
tredjedel detaljhandel och en tredjedel par-
tihandel. Dessutom ser vi att en stor del av 

detaljhandelns lagerbehov drivs av en ökad 
e-handel. Av årets byggen är ca 200 000 kvm 
avsedda för aktörer som helt eller delvis 
bedriver e-handel.

Däremot kommer den ökade e-handeln att 
påverka stadsutvecklarna, särskilt i Stock-
holm, vars befolkning växer så snabbt, menar 
David Almqvist: 

– Jag tror att det krävs större och bredare 
strukturgrepp från kommuner, fastighetsä-
gare och berörda myndigheter för att trygga 
Stor-Stockholms varuförsörjning, speciellt i 
takt med att konsumenterna önskar allt snab-

bare och flexiblare leveranser, säger David 
Almqvist.

– Citynära industriområden konverteras i 
allt högre takt till bostadsområden. Men ska 
vi ha en snabb och effektiv varuförsörjning, 
behöver vi hitta sätt att få in mindre lager 
även i denna typ av bebyggelse.

Trenden mot fler spekulationsbyggen 2016, 
står sig också under 2017.

– Det är framförallt den stora efterfrågan 
på lokaler i Stockholm och Göteborg som 
driver på byggandet på spekulation.

Förutom en rekordstark nyetablerings-
marknad så är intresset för att köpa logistik-
fastigheter väldigt högt, menar David Alm-
qvist.

– Efterfrågan på moderna svenska logistik-
fastigheter har varit hög i många år nu. En låg 
ränta i kombination med högt intresse bland 
både utländska och inhemska investerare 
har bidragit till att kontinuerligt pressa ned 
avkastningsnivåerna. Men relativt sett andra 

Alla tiders rekord för nya logistikbyggen
Under 2017 beräknas över en halv miljon kvadratmeter 
logistikytor färdigställas i form av nya centrallager och 
terminaler. Det är den högsta siffran någonsin. Främst 
är det växande handel som behöver mer lageryta.

fastighetsslag erbjuder logistikfastigheter en 
bättre avkastning. 

logistik skapar jobb i enköping

I dagarna flyttar restaurang-och storköks-
grossisten Martin & Servera över sina lager 
från Västerås och Stockholm till Enköping. 
Det var bl a läget som avgjorde var man valde 
att bygga sitt nya lager på 36 000 kvm. Sedan 
tidigare har matgrossisten lager i Halmstad, 
Norrköping och Umeå. Närheten till den vik-
tiga Stockholmsmarknaden och det logistiskt 
gynnsamma läget vid E18 och riksväg 55, har 
vägt tungt för beslutet. 

– Det är väldigt glädjande att Martin & Ser-
vera valde Enköping för sin etablering. Det 

stärker ytterligare Enköping som attraktivt 
logistikläge. Med uppemot 250 anställda blir 
Martin & Servera Enköpings största privata 
arbetsgivare, säger Cecilia Lööv, näringslivs-
chef i Enköping.

– Ett enda nytt jobb på ett företag som Mar-
tin & Servera genererar också 1 till 2 andra, 
nya jobb i kommunen.

– Det senaste året har vi också fått flera 
förfrågningar om nya logistiketableringar, Vi 
har ju också ett bra pendlingsläge till Enkö-
ping från både Stockholm, Västerås och Upp-
sala, så det är lätt att rekrytera kompetens 
påpekar Cecilia Lööv.

Av GöSTA HulTéN

ort   Användare Fastighetsägare  Yta

halmstad biltema eget 48 000 kvm

ängelholm boozt fashion Catena 42 000 kvm

Örebro elektroskandia eget 40 000 kvm

nykvarn aditro nreP logicenter  40 000 kvm

Morgongåva apotea anders Wall 38 000 kvm

göteborg spekulation Prologis  37 000 kvm

enköping Martin & servera nrP 36 000 kvm

Västerås sv retursystem Corem 30 500 kvm

staffanstorp Verdion/bMW Catena 27 000 kvm

göteborg spekulation bockasjö 25 000 kvm

eskilstuna sportaMore bockasjö/alecta 23 000 kvm 

eskilstuna frode laursen frode laursen 20 000 kvm

Malmö spekulation skanska 19 500 kvm

göteborg exertis Cap tech Castellum 19 000 kvm

ängelholm Milvus logistics Catena 14 500 kvm

hallsberg ahlsell eget 12 500 kvm

göteborg spekulation next step group 12 000 kvm

rosersberg diskteknik eget 12 000 kvm

rosersberg optimera bygg kilenkrysset 12 000 kvm

göteborg fischer/brandon nCC/aberdeen 10 000 kvm 

Summa    518 000 kvm

(Källa Colliers/Intelligent Logistik)

NyA LogIStIkByggeN uNDer 2017

”efterfrågan på mo-
derna svenska logis-
tikfastigheter har varit 
hög i många år nu”

– Det är de låga räntorna och den starka svenska ekonomin som driver på den här utvecklingen, 
förutom att e-handeln nu börjar öka på allvar, säger linda Persson.

– ett enda nytt jobb på ett företag som Martin & Servera genererar också 1 till 2 andra,  
nya jobb i kommunen, säger Cecilia lööv.
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8. Intelligent Logistik

Kilenkrysset och dess grundare och ägare 
Jan Persson är ett av logistikbranschens mest 
färgstarka namn. Han har haft stor påverkan 
på hur logistikkartan formats i Stockholm 
och Mälardalen. Kilenkrysset äger fastighe-
ter för ca 6 miljarder kronor, och 6 miljoner 
kvadratmeter mark, varav 50 procent är plan-
lagt. 2015 köpte bolaget 600 000 kvm ny mark 
i Södertälje kommun.

”kärleken är konstant”

Kilenkrysset inledde nyligen en satsning på 
att bygga bostäder, ett ”tredje ben” för bolaget, 
enligt Jan Persson.

– Jag har sett på tv att det behövs bostäder 
så då bygger jag det, säger han med glimten i 
ögat. Men jag kommer inte bygga och sälja, 
jag vill äga husen. Kärleken till fastigheter är 
konstant, det är bara objekten som varierar.

Grunden i husproduktionen är Kilenkrys-
sets egen betongprefab-fabrik nära huvud-
kontoret i Strängnäs. Produktionen är redan 
igång.

– Det ska bli massor av nya bostäder. Vi har 
arbetat fram ett koncept som gör att vi kan 
bygga rejält kostnadseffektivt.

Drev fram rosersberg

Kilenkrysset och Jan Persson låg till stor del 
bakom att logistikcentrat Rosersberg överhu-
vudtaget kom till. Ända sedan motorvägen 
mellan Stockholm och Arlanda öppnades 
1962 hade en avfart till Rosersberg diskute-
rats. Men det var först 2009 som beslutet att 
bygga avfarten togs, efter att näringslivet med 
Kilenkrysset i spetsen och Sigtuna kommun, 
lovat att ställa upp som medfinansiärer. 

Även om samarbetet fungerade bra både 
med kommunen och Trafikverket drog pro-
jektet ut på tiden och kantades av motgångar 
och förseningar. 

– Det var väldigt frustrerande ibland. Men 
vi hade redan börjat bygga logistikparken och 
lovat våra kunder, bland annat DHL, att det 
skulle bli en avfart. Så det vara bara att köra 
vidare. 

2010 togs äntligen första spadtaget till 
avfarten och invigningen var i juni 2013.
Sedan dess har Rosersberg stått för en stor 
del av norra Storstockholms tillväxt i logis-
tikytor. Och området fortsätter att utvecklas, 
2015 invigdes rikskombiterminalen Stock-
holm Nord som drivs av turkiska Yilport och 

i oktober 2016 inledde Kilenkrysset bygget av 
ett 13 000 kvm stort lager åt Optimera, som 
blir klart för inflyttning 1 juli.

Investeringen i terminal och avfart hämtar 
bolaget hem på rejält höjda fastighetsvärden, 
även om den största vinsten är samhällets. Att 
andra fastighetsägare också drar nytta av vär-
deökningen är inget som tycks bekymra Jan 
Persson.

– Det är kul att vara med och driva samhäl-
let framåt, jag ser det lite som vårt ansvar.

Genererar tillväxt

Logistiketableringar genererar ofta mer till-
växt än kommunerna tror, menar Jan Pers-
son. Terminalen och avfarten har dragit till 
sig andra stora etableringar som Postnord, 
Ericsson och Linde. Och mycket kringservice 
och restauranger.

– Jag tror att Sigtuna kommun räknade 
med ca 800 nya jobb tack vare avfarten, men 
i Rosersberg jobbar det flera tusen personer 
idag. 

Jan Persson är känd för sin lista där han 
betygsätter kommuner från – 10 till + 10, uti-
från hur enkla de är att samarbeta med.

– Vi låter bli att vara i kommuner som är 
svåra att jobba med, det finns tillräckligt att 
göra ändå.

Kommuner som Sigtuna och Eskilstuna 
har + 8 på listan.

– De är jättebra att ha att göra med. 
Men många kommuner i Stockholmsregio-

nen är ointresserade av logistiketableringar. 
– De stänger oss ute, ju närmare city man 

kommer desto mindre benägna är kommu-
nerna att upplåta ytor för logistik.

Att man väljer att bygga bostäder istället 
kan han delvis förstå, eftersom bostäder ger 
inflyttning och nya skatteintäkter. 

han ritar om Mälardalens logistik
Av Stockholms läns 29 kommuner är det få som väl-
komnar logistiketableringar. ”De stänger oss ute, ju 
närmare city man kommer desto mindre benägen är 
man att upplåta ytor för logistik” säger Kilenkryssets 
Jan Persson.

– Kommunerna skulle väl åtminstone 
kunna få fastighetsskatten när ett företag vill 
etablera sig, så de går lite plus, tycker Jan Pers-
son.

– Jag är inte politiker och bryr mig inte om 
vilket parti som styr i en kommun. Men jag 
tycker om starka ledningar och kommunpo-
litiker som förstår att logistiketableringar är 
bra för kommunen, att det faktiskt ger tillväxt 
och riktiga, vanliga jobb.

Ny logistikpark i upplands-bro

Trots att avfarten till Rosersberg var både dyr 
och svår att få till och att kombiterminalen 
i Rosersberg kantats av motgångar, räds Jan 
Persson inte nya jätteprojekt. Under namnet 
Stockholm Väst Logistik tänker Kilenkrysset 
nu bygga upp ett nytt logistikcenter i Kungs-
ängeni Upplands-Bro kommun, denna gång 
i ett joint-venture med Stendörren. Området, 
som ligger intill E18 hyser bl a Coops central-
lager och plats för ca 200 000 kvm nya logis-
tikytor. En järnvägsanslutning finns också, så 
kanske blir det kombiterminal även här. 

– Fast det är något enormt besvärligt att få 
till en terminal. Man tror att det kan väl inte 
vara så svårt. Men det påverkar tåginfrastruk-

turen och tågsystemet i hela Stockholmsom-
rådet. 

– Det är tur att man inte vet innan hur job-
bigt det är att driva vissa projekt. Då hade 
man aldrig gett sig in på dem.

I december såldes 250 000 kvm av den 
planlagda marken till Castellum och NREP.

– Vi kunde inte säga nej, vi tycker så mycket 
om dem. Dessutom konkurrerar vi inte, det 
finns så stor efterfrågan.

Av HilDA HulTéN

”Jag tycker om kom-
munpolitiker som 
förstår att logistik-
etableringar är bra för 
kommunen, att det 
faktiskt ger tillväxt och 
riktiga, vanliga jobb.”

Jan Persson är en av huvudtalarna på 
intelligent logistiks heldagskonferens 
logistikläget 2017 på finlandshuset i 
stockholm den 19 maj. där ger han sin 
syn på stockholms logistikbehov och 
berättar historien om hur rosersberg 
kom till. 

Program & anmälan på  
intelligentlogistik.com/logistiklaget- 
2017

hör JAN PerSSoN På  
LogIStIkLäget 2017!

– kommunerna skulle väl åtminstone kunna få fastighetsskatten när ett företag vill etablera 
sig, så de går lite plus, tycker Jan Persson. 

Regional partner

I Position Väst ingår: Bengtsfors • Dals-Ed • Essunga • Färgelanda • Grästorp • Lysekil • Mellerud 
Munkedal • Orust • Sotenäs • Strömstad • Tanum • Trollhättan • Uddevalla • Vara • Vänersborg • Åmål

Smarta logistiklägen mellan Göteborg och Oslo
I Position Väst går det snabbt att etablera i ett läge som passar 
företagets behov. Här finns attraktiva lokaler och planerad 
industrimark i bra logistiklägen.
www.positionvast.se

Oslo

Stockholm

Göteborg
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Botkyrka kommun ligger i Södertörn, med 
gott om mark längs E4, precis i infarten till 
Stockholm. I logistikbyggares ögon är norra 
Botkyrka ett drömläge.

– Det finns väldigt stort intresse, jag får 
mellan fem och sju intresseförfrågningar i 
veckan om att köpa mark för att etablera sig 
i Botkyrka, berättar näringslivschef Anna 
Anderberg. 

Botkyrka exploaterar bl a ett 370 000 kvm 
stort område intill E4 under namnet ”Södra 
Porten” tillsammans med Skanska. Där är 
visionen, enligt kommunens hemsida, främst 
etableringar inom handel och besöksnäring. 

– Vi har även 21 hektar i Riksten och tittar 
på att expandera industrimarken i Bovallen 
och Louiseberg. 

”Måste ge jobb”

Botkyrka kommun har 90 000 invånare och 
den högsta arbetslösheten i länet. 2016 var 
11,1 procent av kommuninvånarna öppet 
arbetslösa, mot rikssnittet på 7,6 procent. 

Därför, säger Anna Anderberg, måste en 
företagsetablering ge jobb till kommunen. 

– Naturligtvis är vi jätteintresserade av 
arbetsintensiv verksamhet. Om en etablering 
kan innebära ett hundratal jobb är det själv-
klart intressant.

Även från logistikbranschen är intresset 

stort för marken i Botkyrka. Oftast blir svaret 
dock nej.

– Logistik tenderar att behöva stora ytor 
men inte ge så många jobb. Vill ett företag 
med 15 anställda köpa 20 000 kvm mark blir 
svaret nej. 

– Jag förstår om företagen blir irriterade 
när de får nej. Men vi har vårt uppdrag från 
politiskt håll och tydliga kriterier för vilka vi 
säljer mark till. 

Men det finns väldigt personalintensiv 
logistikverksamhet. Skulle inte det vara bra 
för en kommun som Botkyrka?

– Jo självklart. 

Få pendlar för lagerjobb

Staffan Mörndal, partner på Verdane Capital 
Advisors, tror att det skulle vara lätt för kom-
muner att få löften om arbetstillfällen, mot 
etableringsbar mark. 

– Logistikjobb passar dem som kommuner 
i regel har svårt att hitta jobb till. Det är inte 
så många som pendlar för lagerjobb, de flesta 
tenderar att bo nära. 

– Och de norra delarna av Botkyrka kom-
mun ligger bra till för att serva Stockholm.

Staffan Mörndal sitter bl a i styrelsen för 
e-matbutiken mathem.se, som har ca 1 000 
anställda vid lagret i Bromma. Cirka 90 pro-
cent av dem är lagerarbetare eller chaufförer. 

”Logistiketableringar måste ge jobb”
Botkyrka kommun får ständigt förfrågningar om 
mark till logistiketableringar, men de flesta får avslag 
”Vi måste säga nej om det innebär för få jobb” säger 
näringslivschef Anna Anderberg. 

– Dagligvarubranschen passar väldigt väl 
för sådana överenskommelser, det är perso-
nalintensivt och relativt enkla jobb som inte 
kräver mycket utbildning eller språkkunska-
per. 

brist på regional samordning 

Att kommuner väljer bort logistik för andra 
etableringar har flera orsaker. Nya bostäder 
innebär invånare och skatteintäkter för en 
kommun. Jobbtillfällen är en mindre säker 
inkomstkälla, särskilt i storstäder där fler 

arbetspendlar över kommungränserna.
Detta leder till att logistiken trycks ut allt 

mer av andra etableringar och att bristen på 
logistikmark börjar bli akut. Anna Anderberg 
saknar regional samordning kring Stock-
holms logistikbehov och markanvändning. 

– Jag vet att Södertälje och framförallt 
Nykvarn har mycket mark för etablering. 
Men det finns inget samarbete kring de här 
frågorna. 

Av HilDA HulTéN

logistikjobb passar dem som kommuner i regel har svårt att hitta jobb till.
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• 70% av Sveriges befolkning inom 30 mil.
• Närhet ti ll kunder och leverantörer.
• Väl utbyggd infrastruktur.
• Att rakti va etableringslägen.
• Kombiterminaler, godspendlar, fl ygplats.
• Kompetent arbetskraft .
• Många logisti kföretag redan på plats.

Välkommen!

businessregionorebro.se

TA PLATS I ETT AV SVERIGES 
BÄSTA LOGISTIKLÄGEN

Örebroregionen rankas som ett  av 
Sveriges bästa logisti klägen.
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APM Terminals i Göteborg hanterar ungefär 
hälften av allt containergods i Sverige. Bolaget 
tog över driften av hamnens containertermi-
nal 2012. Samma år nådde containervoly-
merna en toppnivå, med 900 000 TEU, men 
har därefter minskat stadigt (se faktarutan).

De senaste åren har motsättningarna blos-
sat upp mellan företaget och Hamnarbetar-
förbundet, vilket förra året ledde till varsel 
om stridsåtgärder som ledde till flera stopp i 
verksamheten.

inte enda problemet

Arbetsmarknadskonflikten är inte enda skä-
let till att containertrafiken på APM Termi-
nals stundtals stått stilla. Införandet av ett 
nytt IT-system, problem med kajkranar, stor-
mar och hög personalfrånvaro har också lett 
till driftstörningar. Kritik har också riktats 
mot att APM Terminals ägs av danska A.P. 
Møller-Mærsk A/S, med många, ibland kon-
kurrerande, intressen i rederier, hamnar och 
terminaler runtom i Europa. 

Men för kunden spelar skälet mindre roll. 
Det säger Johan Woxenius, professor i sjöfar-
tens transportekonomi och logistik vid Göte-
borgs universitet.

– Effekten blir densamma: godset kommer 
inte fram. Om det händer för ofta så söker 
man andra vägar. Jag tycker att transportkö-
parna i Göteborg varit förvånansvärt tålmo-
diga.

Johan Woxenius upplever en ökad friktion i 
världshandeln. En konflikt som leder till pro-
blem med logistiken blir då extra känslig. 

– Sverige har ett gott rykte om att vi är 
enkla att ha och göra med när det gäller logis-

tik. Strejker i de stora hamnarna slår direkt 
mot ryktet, inte bara mot Göteborg utan mot 
Sverige som handelspartner. Han anser att 
debatten har varit begränsad till konflikten 
mellan arbetsgivare och arbetstagare, medan 
frågan är mycket större. Om det strular i 
hamnen hinner man inte lasta på och av con-
tainrarna som planerat innan fartyget måste 
avgå. Tvingas man styra om godset till lastbil 
blir miljökonsekvenserna betydande. Till-
verkningsindustrier som tvingas vänta på 
komponenter kan få stora ekonomiska följder. 

riskerar direktanlöpen

Om rederierna går över till feederfartyg kan 
de gå in i andra, mindre hamnar vid en kon-
flikt. Då ligger direktanlöpen, som i Göteborg 
är unika för Sverige, i farozonen. 

– Det drabbar främst Göteborgs Hamn 
AB och APM Terminals. Men de stora kon-
sekvenserna ligger utanför hamnen, i form 
av förlorat förtroende och extrakostnader för 
logistik och miljö. Att räkna ut vad störning-
arna i samband med arbetsmarknadskonflik-
ten kostar vore intressant, men komplicerat 
enligt Johan Woxenius. Fler parametrar än 
konkreta kostnader för aktörer som förlorar 
affärer eller måste styra om flöden måste räk-
nas in. 

– De stora kostnaderna ligger i att man 
måste dimensionera och designa sina logis-
tiksystem för att kunna ta upp den här typen 
av störningar i framtiden. Aktörerna behöver 
kanske bygga upp lager, välja leverantörer 
som ligger närmare eller beställa varor tidi-
gare för att det kan bli strul i leveranserna.

Om inte konflikten mellan parterna får ett 

Stora följder av långdragen hamnkonflikt
Under 2016 djupnade 
konflikten mellan Hamn-
arbetarförbundet och 
APM Terminals i Göte-
borg. Stundtals har arbe-
tet legat nere. Facket har 
varslat om punktstrejk 
och stopp för nyanställ-
ningar även för 2017.  
Och konflikten får kon-
sekvenser långt utanför 
hamnen. 

slut finns risk för följder på längre sikt. Just 
nu följer speditörer och varuägare läget noga 
för att ha koll innan de ska teckna nya avtal, 
bygga lager eller designa om logistiksystemen.

– Göteborgs hamn vill bygga stora lager-
anläggningar, men där hade jag nog varit lite 
brydd. Vem vill flytta in där om inte hamnen 
fungerar? Logiken att ligga nära har ju helt 
och hållet att göra med att godset ska in eller 
ut, helst båda, via hamnen, säger Johan Wox-
enius.
Tack vare frihandel och effektiva logistik-
system, särskilt inom sjöfarten, har transak-
tionskostnaderna blivit så låga att den globala 
industrin kunnat satsa på specialiserad till-
verkning, stora serier av en detalj på en ort. 
Nu är tullar och ökad protektionism på tape-
ten. Johan Woxenius tror att det kan leda till 
en tillbakagång i produktionssystemen, vilket 
i sin tur påverkar världshandeln. Och Sverige. 

– Vi är i högsta grad beroende av utrikes-
handeln, men vi ska komma ihåg att 70 pro-
cent av handeln sker inom Europa. Skulle EU 
som helhet trilla ihop får vi väldiga problem. 
Men jag tror inte att det blir så illa för världs-
handeln som det verkar just nu. 

– Det finns krafter som inser att både för-
mågan att hålla sams länder emellan och eko-
nomiskt välstånd bygger på frihandel.

Dyr konflikt 

APM Terminals beräknar att varslen lett till 
drygt 50 miljoner kronor i förlorade intäkter 
bara under 2016. Peter Annerback, avdel-
ningsordförande i Hamnarbetarförbundet, 
betonar att hela poängen är att stridsåtgär-
derna ska vara kännbara.

– Syftet är inte att skada företaget utan att 
sätta press på arbetsgivaren för att kunna 
komma överens. Kommer vi ingenstans nu så 
måste vi fortsätta.

Hur ser du på risken att hamnjobb försvin-
ner på grund av konflikten?

– Vi är medvetna om det, men anser att vi 
inte har något val. Ska vi ha hyfsade villkor 
och arbetsmiljö i framtiden så måste vi ta den 
smällen nu. Det finns ändå ingen garanti för 
att jobben blir kvar, säger Peter Annerback.

Trots att parterna har förhandlat ett drygt 
30-tal gånger syns inget slut på konflikten. 
APM Terminals är bundna vid ett centralt 
kollektivavtal med Transportarbetareförbun-
det och har erbjudit HF ett hängavtal. Facket 
ansåg att villkoren inte var tillfredsställande 
och tackade nej. Företaget anser sig nu har 
uttömt de alternativ som står till buds inom 
den svenska modellen.

– Vi följer gällande lagstiftning och ham-
nar trots det i denna situation gång på gång. 
Vi har väldigt bra diskussioner med våra 
kunder, Sveriges Hamnar, Transport, Svenskt 
Näringsliv och riksdag och hoppas kunna 
få lagligt stöd för att lösa konflikten, säger 
APMTs vd Henrik Kristensen.

Göteborgs Hamn hänvisar till ett pressut-
skick från i höstas där hamnens ställning i 
konflikten framgår.

”Jag vet att det är ett antal frågor som man 
inte är överens om mellan arbetsgivaren och 
Hamnarbetarförbundet i APM Terminals. 
Men att ta till strejkvapnet för att lösa frå-
gorna står inte i proportion till den skada 
näringslivet åsamkas” skriver vd Magnus 
Kårestedt bland annat.

Av MiNNA uliN

i korthet handlar konflikten om att 
hamnarbetarförbundet (hf) i göteborg 
anser att aPM terminals vill minska 
fackets inflytande. företaget anser dä-
remot att hf vill vara mer involverade 
i förhandlingar än vad som är ”brukligt 
enligt svensk lag och praxis”.

arbetet regleras via centralt kollek-
tivavtal mellan sveriges hamnar och 
transportarbetarförbundet. hf organi-
serar majoriteten av hamnarbetarna i 
göteborg, men har inget eget kollektiv-
avtal. Utan fredsplikt kan hf varsla om 
stridsåtgärder när som helst.

konflikten fördjupades 2016. hf 
varslade aPMt om punktstrejk i april, 
maj och november 2016 samt i januari 
2017 och blockad mot övertid, nyan-
ställning och inhyrning 8 november–31 
december 2016. blockaden förlängdes 
från 6 januari till 28 februari 2017.

Källor: Transportföretagen, Hamnarbetar-
förbundet, APMT. 

koNFLIkteN I göteBorgS 
hAMN – DettA hAr häNt 

under 2016 har konflikten mellan APMT och Hamnarbetarförbundet trappats upp, med flera verksamhetsstopp som följd.
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–De stora konsekvenserna ligger utanför ham-
nen, konflikten slår direkt mot Sveriges rykte 
som handelspartner, menar Johan Woxenius.

Volymen mäts i teU (twenty-foot equivalent Unit) som visar hur många containrar ett 
fartyg kan lasta eller vilken volym som passerar igenom en hamn.

Källa: Göteborgs Hamn AB. 

coNtAINertrAFIkeN I göteBorgS hAMN 1997–2016 
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1. Catena

Yta 1 450 000 kvm
Efter köpet av Tribona 2015 och affären med 
Brinova blev börsnoterade Catena största 
renodlade logistikaktören i Sverige. Tribona 
ägde främst fastigheter där ICA var största 
hyresgäst. Idag är DHL stora hyresgäster hos 
Catena. Bolagets bestånd ligger främst vid de 
stora godsstråken i södra Sverige. Störst är 
Catena i Stockholm och Mälardalen, dit även 
Örebro och Katrineholm kan räknas.

2. Castellum

Yta 1 400 000 kvm
Det nästan jämnstora, börsnoterade fastig-
hetsbolaget Castellum är också storägare av 
av av logistikfastigheter. De sex lokala dot-
terbolagen är ganska jämnstora på logistik. 
Eklandia i Göteborg är mest expansivt, med 
större projekt i hamnen. Castellum har nyli-
gen gjort stora markförvärv i Brunna i Upp-
lands Bro.

3. Sagax

Yta 754 000 kvm
Största delen av beståndet finns i Stockholms-
området, med de största logistikfastigheterna 

i Jordbro, söder om Stockholm. De största 
fastigheterna där är uthyrda till Axfood. 
Beståndet i övriga Sverige är annars huvud-
sakligen koncentrerat till Öresundsregionen 
och Småland.

4. Corem

Yta 600 000 kvm
Största delen av Corems logistikfastigheter 
finns i Stor-Stockholm, Småland och i Mal-
möområdet. Men Corem äger också logistik-
fastigheter i Danmark.

5. NreP logicenters

Yta 515 000 kvm
Norskägda NREP bytte förra året namn till 
NREP Logicenters, för att markera sin tydliga 
inriktning på logistik. Med totalt över 1 000 
000 kvm logistikytor i sin ägo, är man en av 
Nordens största ägare av logistikfastigheter.

6. kilenkrysset

Yta 500 000 kvm
Familjeägd aktör som både bygger och äger 
fastigheter för logistik.Beståndet är främst 
spritt i östra Svealand och Mälardalen, 
men man finns också i Staffanstorp utanför 

Sveriges 10 största logistikfastighetsägare
De tre börsnoterade svenska logistikfastighetsbolagen 
Catena, Castellum och Sagax äger tillsammans mer än 
hälften av alla ytor för logistik i Sverige. Det utländska 
ägandet är litet, jämfört med andra EU-länder. Fem av 
de största aktörerna är noterade på Stockholmsbörsen.

Malmö. Har under mer än 10 år bl a byggt upp 
Stor-Stockholms största logistikpark i Rosers-
berg i Sigtuna kommun.

7. Sveareal

Yta 490 000 kvm
SveaReals fastigheter är främst koncentrerade 
till Stor-Stockholm och Skåne. SveaReal AB 
ägs av Starwood Capital Group, amerikansk 
global fastighetsinvesterare.

8. Hemfosa

Yta 490 000 kvm
Äger främst samhällsfastigheter med offent-
liga hyresgäster. Logistikfastigheterna är kon-
centrerade till Eskilstuna, Stockholms norra 
förorter, Göteborg och Skåne.

9. Söderport Fastigheter

Yta 395 000 kvm
Joint Venture bolag som ägs till lika delar av 
Sagax och Hemfosa. Har det till antalet fastig-
heter största beståndet i Stockholm och Göte-
borg, där Volvo är stora hyresgäster.

10. Prologis

Yta 370 000 kvm
Det globala USA-ägda logistikfastighetsbo-
laget etablerades i Sverige 2004. Ägandet är 
koncentrerat till Stockholm, Göteborg och 
Småland. Världens största renodlade logis-
tikfastighetsägare.

Av GöSTA HulTéN

www.corem.se

NY HANDELSPLATS FÖR DIN YRKESBUTIK, 500-1500 KVM 
FRÄSAREN 4 - VERKSTADSGATAN 10-12 - HALMSTAD
Med ett utmärkt skyltläge i servicetäta Larsfrids industriområde, ett par minuter från 
Eurostop, planeras nu uppförandet av en handelsplats för yrkesbutiker. Då butikerna blir 
samlade på ett och samma ställe med gemensam kundparkering blir detta en väldigt 
kundvänlig lösning. Butikslokalerna är planerade från 500 upp till 1 500 kvm. I direkt 
anslutning till butikerna finns lagerytor från 1 000 kvm och uppåt.

TEKNISK INFORMATION
• Takhöjd: 5-7 meter.
• Grund: Platta på mark.
• Kraftförsörjning: 250 A, möjlighet  
 att uppgradera till 1 000 A.
• Uppvärmning: Fjärrvärme.
• Fasad: Lättbetong, tegel och plåt.

För ytterligare information kontakta 
vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 
073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se

De senaste åren har flera av de största logistikfastighetsbolagen sökt sig till Stockholmsbörsen.
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Varje år sedan 2005 har Intelligent Logistik listat Sveriges 
bästa logistiklägen. Genom åren har listan vuxit från 15 
till 25 logistiklägen, samtidigt som kriterierna förfinats. 
Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till 
största antalet konsumenter väger tyngst, tillsammans 
med kvalitet och hållbarhet i regionens samlade infra-
struktur. Det gör att orter med containerhamn, närhet 
till vägtransportstråk och bra järnvägsinfrastruktur får 
starka positioner i listan. 

Sveriges demografiska, d v s befolkningsmässiga mitt-
punkt ligger i Hallsbergs kommun, mellan Örebro och 
Norrköping. Mälardalen och Stor-Stockholm har landets 
starkaste tillväxt och blir allt tydligare Sveriges största 
befolkningscentrum. Härifrån nås också störst befolk-
ning, med kortast avstånd för varudistribution. Närhet 
till Finlandsfärjorna och den finska marknaden gynnar 
också regionen. 

Nyetableringar dynamiskt kriterium
Nästa tunga kriterium gäller tillkommande ytor (över 
10 000 kvm) de senaste fem åren, med särskilt starkt 
genomslag för årets nyetableringar. Även befintliga ytor 
vägs in i bedömningen. Statistiken tas fram i samarbete 
med Colliers. 

Nyetableringar är en dynamisk faktor som kan göra att 
lägen kan ändra placering i listan från ett år till ett annat. 

Det går tydliga trender i logistiketableringar, i början 
av 2000-talet gick Jönköpingsregionen extremt starkt 
med många stora logistiketableringar, en trend som mat-
tades av för några år sedan. Med undantag för ett par eta-
bleringar under 2016 har det inte hänt mycket i jönköping 
de senaste fem åren. Helsingborgsregionen har gått starkt 
med över 200 000 kvm tillkommande ytor de senaste fem 
åren. Göteborg och Stockholm är i ständig tillväxt, enligt 
Savills byggdes ca 40 procent av de tillkommande ytorna 
i Göteborg eller Stockholm, främst norra, under 2009–
2015. Trendigast just nu är Örebro, som får ca en tredjedel 
av Sveriges tillkommande ytor 2016–2017. 

klimat och affärsklimat påverkar
Sedan 2012 är hållbarhet i den samlade infrastrukturen, 
både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ett 
nytt delkriterium. De regioner som har mest flöden via 
sjöfart och järnväg är starkare ur hållbarhetssynpunkt än 
regioner med främst eller enbart lastbilsflöden.

Sedan starten på listan är den kraftigt växande e-han-
deln en viktig förändring. Det betyder att närhet till 

paketterminal blir viktig för ledtiden till kund. Närhet 
till sådan terminal är därför ett nytt delkriterium som 
från 2015 vägs in under ”Infrastruktur.”

örebro närmar sig Göteborg i toppen
Göteborg har varit ständig etta på listan sedan 2005, Nor-
dens största containerhamn, med oceangående direkt-
linjer och ett 25-tal pendlar för järnvägsgods, allsidig 
transportinfrastruktur och spetsutbildning i logistik vid 
Chalmers och Handelshögskolan har gjort läget till Sve-
riges självklara logistikhuvudstad. Ett fantastiskt samar-
betsklimat och regional samordning kring gods genom 
BRG, Business Region Göteborg samt att staden skrivit in 
mål om logistik i sin affärsstrategi och frigjort attraktiva 
markytor i hamnen för logistik stärker Göteborgs posi-
tion ytterligare. Men de senaste årens störningar i con-
tainerterminalen med volymnedgång som följd, tillsam-
mans med ett tapp för transportforskningen på Chalmers 
har i år också gett poängtapp. 

Örebroregionen har de senaste åren etablerat sig sta-
digt på andra plats på listan, med en stark tillväxt i logis-
tikytor under flera år. Nu flyttar också Green Cargo sitt 
huvudkontor till regionen, och Train Alliance planerar 
ett nationellt järnvägscentrum i Hallsberg, vilket stärker 
Örebroregionen ytterligare. Frågan är om Örebro kan 
hota Göteborg i toppen framöver. 

Heby gynnar uppsala 
Heby kommun får en av årets storetableringar med 38 000 
kvm för Apotea i Morgongåva, där ett e-handelskluster 
håller på att ta form. Att Heby nu räknas till Uppsalare-
gionen stärker placeringen, trots fortsatt låg logistikakti-
vitet i Uppsala kommun. 

Östgötaregionen kommer fortfarande trea, trots att 
inga större byggen kommer till där i år. Jönköpingsregio-
nen fick förra året lämna plats för Stockholm Nord på 4:e 
plats och tappar i år ytteligare, då inte mycket byggts de 
senaste fem åren. Jönköping har dock alltjämt en stark 
logistikposition. Stockholms brist på regionalt samar-
bete och logistiska getingmidja gör att staden delas upp 
i två separata logistikregioner, där den norra varit mest 
expansiv. Stockholm Syd har dock stärkts genom Aditros 
stora bygge i Nykvarn och KTHs nya Campus Södertälje 
som öppnar i höst med logistikutbildning och forskning 
i produktionslogistik. Hamnen i Norvik kommer stärka 
lägets infrastruktur när den är färdig.

Katrineholm har inlett ett samarbete med Nyköping 
och förs nu samman. Det ger den nya regionen Katrine-
holm–Nyköping bättre infrastruktur med hamn i Oxelö-
sund och flygplats i Skavsta.

kristinehamn ny på listan
Kristinehamn som i år fått en ny etablering av tillverk-
ning och centrallager för både Sverige och Norge går i 
år in på plats 24 på listan. Både Sundsvall och Umeå är 
aktiva och har fått flera mindre etableringar de senaste 
åren, men demografin är fortsatt en svaghet.

I Skåne etableras ett nytt e-handelskluster i Ängelholm, 
som räknas till Helsingborgsregionen.

här är 

Sveriges 25 bästa 
logistiklägen 2017
Det är flera spännande ändringar 
på Intelligent Logistiks lista över 
Sveriges bästa logistiklägen 2017. 
Kristinehamn är ny på listan, Tre-
stad, Eskilstuna, Halmstad, Sunds-
vall och Uppsala klättrar stort och 
Örebro tycks ta upp toppstriden 
med Göteborg. 

 orT (placering 2016) Poäng

1.  Stor-Göteborg (1)  94
 (Business Region Göteborg + Borås) 

2.  örebroregionen (2)  92
 (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla)

3. östgötaregionen (3)  90
 (Norrköping, Linköping, Mjölby, Motala)

4.  Stockholm Nord (4) 86
 (Sigtuna, Väsby, Enköping, Håbo, Bro)

5.  Helsingborgsregionen (6)  82
 (Nordöstra Skåne) UPP

5.  eskilstuna/Strängnäs (7)   82

7.  Jönköpingsregionen (5)  79
 (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd)

8.  Stockholm Syd (9)   77
 (Sth, Södertälje, Nykvarn, Haninge)  

9.  Halmstadsregionen (11)   75

10.  västerås/köping (8) 74

11.  Malmöregionen (10)  72
 (Malmö, Lund, Lomma, Burlöv, Staffanstorp)

11.  Mellansvenska regionen (12)  72
 (Gävle, Sandviken, Borlänge, Falun)  

13.  växjöregionen (14)   68
 (Växjö, Ljungby, Alvesta, Sävsjö, Älmhult) 

14.  Skaraborgsreg (13)  67
 (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene) 

15.  katrineholm/Nyköping/oxelösund (15/16)  65

16.  Trestad (20)  59
 (trollhättan, Vänersborg, Uddevalla)  

17.  värnamo/Gnosjö/Gislaved (18)  58

18.  Hässleholm/kristianstad/Åhus (17) 54

19.  Sydostregionen (19)  53
 (Karlskrona, Karlshamn, Nybro, Kalmar)

21.  Sundsvallsregionen (24)  49

22.  karlstad (22) 48

22.  uppsala/Heby(25)  48

23.  Trelleborg/Ystad (21) 47

24.  kristinehamn NY 46

25.  umeåregionen (23) 45

(Copyright: intelligent logistik)

SVerIgeS BäStA LogIStIkLägeN 2016

På intelligentlogistik.com/logistiklagen kan du se om-
dömen för varje enskilt läge och ladda ned dokument 
med komplett poängsättning för de olika delkriteri-
erna.

VILL Du VetA Mer oM LIStAN? 
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Mälardalen med formstarka Örebro i spetsen 
står för en tredjedel av landets tillkommande 
logistikytor 2016-2017. elektroskandias nya 
centrallager är ett av årets storbyggen. 

2

norrköping ligger trea på listan bl a för sin 
utbyggda containerhamn.

3
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till hösten öppnar kth ett nytt campus i 
södertälje med logistikutbildning och produk-
tionslogistik som ny forskningsgren.

8
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Poäng

94

92

90

86

82

82
79

77

75
74

72

72

68

67
 

 65
59

58
54
53

49
48
48
47
46
45

Mycket god infrastruktur ger helsingborg full 
poäng, med landets näst största container-
hamn. Över 200 000 kvm logistikytor har 
tillkommit här de senaste fem åren.

5

i årets lista har katrineholm och nyköping 
för ts samman i en region. Ytterligare 95 000 

kvm mark detaljplaneras för logistik 
i katrineholm. bild Catenas bygge i 
katrineholm.
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15

SeX kriTerier STYr PlACeriNGeN

1.  geografiskt läge, med närhet till 
sveriges demografiska tyngdpunkt 
och största möjliga marknad. (max 
25 poäng) 

2.  allsidighet, tillgänglighet och hållbar-
het i logistisk infrastruktur (Vägar, 
järnvägar, hamnar, fraktflyg, kom-
biterminaler och paketterminaler). 
(max 25 poäng) 

3.  samlad logistikyta och volym av 
tillkommande logistikyta de senaste 
fem åren. (max 20 poäng) 

4.  samlat utbud av logistikservice, rele-
vant akademisk och yrkesutbildning 
och tillgång till arbetskraft. (max 10 
poäng)

5.  samarbetsklimat, affärsklimat och 
nätverk inom regionen. (max 10 
poäng)

6.  Pris och tillgång till färdigplanerad 
mark för nyetableringar. (max 10 
poäng)

FAktA

Ny kombiterminal gynnar  
norra Stockholm
stockholm nord for tsätter att expandera, med 
Postnords paketterminal och nya kombitermi-

nalen stockholm nord ökar poängen 
för infrastruktur. 4 
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Jönköpingsregionen fick tre etableringar i 
fjol, med babyshops nya centrallager och 
utbyggnader hos elgiganten och Jysk. Men 
annars har logistikbyggena stått ganska stilla 
de senaste fem åren. 

7

kristinehamn går i år in som ny på plats 24. 
bild från hamnen vid Vänern med utbyggd 
kombiterminal.

24

www.mellansverigeslogistiknav.se

ENDAST 75-90 MINUTER 
FRÅN MÄLARDALEN

Rätt läge  för investering
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I oktober flyttade Babyshop till ett nybyggt, 
22 000 kvm stort lager, mer än dubbelt så 
stort som innan. Det tidigare lagret, även det 
i Torsviksområdet, klarade inte längre kapa-
citeten. 

– Sedan vi startade bolaget har vi säkert 
flyttat lagret kanske sju gånger. Nu tänkte 
vi att vi måste bygga så att det blir tillräck-
ligt stort, så att vi slipper flytta under den 
närmaste tiden. Vi fortsätter att expandera 
snabbt, säger Marcus Tagesson. 

Babyshop grundades 2006 av Marcus och 
Linn Tagesson och har växt snabbt. Bolaget 
omsatte ca 500 miljoner kronor från maj 2015 
till april 2016 – en ökning med ca 150 procent. 

Huvudkontoret ligger i Stockholm, med kon-
tor i Oslo och London. Numera är Babyshop 
en del av The Luxury Kids Group, efter för-
värven av konkurrenter som AlexandAlexa.
com, Oiidesign.se och Babyshop.no. Bolaget 
gör dock fortfarande ingen vinst, främst p g a 
förvärvet av norska Babyshop.

Automatisering för 50 miljoner

Från lagret i Torsvik skickas varor till 140 
länder, de största marknaderna är Norden, 
Storbritannien och USA. Med 35 anställda 
och robotar klarar Babyshop sig nu i stort sett 
utan att ta in extrapersonal vid högsäsong. 

Lagret är byggt av ADIB och ägs av NREP. 
Babyshop hyr på ett tioårskontrakt och har 
själva investerat 50 miljoner i en robotanlägg-
ning. 

– Effektivitetsökningen gör ändå att det är 
värt det, menar Marcus Tagesson. 

Med de självplockande robotarna har 
kapaciteten fyrdubblats, från 2 500 till 10 000 
ordrar per dag. Robotanläggningen kommer 
från norska AutoStore, som redan används av 
e-handelsjätten Komplett i norska Sandefjord 
och ska installeras hos både Boozt i Ängel-
holm och Sportamore i Eskilstuna. 

– Vi tittade på flera olika system och Auto-
Store passade vår verksamhet bäst. Systemet 
har stor flexibilitet och går att expandera. 

Babyshop i nytt robotlager
Från e-handelsföretaget Babyshops nya, 22 000 kvm 
stora robotlager i Torsvik söder om Jönköping skickas 
varor till 140 länder. Här finns både en automationsan-
läggning och plats att växa. 

Samarbetet med Element Logic som instal-
lerat anläggningen fungerade bra.

– Vi fick stort förtroende för deras sätt att 
arbeta. 

Smärtfri flytt 

Flytten till det nya lagret gick helt enligt plan, 
berättar Marcus Tagesson. 

– Vi f lyttade närmare 10 000 kvm med 
varor under två helger, utan att påverka kund-
upplevelsen märkbart. Flytten var klar i bör-
jan av november och vi lyckades nå all time 

high samma månad, utan någon backlog på 
orders. 

Varför valde ni att lägga lagret i Jönköping? 
– Läget passar e-handelsverksamhet väl-

digt bra med närhet till hela Norden. Dess-
utom har både UPS och Postnord bra möjlig-
heter att hantera stora ordermängder här.

– Jönköping är dessutom en tillräckligt stor 
stad för att anställa riktigt duktiga medarbe-
tare, som har varit nyckeln till vår framgång 
med lagret. 

Av HilDA HulTéN
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Etablera dig 

i Enköping

NU KAN DU VÄXA MED OSS!

Attraktiv etableringsmark längs E18

Vi är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och tre 
viktiga vägar möts här: E18, riksväg 55 och riksväg 70. Inom 45 
minuter reser du enkelt till Stockholm, Uppsala och Västerås.

Varje dag passerar cirka 30 000 fordon Enköping via E18. 
Alldeles intill vägen finns ledig planlagd mark för dig som vill 
etablera ditt företag hos oss. 

I dag är vi 42 000 personer som bor i Enköpings kommun, men 
redan år 2025 räknar vi med att vara 50 000.

Läs mer på foretagare.enkoping.se.

Har du frågor?
Cissi Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
E-post: cissi.loov@enkoping.se 

AutoStore används hos alltfler e-handlare, förutom babyshop har både boozt och Sportamore 
valt det norska robotsystemet till sina nya lager.  

babyshops grundare Marcus och linn Tages-
son har rötter i Jönköping.
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är företag inom verkstad, logistik, partihan-
del och detaljhandel som alla är beroende av 
effektiv logistikhantering. 

– Så på många sätt är det vårt läge och 
logistiken som driver tillväxten i vår region.

Av HilDA HulTéN

jobb som faktiskt genereras av logistiksek-
torn, menar Mats Helgesson. 

– Företagen klassas inte alltid som logistik-
företag utan som t ex industri eller partihan-
delsföretag när det är centrallager det handlar 
om.

– Flera av de stora jobbskaparna i regionen 

Örebroregionen är Sveriges just nu kanske 
hetaste logistikläge. Under 2016 och 2017 står 
Örebro för närmare en tredjedel av Sveriges 
tillkommande logistikytor, enligt en rapport 
från Savills. I höstas blev Pacs 20 000 kvm 
stora centrallager klart och vid årsskiftet 
stod även Elektroskandias nya 40 000 kvm 
stora centrallager klart. Flera etableringar är 
under uppförande, bland annat PostNords 
nya paketterminal som påbörjades i somras 

och ska stå klar 2018, Lidls tredje nationella 
centrallager som påbörjades vid årsskiftet och 
ska bli färdigt 2019 och Ahlsells senaste till-
bygge på 12 500 kvm som beräknas bli klart 
i sommar. 

Företaget Train Alliance, som äger en mil-
jon kvadratmeter mark i Hallsberg har långt-
gående planer på att bygga upp ett nationellt 
järnvägscentrum i Hallberg, med olika typer 
av underhåll, kringservice och anslutande 
logistikcenter. I år flyttar också Green Cargo 
sitt huvudkontor till Hallsberg. 

500 hektar mark

Business Region Örebro är ett partnerskap 
mellan elva kommuner i Örebro län; Asker-
sund, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga, Kumla, 
Laxå, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, 
Nora och Örebro. Enligt Mats Helgesson finns 
det 500 hektar ebleringsklar mark i regionen, 
redo för fler nya logistiketableringar. 

– Sveriges demografiska medelpunkt ligger 
i vår region och vi ser det som vårt ansvar att 
underlätta logistiketableringar och skapa bra 
förutsättningar för logistik med service och 
kringtjänster, som kan gynna hela landets 
flöden.

– Effektiva, gröna logistiklösningar gyn-
nar hela landets utveckling och ökar möjlig-
heterna att försörja Nordens befolkning med 
varor. 

Internt i regionen har Hallsberg tappat 
ett par etableringar till Örebro, bl a Lidl som 
fört diskussioner i bägge kommunerna men 
tillslut valt regionstaden som etableringsort 
framför järnvägshuben. 

– Var man bör lägga lagret beror ju på verk-
samheten. För företag som vill ha järnvägs-
anslutning är Hallsberg utmärkt, men Örebro 
har självklart den stora stadens dragnings-
kraft med serviceutbud kompetensförsörj-
ning och säkrare andrahands värdeutveck-
ling på en fastighet. 

risk för vakanser

Trots att Örebroregionen är ett av Sveriges 
absolut bästa logistiklägen och att tillgången 
till etableringsklar mark anses vara en stor 
fördel, tycks just tillgången till mark kunna 
stjälpa satsningar på logistikbyggen. Finan-
siärer ser nämligen god marktillgång som 
en riskfaktor, eftersom möjligheten att bygga 
nytt innebär att risken för vakanser ökar. I 
kommuner utanför de glödheta storstadsre-
gionerna är det därför generellt svårare att få 
finansiering till logistikbyggen. 

Stark tillväxt

Business Region Örebro tar regelbundet 
fram analyser av Örebroregionens tillväxt. 
Den senaste analysen är gjord av Bisnode 
och tittar på näringslivets konkurrenskraft 
och utveckling i regionen 2010–2015 när det 
gäller tillväxt, ekonomisk konkurrenskraft, 
sysselsättning och antal företag i olika bran-
scher. Analysen visar att antalet anställda 
i länet ökat med drygt 6 000 personer, från 
63 533 år 2010 till 69 652 år 2015 och att 
antalet anställda därmed ökat snabbare här 
än i resten av landet. De allra flesta jobben i 
regionen finns i Örebro kommun, som har 
mer än fyra gånger så många anställda som 
näst största kommunen i regionen Karl-
skoga. Örebro står även för den överlägset 
största jobbtillväxten, med nära 6 000 av de 
nya arbetstillfällena.

logistik viktig jobbskapare

Bland regionens största arbetsgivare syns flera 
logistikintensiva verksamheter, bland annat 
PostNord med 780 anställda och Ahlsell med 
750 anställda, men också Green Cargo (380) 
Würth (310), Elektroskandia (280), Nobina 
(270) och Dagab (260). 

Hälsa och sjukvård står för den stora till-
växten i antal anställda, men logistikbran-
schen har enligt analysen också bidragit 
väsentligt, antalet anställda i branschen ökade 
med 11 % under perioden. Enligt analysen har 
logistiksektorn genererat 618 nya jobb i regio-
nen de senaste fem åren, vilket motsvarar tio 
procent av den totala jobbtillväxten. 

Ibland är det dock svårt att avgöra vilka 

Logistik driver tillväxten i Örebro 
Örebro står för en tredjedel av landets logistikbyggen  
under 2016 och 2017. ”På många sätt är det logistiken 
som driver tillväxten i vår region” säger Mats Helges-
son, etableringsansvarig på Business Region Örebro.

Västsveriges bästa 
logistikläge...

...ligger i Falköping!
”Miljösmart, 100 % service 

och ingen väntetid...”

www. skaraborglogisticcenter.se

Annons Intelliginet Logistic.indd   1 2017-02-02   15:56:43

Användare byggare  Användning Storlek lokalisering klart

ahlsell nCC rörlager 12 500 kvm  hallsberg  2017 (Q3)

lidl lC Centrallager  44 000 kvm  Pilängen 2019

Pac nCC Centrallager 20 000 kvm  berglunda 2016 (Q4)

Postnord bockasjö Paketterminal 25 000 kvm  Pilängen  2018 (Q1)

elektroskandia ta byggprod. Centrallager 40 000 kvm Munkatorp  2017 (Q1)

tILLkoMMANDe LogIStIkytor I öreBroregIoNeN

– Flera av de stora jobbskaparna i regionen är 
beroende av effektiv logistikhantering, säger 
Mats Helgesson.

elektroskandias nya 40 000 kvm stora centrallager invigs i vår. 
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Ellos grundades 1947 av Olle Blomqvist, för 
att sälja kläder per annons från en nedlagd 
mjölkbutik i Borås. Namnet Ellos är grunda-
rens förnamn, bakvänt.

Försäljningen växte år från år via postor-
der, med postorderkatalogen som verktyg. 
Men tiderna och säljkanalerna förändras. 
Förra året skickades den sista postorderka-
talogen. Redan 1999 startade Ellos e-handel. 
Idag växer e-handeln snabbt. Nya aktörer 
söker lyckan med näthandel. Inom Ellos 
nisch, mode och heminredning är konkur-
rensen hård. Ellos har lyckats att både ställa 
om från postorder till e-handel och att expan-
dera. 

– Inom e-handel av kläder är vi störst i 
Sverige och trea i Norden. För att lyckas tror 
jag att både skala och muskler och närhet till 
kunden är viktiga faktorer, säger Hans Ohls-
son, vd Ellos Group.

– Vårt kundsegment är kvinnor 30+ och 
vårt erbjudande vänder sig både till dem, 
deras familj och hemmet.

Ellos har ett 20-tal egna designers i Borås. 
70 procent av kläderna är ”private label” d v s 
designade av Ellos. 

Huvudflödet kommer från Sydostasien, 
via Göteborgs hamn, till distributionscentret 

på lastbil. Varje dag skickas 18 000 paket till 
kunder med Postnords MyPack-tjänst. Ca 
45 % går till Sverige, 25 % till Finland 15 % till 
Norge och 10 % till Danmark. 

Når Norden inom 24 timmar

Hela Danmark, 80 % av Sverige och 40 % av 
Norge täcks med över-natten-leveranser. 
24-timmars leveranstid fungerar även på 
söndagarna. 

– Vi har faktiskt varit med och utvecklat 
postens utlämningsservice ur Ellos Express 
samarbete med ICA, säger Leif Johanson, 
operativ chef och logistikansvarig.

– En skillnad från postordertiden är att vi 
nu har kortare leveranstider, större krav på 
spårbarhet. På varuförsörjningssidan är skill-
naden nu också att vi har högre frekvens och 
mindre volymer, säger Leif Johanson.

Ellos anlitar Postnord för hela sin distribu-
tion i Norden. De hanterar själva plock och 
pack, försortering och att paketen ligger i rätt 
ordning. Sen tar Postnords distributionsnät-
verk över.

God erfarenhet av Postnord

Hans Ohlson har mest bara gott att säga om 
Postnord som logistikleverantör:

Från postorder till e-handel
70-årsjubilerande Ellos är ett av Nordens största e-han-
delsföretag i mode och heminredning, med en omsätt-
ning på cirka 2 miljarder. Varje dag levereras närmare 
18 000 paket från företagets logistikcenter i Viared, 
utanför Borås.

– Jag måste säga att vi har en mer positiv 
bild av Postnord än den media gett på sistone. 
De har varit lyhörda för våra behov och sta-
bila att samarbeta med. 

– Som statligt ägda har de ju ägardirektiv 
som begränsar deras affär. Men utifrån det 
tycker jag de gör ett fantastiskt bra jobb, säger 
Hans Ohlsson.

Men när det gäller ”last mile” inom e-han-
del, finns det fortfarande stora utmaningar. 

– Jag har arbetat i England och där är det 
självklart att leverera hem. Jag tror att vi 
måste hitta nya och bättre modeller även i 
Sverige, som att leverera till större arbetsplat-
ser eller i utlämningsboxar i flerbostadshus 

och kollektivtrafikhubbar.
Ellos var tidigt ute med att börja automati-

sera med sorteringsverk redan på 1980-talet 
för stora fasta f löden som gav monotona 
arbetsmoment. När produktsortimentet för-
ändrats och ofta gett fler oregelbundna flöden, 
så har manuell hantering visat sig vara mer 
flexibel.

”ingen frakt är gratis”

Hur man ska ta betalt för frakt och returer är 
en stor fråga för e-handlare.

När e-handeln växte fram blev ”fri frakt” 
ett frestande erbjudande. Ellos filosofi har all-
tid varit att visa och ta betalt för den service 

ELMIA FUTURE TRANSPORT
JÖNKÖPING, 10 – 12 OKTOBER 2017

elmia.se/futuretransport

elmia.se/nordicrail

elmia.se/nordicroad

TRE MÄSSOR – EN MÖTESPLATS

FUTURE
TRANSPORT

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    LOGISTIKMÄSSA NORDIC
ROAD

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    VÄGMÄSSA

NORDIC
RAIL

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    JÄRNVÄGSMÄSSA

På ellos distributionscenter på 70 000 kvm utanför borås arbetar 230 personer.
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på söndagar. Om kunder beställer på sönda-
gen har de sina varor redan på måndag. 

– Det är något både vi och kunden upp-
skattar, inte minst eftersom det bidrar till 
att minska vår arbetsbörda på måndagar, då 
helgens alla beställningar ska levereras, säger 
Leif Johanson.

Även hanteringen av returer har förenk-
lats, med förtryckt returlapp och fast pris på 
returer.

säger Hans Ohlsson. 

– Bra samarbete med facket har alltid varit 
viktigt på Ellos.

Personalen handlar kläder med kraftig 
rabatt och lokalerna rymmer mer än bara 
lager. Här finns gym och i matsalen visar 
konstklubben konst.

– Vi satsar mycket på friskvård och motion, 
säger Hans Ohlsson.

Pengarna man får in på att källsortera 
tomkartonger och plast går till personalens 
intressefond. Den startades av grundaren 
Olle Blomqvist och finns kvar än idag. Den 
köper in grejer som personalen kan låna, allt 
från kameror till GPSer, grillar, partytält och 
släpkärror. 

Av GöSTA HulTéN

– Många e-handelsaktörer erbjuder effektiv 
orderhantering och snabba leveranser, Men 
kundens oro uppstår ofta om de vill returnera 
varor. Då fungerar kontakten med e-handels-
företaget inte alltid lika bra. 

– Vi vill vara tillgängliga och lätta att ha att 
göra med, även vid returer. Det gör mycket för 
kundens samlade intryck, säger Leif Johan-
son.

bästa arbetsplats 2015

Ellos blev 2015 års vinnare i fackförbundet 
Handels tävling om bästa arbetsplats i Sve-
rige. På Ellos lager jobbar 230 personer. Det 
var handelsklubben där som nominerade 
företaget till tävlingen. 

– Jag är väldigt stolt över den utmärkelsen, 

man erbjuder. 
– Inget arbete är ju gratis. Vi har valt att 

visa och ta betalt för frakten både vid leverans 
och returer. Erbjuder man fria returer finns ju 
också risken att kunden beställer för mycket, 
påpekar Leif Johanson.

24-timmarsleverans – även söndagar

Genom att dra nytta av Postnords leveransru-
tiner erbjuder Ellos 24-timmarsleverans även 

Göteborg

Europa

Stockholm

Etableringsmark och
lokaler till ditt förfogande
Katrineholms Logistikcentrum är den största näringslivs
satsningen i kommunens historia. 

• Här finns 1 50 000 kvm  färdig beredd mark för logistik
etableringar med möjlighet till nästan obegränsad 
expansion.

• Här finns 12 000 kvm lediga lokaler färdiga för inflyttning
• Här finns en av Skandinaviens största kombiterminaler 

för intermodal trafik, en terminal för vagnslasttrafik och 
en logistikpark direkt kopplad till infrastrukturen.

• Här finns fasta tågtransporter till och från Europa sex 
dagar i veckan.

• Här finns direkt kontakt med Green Cargos 40 destina
tioner i Sverige.

• Samarbetet med några av Sveriges viktigaste hamnar 
gör Katrineholms Logi stikcentrum till en integrerad del 
av hamnarnas godshanteringssystem.

• Katrineholm har ett strategiskt läge i Mälardalen. Inom 
en dryg timmes restid når du en tredjedel av Sveriges 
befolkning.

Är du intresserad av vad 
Katrineholms Logistikcentrum 
kan erbjuda dig och ditt företag, 
kontakta Anders Thörnström, 
070980 04 89.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

Eskilstuna

Västerås

Uppsala

Södertälje

Stockholm

Motala

Linköping

JönköpingGöteborg

Skövde

Nyköping

Oxelösund

Norrköping

Visby

Kalmar

Karlskrona

Halmstad

Malmö

Stockholm
Skavsta Flygplats

KöpingKarlstad

Borlänge

Gävle

Hudiksvall

Sundsvall

Östersund

Örnsköldsvik

Umeå

Skellefteå

Luleå

Gällivare

Kiruna

Lycksele

Örebro

Katrineholm
Du når En tredjedel av Sveriges
befolkning inom ca 20 mils radie
Är du intresserad av vad Katrineholms Logistikcentrum 
kan erbjuda dig och ditt företag, kontakta Dot Gade 
Kulovuori, 0707-860 817.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

läge för logistik

– Jag tror att e-handeln måste hitta bättre modeller för att leverera paketen där folk arbetar 
eller bor, säger Hans ohlsson. 

– vi har faktiskt varit med och utvecklat den service med utlämningsställen för paket som bl a 
Postnord erbjuder, säger leif Johanson.

ellos vd hans ohlsson är en av huvudta-
larna på årets Plan-konferens i göteborg 
den 25–26 april. ellos stora distributions-
center i Viared är också målet för ett av 
studiebesöken som konferensdeltagarna 
kan göra, där leif Johanson guidar på 
plats.

– ellos är ett spännande företag som gått 
från postorder till e-handel. det innebär 
att möta ett helt annat köpbeteende och 
erfarenheterna av det tror jag kan vara 
lärorika också för alla som är verksamma 
som logistiker, även i industriföretag, 
säger stina Palmquist, projektledare för 
Plan-konferensen.

chANS tILL StuDIeBeSök På eLLoS

– ellos har genomfört en stor förändring 
samtidigt som de kunnat expandera. Det 
gör företaget intressant, säger Stina 
Palmqvist. 
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Sverige fortsätter att förbättra sina förutsätt-
ningar för internationell handel. I Världsban-
kens rapport Connecting to Compete 2016, 
som rankar världens länders logistikför-
måga, är Sverige trea. Rankningen, Logistics 
Performance Index, görs utifrån enkätsvar 
från 1 000 logistikföretag och speditörer. De 
betygsätter länders prestation i sex kriterier; 
tullhantering, infrastruktur, internationella 
transporter, logistisk kvalitet & kompetens, 
spårbarhet och punktlighet.

Sverige ökar sin poäng rejält, från 3,96 
poäng som gav en sjätteplats 2014, till 4,20 
poäng för 2016. Bara Tyskland (4,23) och Lux-
emburg (4,21) får högre betyg.

– Sverige ligger stabilt högt inom alla de sex 
kriterier som LPI bedömer, säger Lauri Ojala, 
professor och chef för logistikavdelningen vid 
Åbo handelshögskola i Finland 

Han är enda externa medförfattare till 
Världsbankens rapport och ett välkänt namn 
internationellt. 

rika länder överst

Då bedömningen bygger på enkätsvar kan 
tillfälligheter göra att placeringarna skiljer 
sig från år till år.

– För stora handelsnationer som Japan, 
Kina, Tyskland och USA, är svarsunderlaget 
större och mer tillförlitligt. För mindre länder 

som de nordiska är svaren inte lika säkra.
Därför görs även en sammanställning av 

de fyra senaste resultaten, som ger en mer 
korrekt bild. Även då hamnar Sverige på en 
hedrande fjärdeplats. 

– Sverige anses tillförlitligt och relativt 
enkelt att bedriv handel i. Generellt är alla 
nordiska länder stabila och högt rankade. 

Enligt Lauri Ojala ger trenden att fler kon-
sumentprodukter, som kläder och elektronik, 
beställs styckvis logistikoperatörerna ökad 
betydelse. 

– Logistikkedjorna har blivit mer kom-
plexa, samtidigt har värdet av pålitligthet 
ökat. Det kan få betydelse för var man väljer 
att placera verksamhet.

Minskande godsvolymer 

Lauri Ojalas hemland Finland återfinns 2016 
på plats 15, strax före Danmark, 17 och Norge, 
22. Finland har de senaste 7–8 åren ställt om 
sitt logistikflöde. 

– Mobiltelefonerna har försvunnit ur 
exportflödet. Finland har gått från ett flöde 
med en hel del elektronik till mer tunga trans-
porter som stål och papper. Det ger helt andra 
förutsättningar och logistikbehov. 

Enligt Lauri Ojala har godsmängderna i 
Norden totalt minskat de senaste åren. 

– Volymerna har inte återhämtat sig riktigt 

Sverige världstrea på logistik 
Sverige är tredje bäst i världen på logistik, enligt 
Världsbankens senaste ranking över länders logis-
tikförmåga. Men i konfliktländer som Ryssland och 
Syrien har handelsförmågan rasat. 

från krisen 2008. Den kontinuerliga, årliga 
tillväxten i volymer som man såg innan dess 
har inte fortsatt. 

För ett par år sedan var Ryssland och Öst-
europa på väg att växa i betydelse för världs-
handeln. Men det ekonomiska och politiska 
läget har gjort att Rysslands ekonomi rasat 
och både import och konsumtion har mins-
kat dramatiskt. 

– Både transittrafiken och direkthandeln 
har fått en rejäl törn sedan konflikterna i 
Ukraina och Krim, med rubelfall och hans-
delssanktioner. 

– Rysslands logistikapparat och handels-
förmåga är i dåligt skick och inget tyder på 
förbättring framöver. Snarare tvärt om.

Syrien kommer sist 

160 av världens ca 200 länder listas i rank-
ningen, och ländernas ekonomi är tätt länkat 
till placeringen. Sist kommer nu Syrien, som 
bara får 1,60 poäng. Syrien har tappat stort 
från 2010 då landet kom på plats 80 av 155 
länder. 

– Syrien var ett ganska normalt land i Mel-
lanöstern 2010. Sedan dess har ju kriget gjort 

logistik förutsättningarna katastrofalt sämre. 
Det gäller även andra bottenrankade län-

der på listan, som Somalia och Haiti.
– Haiti låg betydligt bättre till innan jor-

bävningen 2010. En plötslig händelse kan slå 
ut ett lands handelsförmåga. 

Av HilDA HulTéN

 

kilenkrysset.se     0152-244 00

Kilenkryssets målmedvetna arbete 
ger utdelning. Våra Logistiklägen växer 
med nya hyresgäster, markförsäljningar 
till aktörer som också vill verka inom 
våra områden och stark tillväxt. 
 
Hos oss finns möjligheten att välja. 
Vi bygger lokaler för långsiktigt ägande, 
med nöjda hyresgäster i fokus. För de 
företag som själva vill äga och bygga 
sina lokaler finns möjligheten att köpa 
mark och bli en del i den helhet som 
våra verksamhetsområden utgör. 
 
Intresset är fortsatt stort för etable-
ringar inom våra områden i Stockholm 
och Mälardalen.  Nya markförvärv  
öppnar upp för nya projekt.  
Vi ser med spänning och tillförsikt  
fram emot god tillväxt och utveckling. 
 
 
Välkommen till Kilenkrysset!

Utvecklingen fortsätter, 
både i våra etablerade områden 
och i nya, lika attraktiva lägen.

”rysslands logistikap-
parat och handelsför-
måga är i dåligt skick 
och inget tyder på för-
bättring framöver. Sna-
rare tvärt om”

– logistikkedjorna har generellt blivit alltmer 
komplexa, samtidigt som värdet av pålitligt-
het har ökat, säger lauri ojala. 
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E-handeln i Sverige växer lavinartat och 
omsatte ca 58 miljarder under 2016, enligt 
den senaste e-barometern, och Kina har seg-
lat upp som det land som Svenskar e-handlar 
mest ifrån. Enligt PostNord e-handlar unge-
fär 2 av 10 svenskar från utländska sajter varje 
månad, och ca 30 procent av dessa handlar 
från kinesiska sajter. Tidigare har USA, Stor-
britannien och Tyskland dominerat svenskar-
nas utländska e-handel, men sommaren 2016 
kick Kina upp i toppen. 

Orsaken är till stor del priset. Eftersom 
Kina i postala sammanhang fortfarande klas-
sas som ett utvecklingsland, tvingas världens 
postbolag nämligen att hantera brev från 
Kina till en kraftigt subventionerad kostnad, 
berättar Tim Jørnsen, chef för affärsområdet 
eCommerce och Logistics på Postnord.

– I vissa fall kan det bli billigare för avsän-
dare i Kina att skicka något till Sverige än det 
är att skicka något inom landet. 

Portosystem från 1874

Dagens internationella postsystem grundar 
sig på den FN-baserade postförordningen 
med rötter från 1874 som från början byggde 
på tanken att utvecklingsländer skulle få hjälp 
att få igång sin postverksamhet. Hur de natio-
nella postbolagen debiterar varandra är ett 

invecklat system som kontrolleras av världs-
postunionen Universal Postal Union, UPU. 
Förenklat kan man säga att Kinas porton 
subventioneras kraftigt eftersom landet klas-
sas som ett utvecklingsland.

– Men idag är Kina ett modernt land, med 
världens största e-handelsföretag, Alibaba, 
som knappast behöver subventioner för att 
vara konkurrenskraftiga, säger Karin Jans-
son, vd för Svensk Handel.

När någon i Kina vill skicka en försändelse 

till Sverige betalar han eller hon gällande 
porto till postoperatören i avsändarlandet, 
China Post. China Post betalar i sin tur termi-
nalavgifter till PostNord, som är postoperatör 
i desti nationslandet. Avgiften är en kompen-
sation för den internationella postbefordran. 
Terminalavgifterna regleras genom Universal 
Postal Union, UPU.

I praktiken innebär portosystemet att 
PostNord och andra postbolag i Europa får 
betydligt mindre betalt för kinesiska försän-
delser än inrikesförsändelser. I många fall går 
postbolagen till och med back brev från Kina, 
en förlust som måste hämtas hem på andra 
kunder. 

Hur många försändelser som kommer från 
Kina och hur stor kostnad detta innebär för 
PostNord kan Tim Jørnsen inte svara på.

– Men vi ser att e-handeln från Kina ökar 
kraftigt.

Svensk Handel kallar systemet för ett inter-
nationellt portobistånd och vill riva upp sys-
temet.

– Det är ett otidsenligt system som sned-
vrider konkurrensen till nackdel för svenska 
företag, säger Karin Johansson.

Hon tycker att det är hög tid att reformera 
systemet. 

Ger skev konkurrens

– Postnord går med förlust på vissa av de paket 
som de levererar från Kina. Det Postnord för-
lorar på kinesiska försändelser, tvingas de 
kompensera sig för via högre avgifter mot 
svenska kunder. Det gör att konkurrensen blir 
skev och inte sker på lika villkor.

– Att subventionera portot för kinesiska 
företag ger dem en konkurrensfördel som 
direkt slår mot svenska företag och jobb. 
Framtidens tillväxt finns i den digitala han-
deln och det gäller att vi ger svenska e-han-
delsföretag rättvisa förutsättningar att lyckas.

Enligt Tim Jørnsen på PostNord har UPU 
nyligen fattat beslut om att ändra tarifferna 
för REK. 

– Det gör att avgifterna för försändelser 
från Kina successivt kommer att höjas.

9 kronor inklusive frakt

Förra året växte Kinas e-handel med 31,4 pro-
cent. Enligt McKinsey omsätter e-handeln 
redan mer pengar i Kina än i USA. Ryktet 
säger att kinesiska staten subventionerar por-
tot för den kinesiska e-handeln till utlandet, 
för att hjälpa till att bygga upp och på sikt 

”Sluta subventionera paket från Kina”
Det är billigare att skicka ett paket från Shanghai till 
Sverige än inom Sverige. Det beror bl a på att det inter-
nationella postsystemet tvingar Postnord att subventio-
nera försändelser från Kina.

kunna dominera den internationella e-han-
deln.

Ett exempel på företag som utnyttjar möj-
ligheterna till billig frakt är shoppingappen 
Wish. Den erbjuder en plattform där kunder 
i hela världen kan handla billiga småprylar 
direkt från leverantörer i Kina. Frakten sker 
med båt och leveranstiden sträcker sig upp till 
tre veckor, men appen har extremt låga priser 
på t ex elektronik, väskor, kläder och klockor. 
Det går t ex att köpa en klocka för 9 kronor, 

inklusive frakt. 
Detta beror dels på det subventionerade 

portot, dels på att det saknas mellanhänder. 
Hur mycket sajter som Wish omsätter i Sve-
rige finns det inga officiella siffror på. Men 
enligt Klarnas vd Sebastian Siemiatkowski 
har Wish och liknande aktörer i tysthet blivit 
storspelare på den Svenska e-handelsmark-
naden och utgör ett stort hot mot svenska 
e-handlare. 

Av leNA SoNNe

Vi söker en säljare av banners till 
www.intelligentlogistik.se samt 
annonser i vårt affärsmagasin.

Någon har sagt att logistik är 
konsten att på snabbast  
möjliga sätt omvandla en  
vara eller tjänst till pengar. 

En annons i Intelligent Logistik är ett annat smart sätt att 
göra just det.

Tillsammans når tematidningen i Dagens Industri,  
affärsmagasinet och tidningens hemsida med bransch
nyheter flera hundra tusen läsare och är därmed Nordens 
ledande kanal för att kommunicera med alla som arbetar 
inom och intresserar sig för logistik i bred bemärkelse.

Nu söker vi en annonssäljare till:  
www.intelligentlogistik.se och vårt affärsmagasin.

Du bör ha en gedigen erfarenhet av annonsförsäljning  
och arbetar mot överenskommen provision.

Hör av dig till oss på epostadress: gb@intelligentlogistik.se 

ANNONSSÄLJARE SÖKES

 
intelligentlogistik.com

!
”När Postnord tvingas 
subventionera paket-
leveranser från kina, 
måste de höja priserna 
mot andra kunder,  
exempelvis svenska  
e-handelsföretag”

i appen Wish kan kunder i Sverige handla en klocka från kina för 9 kronor, inklusive frakt. 

– Att som nu subventionera paket från kina är orimligt, säger karin Johansson.
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I år slår logistikbyggena alla tiders rekord, 
med över en halv miljon tillkommande ytor. 
Av fastighetsexpertisen pekas den växande 
e-handeln ut som den främsta drivkraften 
bakom det ökande behovet av logistikyta.

– Jag tror byggandet för e-handel kom-
mer att öka ännu mer framöver, säger Staffan 
Mörndal. 

Han är partner i riskkapitalbolaget Ver-
dane med ansvar för bolagets e-handelsport-
följ och har en aktiv roll i styrelsen för flera 
av Sveriges hetaste e-handelsbolag, som Mat-
hem, Boozt, Animail och Outnorth. 

– E-handeln kommer att göra att vissa 
typer av fysisk handel på sikt slås ut, t ex 
större butiker av typen Åhléns, med brett 
sortiment. Mindre, specialiserade butiker och 
showrooms finns kvar, och i centrala lägen 
kommer det finnas alternativ användning av 
lokalerna. 

köpcentrum blir e-handelslager

– I USA och England, som har mer utvecklad 
e-handel, är det många köpcentrum som lagts 
ner och mark som tidigare sålts till aktörer 
som ville bygga köpcentrum blir istället mark 
till e-handelslager. 

Kommer den trenden till Sverige också? 

– Ja, köpcentrum i utkanten av mindre 
orter ligger nog riktigt pyrt till.

Det är svårt att hitta lämplig användning 
för tomma köpcentrum. 

– I England har det till och med hänt att 
nedlagda köpcentrum blivit e-handelslager. 
Men det blir nog ingen stor trend, lokalerna 
är inte optimerade för lagerverksamhet. En 
oroande trend för svenska e-handlare är den 
ökande handeln från Kina. 

– Kina konkurrerar med pressade priser 
och har subventionerat porto. Appar som 
wish växer jättefort och är ett hot för alla som 
säljer småprylar, t ex elektronik eller mobil-
tillbehör som ofta produceras i Kina . 

– Sen är leveranstiden ett minus. Alibaba är 
också på tårna, men deras utmaning blir att 
få rätt produkter och sortiment för Norden.

Nya, större lager

E-matbutiken Mathem.se har tre lager i Sve-
riges tre storstäder. Stockholmsmarknaden 
försörjs från ett 20 000 kvm stort lager i 
Bromma. 

– Nästa gång vi behöver flytta till större i 
Stockholm blir det blir det troligtvis till att 
bygga nytt. 

Fast det är svårt att hitta tomter som är 

”Nästa gång bygger vi lager själva”
E-handeln fortsätter driva behov av ny logistikyta. 
– Hittills har e-handeln flyttat till befintliga lokaler. 
Framöver kommer fler att bygga nytt och eget, säger 
Staffan Mörndal på Verdane, en av Sveriges främsta  
e-handelspionjärer. 

stora nog i centrala lägen. 
– Livsmedelshantering kräver större ytor 

utanför lagret för omlastning och hantering 
också, kanske 50/50 mot 70/30 i andra bran-
scher. Så bygger vi 20-40 000 kvm lager behö-
ver tomten vara 40-80 000 kvm stor. 

Hittills har e-handeln flyttat till befintliga 
lager när det behövts mer yta. Men nu bör-
jar de befintliga lagren ta slut, menar Staffan 
Mörndal. 

– Fler e-handlare kommer att bygga nytt 
framöver. Trenden går mot allt större lager. 
Internationellt bygger e-handlare som 
Zalando och Amazon jättestora megalager. 

varje kilometer räknas

Markbristen i Stockholm är en svår nöt för 
den som är beroende av korta ledtider och vill 
bygga stort.

– Det är problematiskt med markbristen. 
Jag ser faktiskt ingen lösning. 

Närhet till kunderna är extra viktigt för 
dagligvarubranschen, både för servicenivån 
och med tanke på att man hanterar känsliga 

livsmedel. 
– Distributionen är en stor kostnad för oss. 

Varje kilometer räknas. 
Mathems affärsidé är att ha bäst service. 
E-handeln kan konkurrera med ICA, men 

aldrig med lågpriskedjor som Lidl när det 
gäller pris. Mathem säljer bekvämlighet och 
service kostar. 

Geografiskt skulle Staffan Mörndal helst 
lägga Mathems lager mitt på Hötorget.

– Det är såklart omöjligt. Det finns en bryt-
punkt där marken och hyran blir för dyr, om 
man ens lyckas hitta mark. Men vi är bero-
ende av att ligga så centralt som möjligt. 

Att köpa mark direkt av en kommun är tro-
ligen inte heller aktuellt. 

– Min erfarenhet är att kommunerna inte 
är de mest snabbfotade när det kommer till 
etableringar. Sen är det ofta bättre i mindre 
kommuner, Ängelholm har t ex varit fantas-
tiska att arbeta med i Boozt-etableringen.

– Men i Stockholm får vi nog vända oss till 
privata aktörer. 

Av HilDA HulTéN

Modern hamn
i ett av landets starkaste logistiklägen

Vi står inför stora utmaningar när vi lämnar Inre 
hamnen  i Norrköping och istället växer ännu mer 
i Pampushamnen. Med den pågående satsningen 
möter vi framtidens krav på ökade godsvolymer, 
effektiv logistik och större fartyg. 

Med en expansiv hamn har Norrköping och den 
kringliggande regionen ett gott stöd för en stark 
framtida utveckling.  

norrkopingshamn.se
facebook.com/norrkopingshamn

– Min erfarenhet är att kommunerna inte är de mest snabbfotade när det kommer till  
etableringar. Sen är det ofta bättre i mindre kommuner, säger Staffan Mörndal. 
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Trenden i e-handeln går mot allt större lager. internationellt bygger e-handlare som 
Amazon och zalando stora megalager. 
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Vid flera tillfällen under de senaste åren 
har f lygning utan transponder rapporte-
rats, över framför allt södra Östersjön. Med 
den radarteknik som LFVs flygtrafikledning 
använder i dag har det inte varit möjligt att se 
och följa flygningar utan transponder. Därför 
beslutade Luftfartsverket LFV 2015 att inves-
tera i en ny primärradar. 

Primärradartekniken är gammal teknik 

som avvecklats och ersatts av sekundärradar, 
som ger mycket mer information om t ex rut-
ter och hastighet. Men när flygplan väljer att 
stänga av transpondern syns de inte på sekun-
därradarn. 

– Vi har sett en upptrappning av flygningar 
utan transponder, framförallt över södra Öst-
ersjön, säger Olle Sundin, generaldirektör på 
Luftfartsverket. 

Ny radar ska säkra luftrummet
Efter ökande problem med utländsk flygtrafik utan 
transponder i Sveriges luftrum, ska primärradartek-
niken nu åter tas i bruk. Nu görs en helrenovering av 
Vissefjärda radaranläggning, som lades ned 2011. 

Varje stat har full rätt att flyga utan trans-
ponder, poängterar han. 

– Men det har funnits en hänsynsregel, s 
k due regard, att man då anmäler flygningen 
till omgivande länder och håller undan för 
den civila trafiken. Den regeln har överträtts 
allt oftare de senaste åren, vilket har blivit en 
säkerhetsrisk för den civila trafiken. 

Cirka 55 miljoner kronor investerar LFV 
i renoveringen och den nya radarn, som 
beställts från Spanien. Radarn beräknas tas i 
bruk under 2019. 

Radaranläggningen ska användas för att 
övervaka flygtrafiken över Östersjön.

– Det gör att flygtrafikledningen ser allt i 
luften.

Perfekt geografiskt läge

Vissefjärdas gamla radaranläggning togs i 
operativ drift av Försvarsmakten 1972 och 
användes fram till år 2011, då stationen lades 
ned. När LFV beslutade att åter investera i en 
primärradar stod valet mellan att bygga helt 
nytt eller renovera Vissefjärdas, som ägs av 
försvarsmakten. Med sitt läge i sydöstra Sve-
rige var en renovering av Vissefjärdaradarn 
det bästa valet. 

– Radarn är den största infrastruktursats-
ningen som görs i Vissefjärda i år, skojar Olle 
Sundin. 

– Platsen valdes ut redan på 1970-talet, och 
våra ingenjörer kom ganska fort fram till att 
det var det bästa läget. Den ligger så till att 
den täcker det geografiska område som är 
mest intressanta för LFVs flygtrafikledning. 
Härifrån når vi hela sydöstra Östersjön. 

Idag får Sverige hjälp av Danmark för att 

spana över södra Östersjön. Radarn ger flyg-
ledningen i Malmö ett verktyg att utföra sitt 
arbete enklare och effektivare. Radarns upp-
tagningsområde sträcker sig från Fårö till 
sydvästra Jylland.

– Alla ska vara bäst på något, och Visse-
fjärda är bäst på att ligga i ett perfekt läge för 
en primärradar, säger Olle Sundin.

Den ombyggda primärradarstationen kan 
tas i bruk 2018.

Av HilDA HulTéN

NYKVARN

SÖDERTÄLJE
E20

E20

E4

E4/E20

Den nya trafikplatsen 
Almnäs till och från E20 minuter till  

Stockholm City30

Områdets storlek, ca 1 000 hektar, 
har plats för utrymmeskrävande verk-
samheter vilket gör det möjligt  
att successivt expandera.

Södertälje 
hamn är 
knutpunkt 
för gods-
transporter 
på fartyg.

StockholmEskilstuna/Göteborg

Helsingborg

Ett logistiskt nav, 
nära både E20 och E4

Etablera er i Stockholm Syd
Stockholmsregionen är på väg att få ett nytt logistiskt 

nav.  I direkt anslutning till E20, nära E4, Svealandsbanan 

genom området, Södertälje Hamn endast några minuter 

bort och Stockholm/Skavsta flygplats inom 50 minuter. 

Ett cirka 1 000 hektar stort område med plats för 

verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor. 

Stockholm Syd erbjuder skräddarsydda lokaler och 

exploaterbar mark. Läs mer på www.stockholmsyd.se.

STOCKHOLM

UPPSALA

SÖDERÄLJE
Nykvarn

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås
Arlanda

E20

E18

E18

E4

E4

mellan Södertälje och Nykvarn

Stockholm Syd – i skärnings-
punkten mellan E20 och E4.  

Svealandsbanan löper genom 
Stockholm Syd med anslutna 
industrispår direkt in området.

Södertälje Hamn som är en 
knutpunkt för godstransporter 
via fartygstrafiken ligger  
bara 10 minuter bort.

50 minuter söderut ligger flyg-
platsen Stockholm/Skavsta. 

Det nya 
logistiska 
navet

Flygplan som flyger utan transponder är ett ökande problem, särskilt över södra östersjön. 
Därför tar lFv nu åter primärradartekniken i bruk. 

– Alla ska vara bäst på något, och vissefjärda 
är bäst på att ligga i ett perfekt läge för en 
primärradar, säger olle Sundin
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När vi talar om smart tillverkning, eller IIoT, 
talar vi i själva verket om att bygga en kom-
plett nätverksmiljö där realtidsdata samlas in, 
utväxlas, sammanställs och kan analyseras – 
genom hela logistikkedjan. Det gör inte bara 
tillverkning och de industriella processer mer 
automatiserade – det gör också att det går att 
skaffa praktiskt användbara insikter om hela 
företaget, vilket i sin tur leder till snabbare 
och bättre beslut. 

Nätverken är nyckeln 

IIoT är inte en enda teknik, utan en hel rad 
tekniker av en helt ny generation: sensorer, 
program och gränssnitt mellan maskiner, 
maskininlärning, förutsägande analys, geo-
grafisk positionering, kroppsnära teknik och 
förhöjd verklighet. Det är genom nätverkets 
infrastruktur som alla dessa tekniker och 
lösningar sammanförs. Utan det skulle man 
bara ha en samling smarta men olikartade 
tekniker, vars fulla potential aldrig utnyttjas. 

Tillverkning och annan industriell verk-
samhet ställer andra krav på nätverket än 
på ett kontor eller i en butik. Om t ex anslut-
ningen till LAN eller WLAN är opålitlig, 
kan det innebära en ren katastrof för de högt 
automatiserade processerna i dagens produk-
tionslinjer. Även mindre störningar i dataö-
verföring, flaskhalsar eller dataförluster, kan 
få konsekvenser för hela produktionskedjan. 

För att kunna samla kontrollenheter, sen-
sorer, IP-video och trådlösa enheter på ett 
hektiskt fabriksgolv i industrin, krävs att 
systemets ryggrad består av ett nätverk som 
klarar att bibehålla tillförlitlighet och tjäns-
tekvalitet trots hetta, damm, elektromagne-
tiska störningar och vibration från maskiner 
och tunga fordon. Det är därför som det krävs 
ett härdigt nätverk, med tåliga komponenter.

byggt för att hålla

Så hur bygger man då ett härdigt nätverk som 
stöd för anslutna anläggningar och fabriker? 
Först och främst måste switchar, åtkomst-
punkter och routrar erbjuda samma kapaci-
tet som i vilket avancerat nätverk som helst 
– inbäddad säkerhet, dynamisk justering av 
nätverksprestanda för leverans av tjänster i 
realtid och en pålitlig bredbands-IP-anslut-
ning. Allt måste byggas med nätverksmaskin-

vara av industriklass, som kan fungera under 
mer extrema förhållanden.

Utanför de skyddade datacentren måste 
anläggningens nätverk kunna hantera för-
hållanden med mycket större variation. Här-
diga switchar i industriklass, som fungerar 
i miljöer från -40 °C till +74 °C, är viktiga 
beståndsdelar i ett nätverk som kan utsätts för 
extrema temperaturer. Icke-härdade switchar 
i fabriker eller fjärranläggningar kan på ett 
allvarligt sätt begränsa utrustningens tillför-
litlighet och livslängd och medföra driftmäs-
siga risker.

Temperaturen är inte det som kan inverka 
på nätverket på maskinvarunivå. Man måste 
också ha skydd mot fukt och luftburna 
dammpartiklar, hårda stötar och vibrationer 
som orsakas av tunga maskiner och fordon, 
liksom en större variation av EMI/EMC.

Säkerheten sköts med app

Vi har lämnat den tid då ett enda larm, ljöd 
över hela fabriksgolvet och alla lade ifrån 
sig verktygen och begav sig mot utgången. 
Modern tillverkning kräver datakommuni-
kation i realtid och en centraliserad plattform 

för larm och aviseringar som kan skickas ut 
och tas emot genom appar på smarta enheter 
eller datastationer.

Säkerheten är av största vikt. Automatiska 
larm och nödmeddelanden som i OpenTouch 
Notification Service (OTNS) kan byggas in 
i nätverket och ger arbetsledarna informa-
tion om bränder eller personskador. Ett nät-
verk som kan samla in och sammanställa 
larm från olika undersystem inom en central 
plattform, ger den lyhördhet som en ”smart 
fabrik” kräver. 

Med en universell meddelandetjänst får 
rätt personer rätt meddelanden vid rätt tid-
punkt och kan svara snabbt och korrekt på 
varje given situation. Precis som med nöd- 
och säkerhetsmeddelanden, kan tekniska 

IIoT: 

Industrins digitala framtid
Industrial Internet of Things, IIoT, kopplar samman 
hela tillverkningsprocessen, från inköp av komponen-
ter till produktion, lagerhållning och leverans. Det ger 
en heltäckande överblick över hela arbetsflödet. Men de 
traditionella nätverken räcker inte för att göra fabriker 
smarta. 

aviseringar skickas direkt till rätt tekniker. 
Aviseringarna kan vara ljud- eller textmed-
delanden och skickas direkt till smarta enhe-
ter via appar, e-post eller SMS. Så uppnås den 
flexibilitet som krävs för att passa alla tänk-
bara tillverknings- och industrimiljöer. 

iioT växer stadigt

Industrial Internet of Things växer stadigt. 

Men innan man kan börja tänka på vilka nya 
tekniker och tjänster man vill införa, måste 
man se till att ha ett nätverk som klarar till-
verkningsmiljöns särskilda påfrestningar. 
Det betyder att man måste bygga ett härdigt 
Ethernet av industriklass, med inbyggda 
funktioner för realtidssäkerhet. 

Av MANiSH SAblok
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kommande nummer!
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”IIot är inte en enda 
teknik, utan en hel rad 
tekniker av en helt ny 
generation”

industrial internet of Things växer stadigt. Det kräver härdiga nätverk med tåliga komponenter. 

Manish Sablok, är chef för Field Marketing i europa på Ale 
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Sverige har ett 40-tal kombiterminaler, 
varav 16 finns i hamnar. Kombiterminaler 
är viktiga noder för inflöde och omlastning, 
där containrar, trailers och lastflak kan flyttas 
från tåg till lastbil eller från väg till järnväg. 

Luleå, Umeå, Sundsvall, Gävle, Hallsberg, 
Stockholm Nord, Stockholm Årsta, Norr-
köping, Jönköping, Göteborg, Helsingborg, 
Malmö, Trelleborg och Älmhult har tidigare 
pekats ut som viktiga noder i Hamnstrategi-
utredningen och Kombiterminalutredningen. 

Stor outnyttjad potential

Men många terminaler står helt outnyttjade 
eller långt under sin potentiella kapacitet. 
Många kommuner har byggt kombitermina-
ler, ibland som förlustaffärer. Örnsköldsvik 
satsade 25 miljoner men nu används termi-
nalen till annat. T o m i Sveriges starkaste 
tillväxtområde och viktigaste godstran-
sportsstråk, går det trögt. Stockholms två nya 
kombiterminaler, i Årsta och i Rosersberg, 
har stor outnyttjad kapacitet. Istället går det 
mesta godset på överfulla vägar.

Varför utnyttjas inte terminalerna bättre? 
Saknas effektiva och prisvärda logistiklös-

Falköpings kommun har de senaste åren sat-
sat hårt – och framgångsrikt – på logistik. På 
bara några år har konceptet Skaraborg Logis-
tics Center vuxit till fyra intermodala logis-
tikterminaler i Skaraborg och Falköping. Nu 
investeras ytterligare cirka 90 miljoner i ett 
nytt spåranslutet lager, för att hantera gods åt 
företag i regionen. 

– Det händer en hel del just nu, vi har flera 
pågående etableringsdiskussioner, säger Leif 
Bigsten, ansvarig för infrastruktur och logis-
tik på Falköpings kommun. 

Green Cargo öppnar upp Falköping som 
taxepunkt igen, för bl a vagnlast från Tysk-
land.

– Containerpendeln får fler kunder och vi 
har fått en ny trailerpendel. TX Logistik har 
flyttat sin Veronapendel från Göteborg till 
Falköping.

En femte terminal som flisar för värmeverk 
har också öppnats.

– Vi har fått ett ännu bättre samarbete med 
företagen i regionen, vi vet vad de efterfrågar 

ningar? Borde inte speditörer och andra kun-
der intressera sig mer för ett miljövänligare 
alternativ? Är pris och tidsvinst så mycket 
bättre för lastbil eller är det mest slentrian att 
ta gods på lastbil? Behövs bättre marknads-
föring? Skulle nytt regelverk och grön skat-
teväxling hjälpa? 

Intelligent Logistik har försökt söka svaren. 
– Tåg är dyrt trots att infrastrukturen 

redan finns. Det borde vara billigt, säger 
Britta Lundgren, arbetsledare på Stockholm 
Nord i Rosersberg. 

– Det är för långa beslutstider för järnvägs-
gods, det kan ta över ett år och få kunder vet 
sina flöden så långt i förväg.

Tågoperatörerna borde också öppna för 
mer flexibilitet, tycker hon

– Fler kunder kan gå samman för att fylla 
tågen.

Stor kapacitet

Rikskombiterminalen Yilport Stockholm 
Nord i Rosersberg startade för drygt ett år 
sedan. Med den har nya möjligheter öppnats 
för snabba järnvägsförbindelser från contai-
nerhamnen i Gävle och returfrakt av tomcon-

och kan ge dem den service de behöver.
Skaraborg Logistics Center har blivit en 

logistikresurs för näringslivet i regionen, 
menar han. Satsningen på att vara ”torrhamn” 
eller dryport, en slags inlandsterminal med 
full hamnservice, har också gett vind i seglen, 
tågpendeln fungerar utmärkt.

– Vi upplever en slags positiv spiral, ju fler 
företag som är knutna till vår dryport desto 
bättre service kan vi erbjuda.

 Har konflikten i hamnen i Göteborg påver-
kat er?

– Nej, men de skulle utan problem kunna 
hantera sina containrar här i Falköping, säger 
Leif Bigsten. 

Fokus framöver ligger på att utveckla 
väganslutningarna till och från terminalerna 
tillsammans med Trafikverket och skapa för-
utsättningar för ytterligare spåranslutning 
med Västra Stambanan. 

– Med rätt satsningar på infrastruktur även 
fortsatt ser jag inget stopp på den här utveck-
lingen.                                      Av leNA SoNNe

utnyttja Stockholms kombiterminaler!

Medvind i Falköping

Sveriges många kombiterminaler har en stor outnytt-
jad potential. Inte ens i Stockholms två nya kombiter-
minaler i Årsta och i Rosersberg utnyttjas kapaciteten 
i närheten av fullt. Intelligent Logistik har sökt svar på 
varför.

Falköpingsterminalen, den enda större kombitermina-
len i Västsverige utanför Göteborg, växer och fortsätter 
nyinvestera. 

tainrar. Terminalen är öppen för alla och här 
erbjuds full service, med fyra, 750 meter långa 
spår och två nya gantrykranar.

Idag trafikeras kombiterminalen bl a av tåg 
från Gävle med flygbränsle till Arlanda och av 
en tågpendel från Lübeck tre gånger i veckan. 
Men kapaciteten på 400 000 TEU/år är långt 
ifrån utnyttjad. 

– Spårkapacitet för gods nattetid utnyttjas 
bara till liten del. Vår godspendel från Lübeck 
– det röda Bodetåget – kommer kl 2–3 på 
morgonen och går kl 10 på kvällen tre gånger 
i veckan. Det fungerar utmärkt.

Den går på räls hela vägen via Danmark till 
Sverige och genom Stockholms getingmidja. 
När pendeltågen i år lämnar de spåren, blir 
kapaciteten här ännu högre.

Med returtransporter till Tyskland ger det 
en hantering av ca 200 trailers per vecka vid 
kombiterminalen i Rosersberg. Tågpendeln 
utnyttjas nu bl a av Lidl, som har centrallager 
i Rosersberg. Förutsättningarna för effektiva 
och miljövänliga transporter till och från 
Stockholm/Mälardalen är alltså utmärkta, 
och gods på Essingeleden genom Stockholm 
kan undvikas. 

– Men miljötänket har tyvärr inte slagit 
igenom, säger Britta Lundgren.

eskilstuna och katrineholm ökar

Stockholm Årsta Kombiterminals kapacitet är 
cirka 120 000 enheter per år, men idag utnytt-

jas bara en liten del, trots att den ligger mitt i 
Stockholms största godsflöde. Med ett bättre 
utnyttjande av Årsta skulle också Stockholms 
citylogistik kunna bli effektiv och miljövän-
lig. Årsta har nybyggda cross-dock-byggna-
der och två nya kranar. Här finns modern 
gate, skalskydd och crossdock-möjligheter för 
varmt och kallt gods. Kombiterminalen ingår 
i Jernhusens terminalnätverk med 6 öppna 
terminaler från Malmö till Västerås. 

– Att volymerna av kombigods inte ökar på 
järnvägarna beror bl a på fördomar, och brist 
på kunskap och vilja hos varuägarna. Kombi-
trafik är ett enkelt sätt att få en hållbar trans-
portlösning som alla borde vara intresserade 
av, säger Micael Svensson, affärsområdeschef, 
Jernhusen.

– Bra exempel är Green Cargos tågpendel 
till Malmö och Trelleborg, TX Logistik till 
Malmö/Trelleborg, IKEAs tåg till Torsvik. 
Att Green Cargo trafikerar ger även tillgång 
till hela deras terminalnät. Han tror att det 
krävs mer samarbete i branschen för att få till 
kombitransportupplägg. 

– I vårt terminalnätverk växer volymerna, 
men vi vill ha en snabbare utvecklingstakt. 

Men det finns positiva undantag. Antalet 
lyft på Eskilstunas och Katrineholms kombi-
terminaler ökade 2016. 

Av leNA SoNNe

i Stockholm Nord står två nya gantrykranar som röda drakar och väntar på lyft. Maxkapaciteten 
på 400 000 Teu är långt ifrån utnyttjad, volymerna skulle kunna flerdubblas. 

– Tåg är dyrt trots att infrastrukturen redan finns. Det borde vara billigt, säger britta lundgren. 

90 miljoner investeras i ett nytt spåranslutet lager, säger leif bigsten. 
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Trots vackra ord om utsläppsmål och gröna 
transporter har tåggodstrafiken minskat 
rejält i Sverige de senaste åren. Under 2015 
kördes ca 35,5 miljoner tågkilometer godstra-
fik i Sverige, en minskning med över 18 pro-
cent från 2011, då godstrafiken stod för 43,4 
miljoner tågkilometer. Det visar statistik som 
trafikforskninginstitutet, Trafa, tagit fram. 

Under samma period ökade persontrafiken 
på järnvägen från 103,8 till 117,3 miljoner ton-
kilometer.

– Det är svårt att säga vad minskningen 
beror på, om det är persontrafiken som 
trängt undan godset eller om minskningen 
har andra orsaker, säger Fredrik Lindberg, 
statistiker på Trafa. 

Svag ökning 2016

Intelligent Logistik har fått fram Trafikver-
kets preliminära siffror för godstrafiken 
under 2016, som visar på en svag ökning 
mot 2015. Enligt preliminära data, skattade 
utifrån Trafikverkets uppföljningssystem för 
tågtrafik, kördes drygt 36 miljoner tågkilo-
meter godstrafik på järnvägsnätet under 2016. 

– Det här är opublicerade resultat, de offi-
ciella siffrorna kommer först i sommar. Men 
de ger en fingervisning om läget, säger Beisi 
Sundin, kommunikatör på Trafikverket. 

Historiskt har trenden gått mot allt mer 

persontrafik och en minskande andel gods 
på järnvägsnätet. Mellan 1990 och 2016 har 
persontrafiken nära fördubblats i Sverige, 
samtidigt som godstrafiken minskat med 11 
procent. Totalt har tågtrafiken ökat med ca 
50 procent på de svenska järnvägarna sedan 
1990. 

Till skillnad från antalet körda kilometer, 
har volymerna järnvägsgods räknat i tonki-
lometer legat någorlunda jämnt de senaste 

Allt mindre gods går med tåg
Trots att volymerna tåggods är hyfsat stabila så får 
godstågen allt mindre utrymme på den svenska rälsen. 
Godstrafiken på Sveriges järnvägar minskade med över 
18 procent 2011–2015. 

åren. År 2015 transporterades 20,6 miljarder 
tonkilometer gods på järnvägen, en minsk-
ning med tre procent från året innan. För 
volymerna 2016 finns ännu inga publicerade 
siffror. 

bättre fyllnadsgrad

– Det är lite förvånande att siffrorna inte 
hänger ihop bättre, men kan bero på effekti-
viseringar och förändrade rutter som gör att 
sträckorna minskar, utan att volymen påver-
kas nämnvärt, säger Fredrik Lindberg.

Enligt Sohana Josefsson, kommunikations-
chef på Green Cargo, är en förklaring bättre 
fyllnadsgrad.

– Vi har ökat vår fyllnadsgrad med 10 pro-
centenheter mellan 2015 och 2016, tack vare 

ruttomläggningar och effektivare transport-
upplägg. Även volymerna ökade med 10 pro-
cent.

Hon ser flera möjliga orsaker till att tåg-
godstrafiken minskar.

– Det är delvis de effektiviseringar vi som 
operatörer har gjort. Men tyvärr påverkas 
godstrafiken även av kapacitetsbrist på räl-
sen p g a växande regionaltrafik som slår mot 
godstrafiken. 

Även om trafiken tycks öka något 2016 vill 
Sohana Josefsson inte tala om något positivt 
trendbrott för järnvägen. 

– Trenden är fortfarande att allt mer gods 
går på vägarna. Tittar man på transportarbe-
tet överlag så minskar järnvägens andel. 

– Det är problematiskt, inte minst med 
tanke på hållbarhetsmålen. 

Av HilDA HulTéN

För ytterligare information kontakta 
vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 
073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se

REPRESENTATIV LAGERFASTIGHET I HALMSTAD
FYLLINGE 20:466 - MUSKÖTVÄGEN 7 - HALMSTAD
På ett strategiskt läge i södra Halmstad, endast ett par minuter från E6/E20, erbjuder vi en 
välplanerad lagerfastighet om 2 000 kvm. Med en fördelning om 1 700 kvm lager, 7 meter 
fritt under balk och 300 kvm kontor, lämpar sig fastigheten väl för ett flertal olika verksam-
hetsområden. Fastigheten har fyra portar (en markport, två lasthus och en lastkaj). Bygglov 
för utbyggnad om ytterligare 800 kvm finns. Möjlighet till omgående tillträde.

TEKNISK INFORMATION
• Lager: 1 700 kvm.

• Kontor: 300 kvm.

• Byggår: 2008.

• Takhöjd: 7 meter.

• Grund: Betongplatta.

• Uppvärmning: Fjärrvärme.

www.corem.se

– Trenden är fortfarande att allt mer gods går 
på vägarna. Tittar man på transportarbetet 
överlag så minskar järnvägens andel, säger 
Sohana Josefsson. 
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Det våras för protektionister

I Sverige är frihandel numera ett ideal från 
höger till vänster. Men det har inte alltid varit 
så.

När Tullverket stiftades 1636 var tanken 
att få nya inkomster till staten. Snart infördes 
tullar för att skydda näringslivet. Alla varor 
som kom med fartyg utifrån, måste pas-
sera Stora sjötullen. Inrikestull – Lilla tullen  
– betalades för varor som fördes in från lands-
bygden.Tullar blev en viktig inkomstkälla för 
staten.

Tullar eller frihandel

På 1880-talet var storbönder och godsägare 
starkt överrepresenterade i riksdagen. Tullar 
eller frihandel blev den stora, politiska strids-
frågan. Tullar på spannmål gynnade stor-
bönder som kunde sälja säd – på alla andras 
bekostnad. Hösten 1887 var det riksdagsval. 
Protektionisterna tog tillbaka majoriteten i 
första kammaren. När gjutaren Olle Larsson, 

på frihandlarnas riksdagslista för Stockholm, 
visade sig ha en skatteskuld på 11 kronor, 
kasserade Överståthållarämbetet hela listan 
och ersatte de 22 frihandlarna från Stock-
holm med lika många protektionister. Så fick 
protektionisterna majoritet och regeringen 
Themptander ersattes av protektionisten fri-
herren Gillis Bildt (ja, han var förfader till 
Carl).

1888, infördes livsmedelstullar. Även järn, 
maskiner, redskap och verktyg skyddades 
nu med tullar. ”Bort med brödtullarna” blev 
under 30 år, vid sidan av rösträtt och 8-tim-
mars dag, vänsterns och liberalernas huvud-
krav.

kina för frihandel

Sedan 1995 är Sverige med i EU, en tullunion 
med en gemensam tullmur mot länder utan-
för. I 55 år har EUs jordbrukssystem CAP satt 
upp höga tullar mot livsmedel utifrån och gett 

massiva subventioner till EUs bönder. Ca 40 
procent av EUs budget går till jordbrukssub-
ventioner.

2012 införde EU strafftullar på solpaneler 
från Kina, som gör dem 30 miljarder dyrare.

Om EUs strafftullar ska förlängas, avgörs 
förresten nu i mars. 

I dagens omvända värld är det Kina som 
talar för frihandel, medan Trump vill ha nya 
tullar. 

I sitt tal i Davos i januari uppmanade Kinas 
president Xi Jinping, med udden mot Trump, 
världen att säga nej till protektionism och 
varnade för att handelskrig saknar vinnare.

”Vi bör förbinda oss för frihandel och till 
att främja fria investeringar. Vi bör säga nej 

till protektionism; att sträva efter protektio-
nism är som att stänga in sig i ett mörkt rum” 
sa han.

För Kina, världens största exportnation, 
är frihandeln viktig och protektionismen ett 
hot. Samma gäller förstås det exportberoende 
Sverige.

lever gott på skadestånd

Ett nytt populärt handelshinder från USA är 
s k straffande skadestånd. Rekordet hittills är 
det pigga kravet på Deutsche Bank på 120 mil-
jarder för att de beviljat låntagare i USA bolån 
de inte kunde betala tillbaka. De senaste åren 
har utländska skadestånd för ”korruption” 
blivit en viktig inkomstkälla för USA. Senast 
hotas Telia av skadestånd på 12 miljarder i 
USA, för skumraskaffärer i Uzbekistan, som 
USA varken drabbas av eller har med att göra. 
Vem tror att nyprotektionisten Trump, som 
lovar sänka skatter och satsa på infrastruktur, 
vill avstå från en så fet statsinkomst. Så nog 
våras det för protektionismen.

Av GöSTA HulTéN

Länk: För mer om ”America first”, se youtube-
klippet ”The Netherlands welcomes Trump in 
his own words” 

youtube.com/watch?v=ELD2AwFN9Nc

Med Donald Trump som president i USA tycks straff-
tullar och andra handelshinder gå mot en ny vår. 
Trump vill skrota Nordamerikas frihandelsområde 
Nafta, Stillahavs-ländernas TTP och införa strafftullar 
på upp till 35 procent för bilar från Mexico och  
45 procent för varor från Kina.

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla fl öden och processer oavsett om det gäller mate-
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.
Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i 
och överblick över verksamhetens villkor. 
Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid-
ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad 

och ligg steget före genom att prenumerera på bran-
schens bästa tidning! 
Fyll i och sänd in talongen. Du får 5 nummer (två 
magasin, tre tematidningar och full tillgång till detta och 
tidigare nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 
400:- exkl. moms. 
Gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på 
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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www.intelligentlogistik.se
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Världsmästare på lager
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Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial

Ljus arbetsmarknad för  
nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet
Dag Ericsson:  
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»Mr Simmons«. Torrnålsgravyr, Axel Fridell. 

tänkbart

Trump: ”From now on, 
it´s only America first…”
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”Vi bör förbinda oss 
för frihandel och till att 
främja fria investering-
ar. Vi bör säga nej till 
protektionism; att strä-
va efter protektionism 
är som att stänga in sig 
i ett mörkt rum”



annon s   hela  denna  b i laga  är  en  annons  från  intell igent  log ist ik    annons

Intelligent Logistik. 27

hör:

Apotea – Nätraket med Morgongåva som bas
Pär svärdson, vd apotea

Het logistikfastighetsmarknad
Peter Wiman, analyschef savills sverige

reella risker med logistikfastigheter
louise richnau, vd brunswick real estate

Framtiden kräver nytänkande fastighetsaktörer 
gustaf hermelin, vd Catena fastigheter

Panel 1: överdrivna risker med logistikfastigheter?
•	David	Mindus,	vd	Sagax

•	Gustaf	Hermelin,	vd	Catena

•	Louise	Richnau,	vd	Brunswick	Real	Estate

•	Pontus	Sundin,	Nordenchef	Helaba

•	Urban	Håkansson,	sektorsansvarig	fastigheter	Swedbank

När är det läge att automatisera?
Malin schäfer, vd knapp

enkla medel kan öka fyllnadsgraden
sara rogerson, forskare Vti

Historien om rosersberg – ett logistikläge blir till
Jan Persson, grundare kilenkrysset

Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2017
gösta hultén, senior editor, intelligent logistik

Storregionala godsfrågor i östra Mellansverige
fabian ilgner, godsstrateg Mälardalsrådet

Panel 2: Framtidens logistik – vems ansvar?
•	Jan	Persson,	vd	Kilenkrysset

•	Mats	Helgesson,	Örebro	Business	Region

•	Cecilia	Karlsson,	Göteborgs	Hamn

•	Fabian	Ilgner,	Mälardalsrådet

louise richnau

Peter Wiman

Mats Helgesson

David Mindus

Gustaf Hermelin

Jan Persson

Malin SchäferSara rogersson

urban Håkansson

Cecilia karlsson

Fabian ilgner

Pontus Sundin

Gösta Hultén

Pär Svärdson

Fredagen den 19 maj 2017

Finlandshuset konferens  

Snickarbacken 4, Stockholm

Program & Anmälan: intelligentlogistik.com/logistiklaget_2017

intelligent logistik bjuder återigen in till heldagskonferens  
i logistikens tecken. logistikläget 2017 samlar branschen kring 

de hetaste frågorna om logistiklägen, fastigheter,  
etableringar, hållbara transporter och lagertrender. 

välkommen till årets viktigaste logistikmötesplats! 



• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser

Med världen runt hörnet.
Experter rankar Linköping-Norrköping som östra 
Sveriges skarpaste läge. Hos oss korsas europavägar, 
järnvägar, sjöfart och internationellt flyg. Vart du än 
siktar finns världen runt hörnet.

Med ostlänken kortas avstånden mellan två av 
Sveriges största arbets- och tjänstemarknader. Vårt 
läge blir ännu mer attraktivt och satsningen blir en 
hävstång för investeringar i vår region.

Vill du veta mer om regionens logistikkluster och 
vad det kan ge ditt företag? Kontakta: 
pontus.lindblom@norrkoping.se +46(0) 11-15 12 74 
eller per.widman@nulink.se +46(0) 13-33 66 00

www.eastsweden.se

LINKÖPING
NORRKÖPING


