
– Jag trodde verkligen att nu, nu ska vi vara med och skriva historia. Istället blev det 
tvärnit. Snarare än att bana väg för kvinnors rätt till sina kroppar och sin integritet 
banades det väg för män och kvinnor att fortsätta kränka och förnedra, det säger  
lastbilschauffören Beatrice Färdigs, som är besviken på genomslaget för transport-
branschens #metoo-upprop #banaväg. 
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Lager allt närmare städerna 
Laetitia Dablanc forskar i hur  
logistikfastigheter sprids i  
storstadsregioner.   

Logistik – globaliseringens vinnare 
Nick Axford om varför teknisk utveck-
ling och globalisering gör logistikfastig-
heter hetare än någonsin. 

»Infrastrukturen är motorn« 
Catharina Elmsäter Svärd om att 
bygga för att klara 11 miljoner 
invånare 2026.

NuMMer 1 | FeBruarI 2018 | www.INtellIgeNtlogIStIk.Se     INköp  logIStIk  proDuktIoN  aFFärer

• Skyltläge E4
• Norrköping
• Logistik
• Bilhandel

Välkommen att kontakta 
oss på 011-36400

WWW.MFU.SE

 sid 16  sid 22  sid 12

»Vi ska tåla lite skit« 

 sid 6

Han ska digitalisera  
bygglogistiken
– Byggbranschen är den minst 
digitaliserade branschen i Sverige, 
så det finns en hel del att göra, säger 
LiU-professorn Martin Rudberg, 
som genom digitala lösningar vill minska branschens 
kostnader och byggtid med en tredjedel.  sid 9

– Slussen är en knutpunkt för hela 
stan med en halv miljon resenärer 
per dygn. Bygglogistiken är en 
jätteutmaning, säger logistikchef 
Kristina Eliasson, Skanska, som 
använder 3D-planering och mass-
återvinning för att minimera 
byggtransporterna.  

Slussen tar form 

 sid 10

Nytt toppår för  
logistikfastigheter
Logistikfastighetsmarknaden fortsät-
ter att leverera styrkebesked och under 
2018 byggs 25 nya logistikfastigheter 
på totalt 520 000 kvm. Men bristen på 
mark, särskilt i Stockholm, är oroande, 
menar Peter Wiman på Savills.   sid 4–5
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 sid 14–15

Sveriges 25 bästa  
logistiklägen 2018  
Örebro skräller och går upp jämsides med 
Göteborg i toppen på listan över Sveriges 
bästa logistiklägen 2018 där Jönköping, 
Skaraborg, Helsingborg, Malmö och 
Nordöstra Skåne klättrar och nykom-
lingen Ulricehamn går rakt in på  
plats 16.   
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2. Intelligent Logistik

Hilda Hultén
redaktör

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 13

klara eriksson 
Nyhetsredaktör

Logistiken kittet i samhällsbygget
Logistikåret 2018 har verkligen rivstartat, nästan 

dagligen de senaste veckorna har vi fått nyheter om 
investeringar, byggbeslut och satsningar runtom i 

Sverige. Över hela landet, men främst i Sveriges bästa logis-
tiklägen, smälls det upp logistikfastigheter som aldrig förr. 
Under 2018 färdigställs 26 nya logistikanläggningar på 
över 10 000 kvm i Sverige. Totalt byggs 538 000 kvm, bara 
15 000 kvm mindre än det historiska rekordåret 2009 då 
det byggdes 553 000 kvm logisikytor. Intresset för att inves-
tera i svenska logistikfastigheter är också rekordstort – inte 
minst från utländska investerare.

Logistiken och dess betydelse för samhället ökar stän-
digt. Växande e-handel kräver fler transporter, mer lagery-
tor och smartare leveranslösningar. Tidningen växer också 
– tillsammans med branschen. Under 2017 ökade vi utgiv-
ningen med ytterligare en temabilaga i Dagens industri och 
i år satsar vi vidare med ytterligare ett affärsmagasin av 
Intelligent Logistik som utkommer vecka 25. 

Men snabb befolkningsökning, regionförstoring och 
bostadsbrist blir konkurrensen om byggbar mark hård, 
inte minst i storstadsregionerna. Logistiken trycks ut från 
städerna och samma trend syns i storstäder i hela världen. 
Samtidigt kryper logistikfastigheterna närmare region-
centra, för att komma så nära konsumenterna som möjligt, 
det menar professor Laetitia Dablanc. Läs mer om hennes 
forskning om logistikfastigheters spridning i storstads-
regioner på sid 16. 

Det ligger inte bara i branschens intresse att logistiken 

får ta plats – även i städerna. Om städer ska fungera och 
gå att leva i behövs inte bara bostäder och infrastruktur, 
utan också smart försörjning. Logistiken bär samhällsut-
vecklingen.

En annan fråga som ligger i allas intresse är att säkra 
kompetensförsörjningen – en av framtidens stora utma-
ningar i de flesta branscher i Sverige. För att göra det behö-
ver alla arbetsgivare höja taket för samtal och fokusera på 
att skapa attraktiva arbetsplatser där varje anställd, bli 
hörd, får ta plats och trivs. Det är just därför Klara Eriks-
sons artikel om #metoo-uppropet på sid 6 är så viktig – den 
visar på att kvinnor inte alltid mår bra av den jargong och 
de attityder som finns i vår bransch, och därför väljer andra 
yrken. Alltså hälften av vår potentiella framtida kompe-
tens. Situationen som beskrivs i vittnesmålen är helt oac-
ceptabel - logistikbranschen måste bli en plats för alla, med 
nolltolerans mot trakasserier och övergrepp.

Intelligent Logistik är Sveriges största renodlade bransch-
tidning om logistik. Vi bevakar ämnets hela bredd, från 
inköp och transporter till produktion, fastigheter, infra-
struktur och handel. Vår temabilaga i DI når 400 000 
läsare, affärsmagasinet har en upplaga på ca 10 500 ex och 
vår växande nyhetssajt intelligentlogistik.com har 25 000 
besökare i veckan. Vi är även stolt medlemstidning för 
logistikföreningen Plan. 

Hilda Hultén, redaktör

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.com

gustaf Berencreutz
Marknadsansvarig

Raka spåret till smartare logistik 

När du ska etablera din verksamhet behöver du 

anpassningsbara logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En 

plattform för lönsam tillväxt. Vi tror på kraften i att samarbeta 

och hjälper dig gärna så tidigt som möjligt. På så sätt kan vi ge 

de bästa råden och utveckla en logistiklösning som är anpassad 

för din verksamhets behov och tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering 

och samarbete.

Etablera dig med oss

catenafastigheter.se

Smarter
Better
Faster

reDaktIoN 
hilda hultén, redaktör 
bastugatan 6 
118 20 stockholm
hh@intelligentlogistik.se
070-477 59 04 
klara eriksson, nyhetsredaktör
ke@intelligentlogistik.se
073-653 07 72

graFISk ForM 
Michael Wall, www.michaelwall.se

repro 
stefans ordbild

trYCk 
bold Printing stockholm 
bold Printing Malmö 
bold Printing borås 
daily Print Umeå

ekoNoMI & MarkNaD 
Marknadsansvarig: 
gustaf berencreutz 
intelligent logistik hb 
Vämlinge 4115, 761 73 norrtälje 
tel: 0176-22 83 50
Mobil: 070-730 35 21 
gb@intelligentlogistik.se
www.intelligentlogistik.se

Intelligent logistik produceras  
och ägs av Intelligent logistik HB.



• 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
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Den höga byggtakten för logistikfastigheter 
håller i sig. Hittills planeras 26 nya logistik-
fastigheter på över 10 000 kvm stå färdiga 
under 2018, med en sammanlagd yta på 
538 200 kvm. Det visar en sammanställning 
som Intelligent Logistik gjort med hjälp av 
statistik från fastighetsrådgivaren Savills. 
Blir det fler byggbeslut med snabb byggtid så 
kan 2018 bli ett rekordår för logistikbyggen i 
Sverige.

– Det tidigare rekordet för logistikbyggen 
enligt vår statistik var 2009, då det byggdes 
558 000 kvm logistikytor över 10 000 kvm. 
Det är små skillnader som avgör, men det 
är helt klart ett starkt år 2018, säger Peter 
Wiman.

Enligt honom finns den starkaste efterfrå-
gan på logistik just nu i Stockholmsregionen 
– och det särskilt på mindre fastigheter i stor-
leken 5 000–10 000 kvm.

– I min värld är den stora bristvaran stads-
nära logistik i Stockholm. Många bolag har 
behov av just mindre anläggningar nära stan. 
Trycket är jättehögt, men det är stor brist på 
mark och många citynära områden har eller 
kommer konverteras till bostadsområden.

Bostäder går före

Enligt fastighetsbranschen är kranskommu-
nerna runt Stockholm generellt ointresserade 
av logistiketableringar. Och den industrimark 
som Stockholms stad avsatt i Larsboda, öster 
om Farsta för att ersätta Slakthusområdet har 
krympts från ursprungliga 50 000 till 29 000 
kvm.

– Allting blir sekundärt efter bostadsut-
vecklingen, man ser logistik som störande. 
Frågan är var stadslogistiken ska ta vägen? Jag 
tycker att både kommunerna och staden reso-
nerar ganska dåligt här, stadens försörjning 

kommer att bli lidande, säger Peter Wiman.
     Andra trender han ser är att hyrestiderna 
går ner och att allt fler väljer att automatisera.

– Standardhyrestider på 10–15 år blir allt 
ovanligare, nu är man snarare nere på 7–10 år 
för nya kontrakt. Automationsgraden stiger 
också snabbt i svenska lager, plocket behöver 
effektiviseras och omlastningstiden kortas för 
att klara snabbare leveranser.

En annan relativt ny trend är att logistik-
byggare väljer att etablera sig där det finns 
tillgång till bra, trogen arbetskraft.

– Arbetskraft är en växande bristvara. 
Vissa aktörer väljer medvetet mindre orter, 
som t ex DSV som valde att placera sitt nya 
lager i Landskrona, mycket utifrån arbets-
kraftstillgång och självklart markpriset. 

I större städer blir det allt viktigare att lag-
ret ligger nära kollektivtrafik, gärna spårbun-
den.

– Vi måste planera för att särskilt yngre 
människor i städerna kommer att sakna till-
gång till bil i framtiden. Samtidigt blir de 
lägen som har pendeltåg eller tunnelbana 
attraktiva för bostadsbyggande, så logistiken 
konkurreras troligtvis ut.

Många spekulationsbyggen

Andelen logistikfastigheter som byggs på spe-
kulation, alltså utan att en hyresgäst kontrak-
terats vid byggstart ökar också.

– I Stockholm och Göteborg byggs väldigt 
mycket på spekulation, det mesta hyrs ut 
snabbt och de som bygger verkar inte särskilt 
oroliga.

Ofta är det större logistikanläggningar som 
byggs på spekulation.

– Men ju större anläggningen är desto 
viktigare är det för kunden att kunna styra 
utformningen, vi har sett flera exempel på att 

Nytt toppår för logistikfastigheter 2018
Omkring 540 000 kvm logistikfastigheter planeras stå 
färdiga under 2018.
 – Tillkommer något projekt blir det ett historiskt 
rekordår, säger Peter Wiman, analyschef på Savills 
Sverige.

anläggningar som varit 25 000 kvm och mer 
har tagit väldigt lång tid att få uthyrda, trots 
att de ligger i bra lägen.

Peter Wiman tycker att fler borde satsa på 
att bygga mindre anläggningar på spekula-
tion.

– Det byggs en del men det borde byggas 
mer. Behovet är stort, inte minst från lättin-
dustri och e-handelskunder. 

Norrköping får årets största etablering när 
NRP och Wilfast bygger ut Rustas centralla-
ger med 46 000 kvm. Efter utbyggnaden blir 
Rustalagret 117 000 kvm stort och därmed 
Sveriges tredje största lager efter Julas jättela-
ger i Skara (153 500 kvm) och Coops lager i 
Bro (143 000 kvm). 

Rusta sålde fastigheten till norskägda NRP 
i oktober 2017. 

Hög omsättning 2017

2017 var ett mycket starkt transaktionsår för 
logistikfastigheter, sammanlagt omsatte ren-
odlad logistik 12,2 miljarder kronor. Det är 
näst högsta noteringen efter 2015, då segmen-
tet omsatte 12,7 miljarder. Det långsiktiga 
snittet för transaktioner inom logistik ligger 
på 7,5 miljarder.

– Det är väldigt många som vill köpa logis-
tikfastigheter, särskilt moderna fastigheter 
med långa hyreskontrakt.

Även direktavkastningskraven har legat 
lågt för de fastigheter som sålts.

– Konkurrensen är stenhårt om de objekt 
som säljs. För de bästa logistikobjekten har 
direktavkastningskraven legat mellan fem 
och sex procent.

Logistik- och handelsfastigheter har högst 
andel utländska investerare av alla fastighets-
segment.

– Det finns ett stort internationellt intresse, 
särskilt från norska investerare. Lager är 
något man känner igen, vilket känns tryggt. 
Däremot är utländska aktörer mer petiga med 
tekniska specifikationer som takhöjd, energi-
förbrukning och bärighet i golv.

Standarden för bärighet i Europa ligger 
på omkring 5 ton/kvm, men i Sverige byggs 
logistikfastigheter ofta med 2–3 tons bärighet.

– Bygger man på spekulation eller för att 

sälja är det extra viktigt med tekniska speci-
fikationer.

Stor markbrist

Det stora intresset för logistikfastigheter från 
investerare gör också att det blivit brist på 
mark många ställen. I norra Stockholm, t ex 
Sigtuna och Upplands Bro är det i princip slut 
på mark. Linda Persson, ansvarig för Industri 
& Logistik på Savills, tror därför på en star-
kare utveckling för lägen lite längre ut.

– Det är många som vill investera men det 
är svårt att få tag i mark. Jag tror att lägen som 
t ex Eskilstuna, där det finns stora tomter och 
byggklar mark kommer att gå riktigt starkt de 
närmaste åren.

Även Peter Wiman tror på liknande lös-
ningar, även söder om stan.

– I Nyköping, Nykvarn och Södertälje är 
markpriserna lite lägre och du kan fortfa-
rande ta dig in med leveranser till Stockholm 
på en timme. 

                                             av HIlDa HultéN

att uppskatta hur stort sveriges 
totala bestånd av logistikytor är svårt. 
logistikfastigheter har ingen egen 
standardkod och i de data som finns 
anges sällan storleken på byggnaden, 
utan bara tomtstorlek. ”dessutom är 
den här branschen dålig på att mark-
nadsföra sina projekt i pressmedde-
landen” säger Peter Wiman.

logistikverksamhet är ett brett 
segment med allt från terminaler till 
plocklager och industrilogistik. logis-
tikverksamhet kan också bedrivas i 
lokaler som tidigare innehållit annan 
verksamhet, som före detta fabriker 
och produktionslokaler. savills har 
dock gjort ett ambitiöst försök att 
sammanställa beståndet och uppskat-
tar att det finns omkring 25 miljoner 
kvadratmeter lager- och logistikytor i 
landet.

– Vi har gått igenom fastighetsregister 
och tittat på flygfoton och försökt kart-
lägga de fastigheter som finns. det är 
en grov uppskattning men beståndet 
borde ligga däromkring.

25 mILjoNer kVm Lager- 
ocH LogIStIkytor I  
SVerIge

läge Brukare ägare/byggare Storlek (kvm)

norrköping rusta  nrP/Wilfast 46 000 

Örebro/Pilängen lidl lidl  44 000 

borås/Viared speed group nreP logicenters 38 000

heby/Morgongåva apotea Morgongåva företagspark  38 000 

helsingborg/tostarp nowaste logistics/tPl Catena fastigheter 30 400

Örebro/Pilängen  Postnord bockasjö 26 600 

göteborg/hisingen spek/bagaren&kocken lC/Castellum 26 000

göteborg/hisingen spekulation Prologis 25 000

Malmö/norra hamnen stena/spekulation skanska 19 500 

önköping/stigamo babyshop nreP logicenters/reach  18 000

göteborg/lerum tPl dagligvaror frode laursen 17 800 

göteborg/hisingen Volvo CC bockasjö 17 400

strängnäs Mekonomen Mekonomen/tgW logistics 15 000 

falkenberg/rännåsen Carlsberg Carlsberg 15 000

helsingborg Plantagen lC 15 000

stockholm/haninge  foodmark foodmark/lC 14 000 

Jönköping/stigamo brendrup nivika fastigheter 13 000

helsingborg seafrigo nordic lC 13 000 

falköping/brogärdet  fC floby/tbn åkeri  fastighets ab Mösseberg/lC 12 800 

stockholm/rosersberg spekulation Castellum 12 200

Jönköping/torsvik  dagab  dagab/lC 12 000

stockholm/brunna spekulation nCC 12 000

kristianstad  kiviks Musteri gdl/lC  11 000

Jönköping/torsvik spekulation tolust/lC  10 000 

stockholm/brunna spekulation gsCC 10 000 

norrköping  bauhaus  Postnord 10 000

   totalt 538 200 kvm

26 logistikbyggen 2018 (Endast fastigheter över 10 000 kvm)

peter wiman tycker att fler borde satsa på 
att bygga mindre anläggningar på spekulation
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Göteborgsregionen har störst tillväxt i landet 
med 124 200 kvm tillkommande logistiky-
tor 2018, följt av Örebro på 70 600 kvm och 
Helsingborgs 58 400 kvm. Störst är tillväxten 
i logistikparken på Hisingen, där både Castel-
lum, Bockasjö och Prologis uppför stora lager 
just nu. Även NCC uppför en mindre enhet på 
6 700 kvm med Eliasson & Lund som huvud-
tagare. 

oklart om hamnens roll

Den enda markägaren i hamnparken som 
ännu inte påbörjat något bygge är Göteborgs 
hamn. Det har också framkommit att ham-
nens roll som fastighetsutvecklare ifrågasatts 
i kommunledningen.

– Det är oklart om det blir hamnen eller 
något annat bolag som ska utveckla och för-
valta fastigheterna, berättar Claes Sundmark 
på Göteborgs hamn, som ansvarar för mark-
nadsföringen av logistikparken.

Enligt honom har ägandefrågan inte påver-
kat tidsplanen.

– Markarbetena pågår för fullt och vi för 
diskussioner med flera potentiella kunder.

Att marken skulle säljas ut blir inte heller 
aktuellt, något som säkert gör många privata 
fastighetsaktörer besvikna.

– Beslutet är klubbat att marken ska utveck-
las, bebyggas och förvaltas. Oklarheten gäller 
bara förvaltningen. Status är att beslutet ska 
tas inom kort.

generös byggrätt

Hamnen är största markägare i parken med 
sammanlagt 440 000 kvm av totalt ca 1 miljon 
kvm mark. En tomt på 20 000 kvm är bygg-
färdig och övriga 420 000 kvm ska bli bygg-
klara under året.

En del av tomterna kan järnvägsanslutas 
och generösa byggrätter finns på upp till 35 
meter på höjden.

– Vår mark ligger i en gryta, så det finns 
fantastiska möjligheter att bygga höglager.

Intresset för området är stort, särskilt för 
tomter med möjlighet till spåranslutning, 
menar Claes Sundmark.

– Det blir möjligt att dra in järnvägsspår 
rakt in i husen från det spår som går till Volvo 
idag.

Ny kombiterminal stärker

Att Göteborgs hamn har dragits med pro-
blem på containersidan har inte undgått 
någon. I APM Terminals containerterminal 
har problemen avlöst varandra och den djupa 

Göteborg leder byggligan
Göteborgsregionen får mest nybyggen under 2018 med 
fem logistiketableringar på sammanlagt 124 200 kvm. 
Mest tillväxt sker i hamnparken, där fyra fastighets-
bolag bygger. Men för största markägaren Göteborgs 
hamn är framtiden oklar.

konflikten med Hamnarbetarförbundet har 
pågått i snart två år och fortfarande inte lösts. 
2017 minskade containervolymerna med 19 
procent, det största tappet någonsin i ham-
nens historia.

Samtidigt ökar samtliga andra godsslag i 
hamnen, särskilt i bilhamnen växer tack vare 
Volvos försäljningsframgångar. I december 
öppnade också den nya kombiterminalen 
Arken på Hisingen, som ersätter den gamla 
kombiterminalen vid Gullbergsvass i centrala 
Göteborg. Kombiterminalen drivs av San-

dahlsbolagen och terminalområdet blir ca 
65 000 kvm stort med sju spår, med omlast-
ning av både containers och trailers. Fullt 
utbyggd (2019–2021) kommer terminalen att 
trafikeras av tio tåg och 200 lastbilar per dygn.

– Kombiterminalen ligger bara några 
hundra meter från parken och kommer att 
få stor betydelse för logistikverksamheten i 
området, både för inleveranser och utleveran-
ser för distribution, säger Claes Sundmark.

av HIlDa HultéN

Logistikparken omfattar 400 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 om möjligheterna för din logistikverksamhet i Eskilstuna?  
Du hittar oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

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

People that make  

a difference

eskilstunalogistik.se

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

I december öppnade den nya kombiterminalen arken på Hisingen, som ersätter den gamla 
terminalen på gullbergsvass.
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De branschspecifika #metoo-uppropen har 
rensat luften inom många yrkeskårer i Sve-
rige, och ribban har i många fall höjts vad 
gäller vilket beteende som är accepterat. I 
transportsektorn har rörelsen däremot inte 
fått samma genomslag. Beatrice Färdigs är en 
av dem som hoppades att #metoo skulle väcka 
debatt även inom transportbranschen.

I december publicerades hennes debatt-
inlägg ”Vårt #metoo-upprop dog: ”Man ska 
tåla lite skit” i tidningen Metro. I insändaren 
beskriver hon hur uppropet #banaväg till 
skillnad från i många andra branscher motar-
betas istället för hyllas. Och det både av män 
och kvinnor.

– Jag trodde verkligen att nu, nu ska vi vara 

med och skriva historia! Istället blev det tvär-
nit. Snarare än att bana väg för kvinnors rätt 
till sina kroppar och sin integritet banades det 
väg för män och kvinnor att fortsätta kränka 
och förnedra. Helt ofattbart, säger Beatrice 
Färdigs. 

Dålig respons för #banaväg 

178 personer har på något sätt deltagit i upp-
ropet #banaväg och ett 20-tal berättelser har 
kommit in. Det är väldigt lite jämfört med 
andra upprop där tusentals engagerat sig.

En av initiativtagarna till #banaväg är 
Tove Winiger, politiskt sakkunnig på Sveri-
ges åkeriföretag, men som startade uppropet 
som privatperson. Trots den svaga responsen 
tycker hon inte att uppropet varit bortkastat.

– Det är möjligt att uppropet blivit mer 
kraftfullt med en snävare avgränsning till 
trafikslag. Jag tror inte att folk identifierar sig 
med att de jobbar i transportbranschen, man 
ser sig som flygvärdinna eller lastbilschaufför, 
säger hon och pekar på att det även finns en 
viss överlappning av initiativen – till exempel 
har statligt anställda ett eget upprop.

”alla har varit med om något”

Vare sig Beatrice Färdigs eller Tove Winiger 
tror att orsaken skulle vara att transportbran-
schen, till skillnad från andra yrkesområden, 
är befriad från sexism.

– Min personliga uppfattning är att alla 
kvinnliga chaufförer man talar med, alla har 
varit med om något, inte alltid grova saker 
men de flesta har fått kommentarer. Man kän-
ner sig utsatt om man till exempel ska leverera 
något ensam på kvällen, utan larm och utan 

kameror, säger Beatrice Färdigs.
De berättelser som trots allt kommit in till 

#banaväg vittnar om samma sak – visst finns 
det män som går över gränsen i transport-
branschen.

– Det verkar som att kollegor eller arbets-
givare inte i första hand utgör något problem, 
utan som att kunder ofta är problemet – att 
du som chaufför ska lämna till nåt gubbslem. 
Och samma om du är konduktör, då är det 
passagerarna som kan bete sig illa, berättar 
Tove Winiger.

”tåla lite skit”

Det finns förväntningar på att man inom en 
mansdominerad bransch som transport ska 

vara hårdhudad och ”tåla lite skit” och det 
kan vara en förklaring till det dåliga genom-
slaget, menar Beatrice Färdigs.

– Det kanske är så att har man gett sig in i 
branschen som kvinna så anser man sig kan-
ske vara rätt tuff, så det kanske det finns en 

stolthet i det. Man kanske är rädd att fram-
stå som svag eller ”PK” om man klagar, säger 
Beatrice Färdigs, en bild som delas av Tove 
Winiger.

– De kvinnliga lastbilschaufförer som hört 
av sig har uttryckt att det är så – att lite skit 
får man tåla i vår bransch. Men också att de 
oftare fått utstå övergrepp i hemmet än på 
jobbet, säger hon.

positiva spridningseffekter

Hon pekar på att rörelsen fått positiva sprid-
ningseffekter som hon inte förväntat sig.

– Åkarna som jag talat med i min yrkesroll 

#Banaväg – #metoo - uppropet som dog
Medan andra branscher står upp mot trakasserier så 
försvaras sexismen med näbbar och klor inom trans-
portbranschen. Det menar Beatrice Färdigs, lastbils-
chaufför och etnolog, som förvånats över det dåliga 
genomslaget för transportbranschens #banaväg. 

säger att för dem är det nolltolerans som gäl-
ler mot sexuella trakasserier. De ser det som 
en förutsättning för att kunna ha bra arbets-
platser med både män och kvinnor. Jag har 
hört att anställda blivit uppsagda för att de 
varit för närgångna, säger hon.

Bristen på chaufförer är stor och därför tit-
tar Sveriges åkeriföretag även på möjligheter 
att göra chaufförsjobbet mer attraktivt till 
exempel genom att göra arbetsvillkoren mer 
kompatibla med familjeliv, berättar hon.

– Arbetsplatserna måste bli bättre. Män-
niskor idag är annorlunda – det är viktigt att 
både kunna jobba och vara med sina barn. Vi 
måste få till en annan kultur och uppnå en 
reell förändring, så att det funkar att få ihop 
ett familjepussel, säger Tove Winiger.

Stort genomslag bland sjöfolk

Frida Wigur är initiativtagare till sjöfolkets 
upprop #lättankar, som fick en helt annan re-
spons än #banaväg. 

– Jag startade uppropet i affekt – jag var 
upprörd över det några äldre sjömän skrivit 
i en annan facebookgrupp – de drog parallel-
ler mellan att prostituerade skulle ha ”sexuellt 
trakasserat dem” och #metoo. Jag ville ha ett 
annat forum och bjöd in de jag kände och så 
på ett dygn var vi 300 personer, berättar Frida 
Wigur.

Att arbeta på sjön innebär att flera veckor 
med samma arbetskamrater, och det här 
skapar en speciell miljö som kan bli särskilt 
obehaglig som kvinna. #lättaankar har samlat 
1 200 personer och drygt 200 vittnesmål har 
kommit in.

– Jag blev inte förvånad över responsen 
men däremot över vad folk har blivit utsatta 
för. Det som gjort mig mest förbannad är när 
vittnen beskriver att de försökt göra något åt 
ett problem, och antingen blivit hånade eller 
bortviftade med ”man måste kunna ta lite när 
man jobbar med karlar”.

av klara erIkSSoN

– Jag trodde verkligen att nu, nu ska vi vara med och skriva historia! Istället blev det tvärnit, 
säger Beatrice Färdigs.

– De kvinnliga lastbilschaufförer som hört av sig har uttryckt att lite skit får man tåla i vår 
bransch, säger tove winiger.
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Vittnesmål från #banaväg och #lättaankar
”Möte med rederiets personalchef. Jag berättade vad som hänt. Han bara tittade på mig, 
skrattade och sa att han inte tror på mig. Sen var mötet slut.”
#lättaankar

”Jag vill bara kunna gå till jobbet utan att få kommentarer om mitt utseende, jag är inte där 
för att bli objektifierad eller få inviter till konversationer som anspelar på sex. Är det så himla 
mycket att begära egentligen?”
#lättaankar

”Har du torkat fittan?” Sa min överstyrman när jag kom ut från toaletten … Varpå han tog 
tag i min hand och sa. ”Får jag känna om du är blöt!?” ”Har du torkat fittan med handen!?”
Han hotade sedan med att han är min chef och om jag inte följde med till hans hytt (detta var 
mitt i natten) för att lämna pisse-prov och blås-prov så kan han se till att jag åker av båten. 
För han har ”ordnat” sånt tidigare …
#banaväg

”… det är helt tomt på folk, då kommer två manliga besättningsmän in och börjar dra iväg 
med mej … det hjälper inte att jag säger att jag inte vill, och försöker ta mej loss. De drar in 
mig i en hytt … slänger ner mej på en soffa, tar fram silvertejp och tejpar ihop händer och föt-
ter så att jag inte kan röra mej och säger att vi ska ha lite ”roligt” för det vet dom att jag vill ...”
#lättaankar

”Första gången jag steg ombord fick jag höra av min förman att jag var det nya lammköttet. 
Först måste jag knulla honom och sen hans kollega.”
#lättaankar

” jasså är du här, då ringer jag min fru och säger att hon inte behöver komma hit, för nu är 
ju rederiets luder här!”
#lättaankar

”När jag jobbat i land ett tag hörde jag att båten där allting hade börjat sökte folk igen och 
tänkte söka eftersom han ju inte var kvar. Men då fick jag svar från kontoret att JAG inte var 
välkommen att jobba på rederiet längre.
#lättaankar

”schka vi våldtá na”
#lättaankar

»jag vill bara kunna gå 
till jobbet utan att få kom-
mentarer om mitt utse-
ende, jag är inte där för 
att bli objektifierad eller 
få inviter till konversatio-
ner som anspelar på sex. 
Är det så himla mycket att 
begära egentligen?« 
#lättaankar
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Det var 2013 som NTEX köpte den dåvarande 
hyresgästen RPG Logistics och därmed tog 
över hyresavtalet för fastigheten: lager- och 
logistikterminalen Arendal 1, i anslutning till 
Göteborgs hamn, med Hemfosa som ägare.

Fastigheten, som byggdes av NCC 2012 är 
omkring 20 000 kvm stor och utformad för 
omlastning av virke och pappersprodukter 
från tåg till containers, med järnvägsspår 
både genom och utanför lokalen och lastpor-
tar längs hela långsidan och med omkring  

30 000 kvm utvändig omlastningsyta. 
Eftersom terminalen var avsedd för tung 

logistikhantering med höga pallställ och 
tunga virkespaket och pappersrullar, skulle 
bärigheten i golvet enligt hyresavtalet vara 
minst 4 ton/kvm. Men golvet var, enligt 
NTEX, undermåligt och höll inte för avsedd 
verksamhet. På grund av sprickbildningar 
i golvet och säkerhetsrisker som kom sig av 
detta, fick företaget dra ned kapaciteten i 
anläggningen till 60 procent av maxvolymen. 

Problemlager i Arendal äntligen uthyrt 
Agility AB har tecknat hyresavtal med fastighetsägaren 
Hemfosa för ett 20 000 kvm stort lager i Arendal, intill 
Göteborgs hamn. Det handlar om en länge omtvistad 
lagerbyggnad, som NTEX lämnade i förtid 2015 p g a 
dålig bärighet i golvet och som stått tom sedan dess. 

Tekniska utredningar gjordes, bl a av Sweco, 
som visade att golvet endast klarade en belast-
ning på 650 kg/kvm. 

ökad bärighet 

En tvist bröt ut mellan NTEX och Hemfosa, 
där NTEX krävde att Hemfosa skulle reno-
vera golvet och bland annat deponerades 
delar av hyran hos Länsstyrelsen. I oktober 
2014 stämde Hemfosa NTEX i Göteborgs 
tingsrätt för att få ut de innehållna hyrorna. 
2015 varslade NTEX de 60 anställda och ter-
minalen stängdes i slutet av maj samma år, 
varpå NTEX stämde Hemfosa på 75 miljoner 
kronor. 

Sedan NTEX flyttade ut har terminalen 
stått tom. Enligt uppgifter till Intelligent 
Logistik ska golvet ha renoveratas och bärig-
heten därefter förbättrats till 3,5–4 ton/kvm. 
Förutom fastighetens konfliktfyllda historia, 
har terminalens speciella utformning, med 
portar längs hela ena långsidan och järnvägs-
spår genom lokalen, troligtvis bidragit till att 
lokalen fått stå outhyrd i nära tre år, trots det 
utmärkta läget. 

Ny hyresgäst

Men nu har Hemfosa alltså hittat en ny hyres-
gäst, I december tecknades ett 8-årigt hyres-
avtal med Agility AB, som tillträder lokalen 
den 1 mars. CBRE har varit Hemfosas rådgi-
vare i affären med ett exklusivt uthyrnings-
uppdrag för fastigheten.

– Vi är glada att kunna hyra ut den tidigare 
tomställda logistikfastigheten i Arendal som 
vi med endast mindre insatser har anpassat 
till funktionella lokaler för den nya hyresgäs-
ten Agility AB. Arendal är ett viktigt område 

för industri och handel i Göteborgsregionen 
där vi aktivt fortsätter utveckla och utöka 
Hemfosas fastighetsbestånd, kommenterar 
Annika Ekström, fastighetschef på Hemfosa, 
affären.

Idag uppger NTEX vd Thomas Ström att 
konflikten är löst och att bolagen inte längre 
har några oklarheter mellan sig.

– Det är bra att lokalen används och inte 
står tom, skriver Thomas Ström i ett mail till 
Intelligent Logistik. 

                                             av HIlDa HultéN

www.corem.se

EXPORTGATAN 65 – BACKA 22:17 
På Exportgatan mellan E6 och Göta älv erbjuder vi en fastighet väl lämpad 
för logistikverksamhet. Fastigheten är uppdelad i två byggnader, båda med 
stora fria ytor. Strategiskt läge intill större trafikleder och fem minuter från 
centrala Göteborg. Den kommande Marieholmstunneln, som planeras vara 
färdigställd under 2020 och ansluta E45 till E6, får en påfart/avfart precis 
intill fastigheten vilket kommer göra läget ännu mer attraktivt. 

TEKNISK INFORMATION
• Grund: Betongplatta på mark/pålad 
 betongplatta på mark.
• Markportar: 5 st. Lastkaj: 2 st under tak.
• Lageryta: 7 500 kvm.
• Kontorsyta: 1 100 kvm.
• Byggrätt ca 3 000 kvm.

CITYNÄRA LOGISTIKFASTIGHET I HISINGS BACKA

För ytterligare information kontakta Daniel Lindhagen 
på 0722 - 40 17 49 eller daniel.lindhagen@corem.se 

NteX lämnade arendal-terminalen i maj 2015, sju år i förtid, eftersom man hävdade att golvet 
var undermåligt. Nu har golvet förstärkts, och Hemfosa har skrivit nytt hyresavtal med agility. 
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– vi är glada att hyra ut den tidigare tom-
ställda logistikfastigheten, kommenterar 
annica ekström. 
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Uppsala växer och på många ställen kommer 
staden att förvandlas till en byggarbetsplats 
de närmaste åren. Bygglogistik är välkänt 
ineffektiv och stora byggen medför också 
påfrestningar för omgivningen med ökade 
leveranser och tung trafik. Nya Bygglogistik-
center Uppsala ska göra något åt detta.

– Enligt våra beräkningar kommer vi att 
få en samlastningseffekt på 75 procent, fyra 
bilar till BLC blir en slingbil ut, så vi får bort 
tre bilar från gatorna, berättar Elin Skogens, 
trafikplanerare på Uppsala kommun som 
leder utvecklingen av det nya bygglogistik-
centret.

Bygglogistikcenteret består av två delar: en 
fysisk samlastningsterminal och en digital 
leveransplaneringstjänst. Det är framförallt 
leveranser av mindre byggdelar som samord-
nas, men alla leveranser, även leveranser av 
större stommar, kommer att gå genom den 
digitala leveransplaneringstjänsten.

– Vi hoppas att vi pushar på så att man 
också i högre utsträckning planerar sin 
bygglogistik, säger Elin Skogens.

ultimat geografiskt läge

Uppdraget att ta fram ett bygglogistikcen-

ter började formuleras våren 2016. Bakom 
beslutet fanns insikten om växande utma-
ning kring framkomlighet i stan i och med en 
ökande befolkning och många stora, samti-
diga byggprojekt.

– Kommunen har ju flera roller: sitter både 
på planmonopolet och är väghållare och ska 
stå för den allmänna säkerheten och här 
fanns en möjlighet att göra skillnad, säger 
Elin Skogens, som tidigare arbetat med tra-
fikplanering i Stockholms stad.

Stockholm har använt bygglogistikcenter 
bland annat vid bygget av Norra Djurgårds-
staden, och Uppsala bygger vidare på tidigare 
erfarenheter.

– I Norra Djurgårdsstaden, till exempel, 
valde man att lägga BLC vid byggarbetsplat-
sen och då drog vi alla transporter genom sta-
den, ett misstag vi inte vill upprepa i Uppsala. 
Här har vi i stället valt ett logistiktätt område 
nära E4an och nära tillfartsvägarna till de tre 
områden som ska bebyggas.

långt kontrakt underlättar

Logistikcentret blir 17 000 kvm stort, med 
lagertält och kontorsbod. Upphandlingen är 
klar och transportören Wiklunds, som speci-

Nytt bygglogistikcenter lättar trafiken
I mars får Uppsala kommun ett nytt bygglogistikcen-
ter där byggtransporterna till den växande staden ska 
samordnas och effektiviseras. 
– Totalt siktar vi på att minska antalet byggtransporter 
till aktuella projekt med 45 procent, säger trafikplane-
rare Elin Skogens.

aliserat sig på bygglogistik, ska driva termina-
len med start 1 mars. Samlastningstermina-
len, som ska ligga vid E4an öster om Uppsala, 
ska stå färdig i sommar, tills dess nyttjar Wik-
lunds en befintlig terminal i närheten.

Avtalet är treårigt, med möjlighet till årlig 
förlängning fram till 2032 – så länge som 
de tre stora byggprojekt som BLC ska serva 
beräknas pågå. Den långa avtalstiden möj-
liggör långsiktiga investeringar på hållbara 
alternativ. Wiklunds slingbilar kommer att 

köras med 100 procent förnybart drivmedel, 
framförallt HVO men även el- och gasdrift 
kan bli aktuellt.

– Med den här långa avtalsperioden finns 
det ju en idé att investera, testa nya saker och 
driva på utvecklingen. Det är glädjande och 
Wiklunds har verkligen svarat upp.

krav på hög fyllnadsgrad

Den beräknade samlastningseffekten på 75 
procent är högre än man tidigare uppnått. I 
t ex Norra Djurgårdsstaden låg samlastnings-
effekten på 40–60 procent. Anledningen är  
bl a högre krav på fyllnadsgrad och att alla 
leveranser under 13 kolli/pallar måste gå 
genom Bygglogistikcenter Uppsala, i Norra 
Djurgårdsstaden gällde samlastningskravet 
bara leveranser under sex EU-pallar.

– Vi har tittat noggrant på förutsättning-
arna inom kommunen och för godstrafiken 
och försökt att synka dem till en så en god 
lösning som möjligt, säger Elin Skogens.

Det finns en oro hos byggherrar, entrepre-
nörer och leverantörer att centret, tvärtemot 
syftet, ska göra byggplaneringen mer kompli-
cerad. Genom struktur och transparens hop-
pas Elin Skogens och hennes kollegor kunna 
visa på motsatsen.

– Det finns en skepsis i att kommunen ger 
sig på områden där vi inte är experter, och jag 
kan respektera det. Men jag tycker vi har haft 

en bra dialog och jag tror verkligen att det vi 
gör kommer att bli bra.

I Norra Djurgårdsstaden fick entreprenö-
rer lagerhålla material i upp till två veckor. 
I Uppsala har man ett mer avskalat upplägg 
där Wiklunds endast är avtalad leverantör till 
byggarbetsplatserna, men erbjuder lagerhåll-
ning som tilläggstjänst.

– Det måste vara enkelt att använda och 
förstå systemet i alla led. Vi har byggt upp en 
slimmad lösning med grundfunktionerna, 

där leverantörer och entreprenörer sedan kan 
lägga till tilläggstjänster. Vi vill lägga oss i 
deras arbete så lite som möjligt.

Hög digitalisering

Hanteringen av flödena ska skötas av Wellsec, 
med deras tjänst för leveransplanering som 
kombinerar intelligenta, sammankopplade 
grindar med trafikflödesplanering och loss-
ningsplatser för lastbilarna. I upphandlingen 
har höga krav ställts på digitalisering, efter-
som det ger en helt annan överblick över hur 
godsflödena ser ut – något som saknas idag.

– Vi kommer kunna se vilka fordon som 
kommer till terminalen, vilka vi ersätter med 
våra slingbilar och vilka som kommer till 
områdena, säger Elin Skogens.

– Det blir ett bra underlag för oss på kom-
munen även vid andra trafikåtgärder, som t ex 
införandet av miljözoner. Att veta vilka for-
don det är som faktiskt rör sig på våra gator.

av klara erIkSSoN

Läs mer om oss på norrkopingshamn.se
Vi finns också på LinkedIn, Facebook och Instagram

Vi växer i takt med våra 
kunders framgångar
Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett starkt 
och växande logistikläge. Här finns den kundnära 
flexibiliteten och serviceviljan, och samtidigt den 
stora hamnens kapacitet, resurser och långsiktighet.   

Med nya etableringsområden och en utbyggnad av 
hamnen rustar vi för framtidens godsflöden, fartyg 
och näringslivets krav på effektiv logistik.

»I norra Djurgårdssta-
den valde man att lägga 
bygglogistikcentret 
vid byggarbetsplatsen 
och då drogs alla trans-
porter genom staden. 
I Uppsala har vi haft 
möjlighet att göra an-
norlunda«

tre nya stadsdelar byggs ut i uppsala de närmaste åren: rosendal, östra Sala backe (bilden) 
och ulleråker. För entreprenörerna som bygger här var användandet av bygglogistikcentret ett 
krav för att få markanvisning.
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– vi får en samlastningseffekt på 75 procent, 
av fyra bilar in till bygglogistikcentret blir 
det en slingbil ut, så vi får bort tre bilar från 
gatorna, berättar elin Skogens. 
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Att anpassa och använda digitala tekniska 
lösningar på byggplatser och i försörjnings-
kedjan är minst sagt önskvärt i byggbran-
schen. 

– Byggbranschen är den minst digitalise-
rade branschen i Sverige, så det finns en hel 
del att göra, säger Martin Rudberg, professor i 
bygglogistik vid Linköpings universitet.

Han leder forskningsprojektet Uppkopp-
lad byggplats som startade vid årsskiftet. 
Projektet sker i regi av Linköpings och Luleå 
tekniska universitet och ett trettiotal orga-
nisationer från olika delar av bygg- och IT-
branschen deltar. 

positiv respons

– Responsen från branschen har varit väldigt 
positiv. Vi hade inte räknat med att så många 
skulle vilja vara med. Men byggbranschen är i 
fokus just nu, säger Martin Rudberg,.

Projektet ska pågå i tre år med en budget 
på 43 miljoner, varav Vinnova bidrar med 
20,5 miljoner. Under 2017 hölls två inledande 
workshops med alla inblandade aktörer. Det 
resulterade i fyra testbäddsprojekt som drar 
igång i sommar i fyra olika byggprojekt. 

NCC, Skanska, Peab, Lindbäcks Bygg, Bok-

lok och Cementa är värdar för testbäddspro-
jekten och bl a Telia, Atea, HiQ och Hexagon 
bidrar med olika digitala lösningar.

Beroende på vad det är för typ av digitali-
sering som ska testas så länkas teknikföretag, 
byggföretag, leverantörer och transportörer 
till respektive testbädd. 

Fokus ligger på byggplatsens planerings-, 
produktions- och försörjningsprocesser och 
målet är att minska miljöpåverkan för bygg-
projekten med 40 procent och reducera både 
byggtiden och byggkostnaden med 33 pro-
cent.

effektivitet i fokus

Att leta verktyg, att vänta på material, att 
vänta på maskiner, att skicka tillbaka felaktigt 
material … listan på aktiviteter på byggplat-
ser som inte är värdeskapande är lång.

– Det finns några studier där man i stort 
sett skuggat byggjobbare för att analysera 

deras arbetsdag och de är inte så positiva. I 
den mest noggranna studien, som gjordes 
2005 hade byggjobbarna en värdeskapande 
arbetstid på 17,5 procent av totalarbetstiden. 
Och det är ju ett rent slöseri med arbetstid.

En orsak till ineffektiviteten menar Rud-
berg, är att byggplatsen idag fungerar på i 
stort sett samma sätt som för 100 år sedan.

– Varje bygge sker i projektform, det är ofta 
väldigt många leverantörer och underleveran-
törer inblandade. 

Effektiviseringen försvåras också av att 
ingen aktör tar fullt ansvar för koordinering 
och kunskapsöverföring mellan projekten, 
menar han.

– Man bygger upp en ny fabrik och en tem-
porär försörjningskedja för varje projekt. 

analog bransch

Tekniken som används är också i många fall 
eftersatt. 

– Det finns stora möjligheter med ny tek-
nologi. Ett första steg kan till exempel bli att 
sätta sensorer på material, verktyg och maski-
ner så att det blir lättare att veta var saker är.

Digitalisering av byggplatser handlar 
mycket om att automatisera produktions-, 

logistik och planeringsprocesser, men också 
skapa en adaptiv, dynamisk planering av 
byggprocessen med stöd i digitala modeller. 

– Det behövs för att snabbt kunna reagera 
på den föränderliga tillvaro som är byggplat-
sens vardag. Vi behöver skapa en integrerad, 
sömlös försörjningskedja från leverantörer av 
material och utrustning till verksamheten på 
byggplatsen. 

Ett av projekten tittar särskilt på byggplatsens 
försörjningskedja, där det enligt Martin Rud-
berg finns särskilt stor förbättringspotential.

Nu ska byggena digitaliseras
Projektet ”Uppkopplad byggplats” ska digitalisera 
byggplatslogistiken. Målet är att minska miljöpåver-
kan med 40 procent och reducera både tid och kostnad 
med en tredjedel. Ett 30-tal företag medverkar och det 
stora intresset från branschen har överraskat projekt-
ledaren Martin Rudberg.

– Försörjningskedjorna för material och 
maskiner fungerar dåligt och synkar idag 
inte med byggproduktionen. Får man bort de 
glapp som finns tror jag vi kan tjäna 20–30 
procent i effektiv tid. 

I allas intresse

Både bygg- och IT-branschen har visat stort 
intresse och Regeringskansliet skyltar med 
projektet på sin hemsida. 

– Det gick väldigt snabbt från idé till pro-

Västsveriges 
bästa logistikläge 
ligger i Falköping!
Miljösmart, god service och ingen väntetid. 
Vi växer och ser gärna dig som kund också!

www.skaraborglogisticcenter.se

jektstart. Vi planerar redan för en ”fas två” 
med ytterligare 2–3 testbäddar som kan rull-
las ut om 1–1,5 år.

Byggföretagen är inte direkt kända för att 
själva driva sin effektivisering så det stora 
intresset överraskade även Martin Rudberg. 

– Men det är klart. Att det är så dyrt att 
bygga är något som påverkar alla, så det lig-
ger i allas intresse att effektivisera byggbran-
schen. 

 av klara erIkSSoN

kritiska komponenter förses med 
uppkopplade sensorer och inbyggda 
system för övervakning, automation, 
styrning och uppföljning av produk-
tionen, samt för efterkontroll och 
driftoptimering. 

ett system där yrkesfolk, maskiner, 
delsystem, komponenter och material 
(i tillverkning, under leverans, i pro-
duktion eller inbyggda) kan kommuni-
cera med varandra upprättas.

realtidssimulering och omplanering 
skapar förutsättningar för adaptiv 
styrning av produktion, leveranser 
och resursnyttjande och även bättre 
uppföljning

Så Ska ByggpLatSeN 
DIgItaLISeraS

en studie från 2005 visade att byggjobbarna hade en värdeskapande arbetstid på 17,5 procent 
av totalarbetstiden. 

Martin rudberg vill göra byggplatsen till 
måltavla för digitala innovationer. 
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under 2017 hölls två workshops med repre-
sentanter från de 30 medverkande företagen.
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Just nu pågår ett av Sveriges mest omdisku-
terade infrastrukturprojekt i centrala Stock-
holm. Den 83 år gamla – älskade och hatade 
– slusskarusellen rivs bit för bit och lämnar 
plats för “Nya Slussen”. Basar över bygglogis-
tiken på det stora bygget gör Kristina Elias-
son.

Vi träffas på Glashuset vid Slussen, där 
Skanskas projektgrupp delar kontor med 
Stockholms stads projektkontor. De driver 
projektet tillsammans, så närheten underlät-
tar.

Utsikten från Glashuset över Saltsjön är 
hänförande. Nedanför oss breder bygget 
ut sig, med färgglada klickar av byggarbe-
tare, grävmaskiner, pontoner och lastbilar 
insprängda i stadsbilden.

Vi har setts en gång förut. Då, 2011, var 
Kristina Eliasson logistikansvarig för bygget 
av Nya Karolinska Solna, NKS – ett av Sveri-
ges mest omdiskuterade byggprojekt. 

– På något vis dras jag väl till stora utma-
ningar.

kostar 12 miljarder

Skanskas fyra entreprenader pågår åren 
2016-2022 och är värda 2,3 miljarder SEK. 
Förutom rivning och grundläggning bygger 
man den nya slussanläggningen med kajer, 
broar och avtappning, den nya stationen 
för Saltsjöbanan med ett inomhustorg, han-
delsytor och torgbyggnad. Skanska ska också 
leverera den nya huvudbron mellan Gamla 
Stan och Södermalm. Den 140 meter långa, 
45 meter breda guldfärgade bron byggs i ett 
stycke och ska levereras sjövägen år 2020.

Allt detta görs i en av landets hårdast trafi-
kerade knutpunkter, omgiven av kulturbygg-
nader, bostäder och vatten. Varje dygn passe-
rar 486 000 resenärer Slussen.

– Trafiken måste alltid kunna flöda, vi kan 
inte stänga av någonstans.

Nya Slussen beräknas kosta totalt 12,1 mil-
jarder kronor som främst betalas av Stock-
holms stad. Men staden säljer även byggrätter 
i Slussen för att finansiera bygget. En av vin-
narna där är fastighetsbolaget Atrium Ljung-
berg som äger Glashuset och fått byggrätten 
för Mälarterassen – gamla Södermalmstorg.

omdiskuterat bygge

Turerna kring Slussen har varit många och 
präglade av konflikter, protester och överkla-
ganden. 

Enligt Stockholms stad var ombyggnatio-
nen av Slussen nödvändig av flera skäl. 

Det främsta skälet var att öka uttapp-
ningskapaciteten från Mälaren, för att säkra 
dricksvattnet och minska risken för över-
svämningar.

– Den nya slussanläggningen får fem 
gånger högre uttappningskapacitet än den 
gamla.

Svårt »rondellbygge« mitt i Stockholm
Hur svårt kan det vara att bygga en rondell? Den frå-
gan ställdes raljerande i SVT när Slussenbygget jämför-
des med flytten av Kiruna. 
 – Slussen är en knutpunkt för hela Stockholms 
stadstrafik, inte vilken rondell som helst, säger Kristina 
Eliasson, logistikchef för Slussenbygget på Skanska. 

Det andra skälet var det dåliga skicket på 
anläggningen. När Karl-Johanslussen bygg-
des 1935 användes bräckt vatten till gjut-
ningen, vilket gjort betongen porös. Pålarna 
som gamla Slussen står på går inte heller ända 
ned till berget, vilket också bidragit till sätt-
ningar och sprickbildning i konstruktionen.  

Grundläggningen görs genom att den 
nya konstruktionen pålas fast i berget med 
betongfyllda stålrör och kajerna förstärks 
med stålspont. Pålningen sker till stor del 
från vattnet från tre stödbenspontoner som 
döpts till Nisse, Kalle och Polle efter de tidi-
gare slussarna Nils Eriksson, Karl-Johan och 
Polhemslussen

En stor utmaning i grundläggningen är 
höjdnivåerna under ytan.

– Mariaberget fortsätter brant rätt ned i 
Saltsjön utanför Slussen. Just nu pålar vi på 
100 meters djup.

Just in time-leveranser

Platsbristen, den ständiga trafiken och 
begränsningarna för tung trafik gör att man 
måste tänka både en och två gånger för att få 
till smidiga och säkra in- och uttransporter 
till bygget. Man har bl.a. fått Stadsgårdsleden 
omklassad till BK1-led för att tillåta tung tra-
fik och dispens för transporter genom buss-
terminalen nattetid.

Långgodsleveranser som pålar och spont 
tas in tidig morgon och sen kväll för att störa 
trafiken så lite som möjligt. Eftersom varje 
kvadratmeter på byggområdet behövs för att 
producera Nya Slussen har Skanska externa 
logistikytor utanför projektet dit materialet 
levereras.

– Vi har just in time-leveranser från våra 
externa logistikytor med material som ska 
användas inom tre dagar.

Projektet arbetar i en 3D-modell och på 
bygget används en leveranskalender som 

hjälper projektet att fördela lossningsresur-
ser internt och styra leveranserna till de olika 
grindarna och lossningszonerna.

Skanskas leveranskalender utvecklades 
under NKS-tiden och har börjat användas på 
de flesta större Skanskabyggen.

teXt oCH Foto: HIlDa HultéN

Sjötransporter

huvudbron, slusskanalen och sjökul-
verten prefabriceras i danmark och 
transporteras in sjövägen. sponten till 
kajerna körs på järnväg från belgien 
till södertälje hamn och därefter på 
pråm till bygget.

leveranskalender

alla inleveranser planeras i en digital 
leveranskalender med tidpunkt, grind, 
lossningszon och utrustning för loss-
ning. systemet signalerar om leveran-
sen krockar med en annan leverans, 
och minimerar körisken.

3D-modellering

en digital 3d-ritning (building infor-
mation Model) över hela bygget  
uppdateras vartefter bygget och  
rivningen fortskrider. 

externa lager

leveranserna in till bygget görs just 
in time från externa logistikytor. 
intransporterna görs med förnybart 
bränsle (hVo 100), vilket reducerar 
koldioxidutsläppen med 80 %.

Massåtervinning

Via en app registraras följs och alla 
förflyttningar av massor internt. syste-
met gör att en stor del av massorna 
kan återanvändas, istället för att 
skeppas iväg och ersättas av nya.

Smarta LogIStIkLöS-
NINgar I SLUSSeNBygget

»trafiken måste alltid 
kunna flöda, vi kan inte 
stänga av någonstans.«

Bit för bit rivs nu gamla Slussen och lämnar plats för ”Nya Slussen” som ska vara helt klar 2025. 

– på något vis dras jag väl till stora utma-
ningar, säger kristina eliasson.



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

GbgHamn_Intelligent_Logistik_248x372_Nr1_2018.indd   1 2018-01-31   14:27



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

12. Intelligent Logistik

Sveriges befolkning växer allt snabbare. Från 
9 miljoner 2000 ökade den till 10 miljoner 
2017. Och redan 2026 passerar Sverige 11 mil-
joner invånare, enligt SCBs prognos. Tillväx-
ten utmanar det svenska samhällsbygget. 

– Behovet av f ler bostäder, och därmed 
även vägar och järnvägar är större än någon-
sin, säger Catharina Elmsäter Svärd, tidigare 
infrastrukturminister i regeringen Reinfeldt. 

– Det handlar om hur vi ska rusta Sverige 
för att människor ska må bra. Då behövs jobb, 
någonstans att bo och möjlighet att ta sig där 
emellan. 

oroande kompetensbrist

Enligt Catharina Elmsäter Svärd är kom-
petensbristen den stora utmaningarna som 
byggbranschen står inför. 

– Under en femårsperiod kommer byggin-
dustrin att ha 50 000 pensionsavgångar, det är 
ett jätteproblem både på kort och på lång sikt. 

Behöver sund konkurrens 

Den andra utmaningen är att skapa sund 
konkurrens. 

– Vi behöver företag som vågar och förmår 
att verka i byggsektorn. Konkurrens mellan 
företag är bra och behövs för att utveckla nya 
idéer, men avgörande är att den är sund och 
sker med schyssta villkor.

Här ligger ett stort ansvar hos företagen 
själva, men också hos beställaren, menar hon.

– Det kostar att bygga, när allt som påver-
kar ett bygge totalt sett inräknas. Det  kan inte 
ske till hur låga priser som helst. Ökad pris-
press får därför inte leda till osund konkur-
rens, där t.ex svarta löner betalas eller skatter 
och avgifter undandras.

En del kommuner ställer krav på de bygg-
företag som får markanvisning – till exempel 
kan byggföretag få konkurrera om att bygga 
bostäder till ett visst pris – för att på så sätt 
tvingas bygga ”billigare”, för att åstadkomma 
bostäder med en lägre hyra. De kan också 
tvingas påbörja byggen inom en viss tid.

– Det är upphandlarnas ansvar, inte minst 
de offentliga, att ställa andra krav än bara 
pris. Vi behöver skapa bättre möjligheter för 
sund konkurrens och få företagen att göra rätt 
för sig.

”alla hamnar är inte lika viktiga”

Den nationella infrastrukturen kontrolleras 
till stor del statligt, med ett undantag: Ham-
narna. 

Frågor som hamnkonflikten i Göteborg, 
Gazproms verksamhet i Karlshamns hamn 
och ett globalt växande strategiskt uppköp av 
internationell hamninfrastruktur, inte minst 
från Kina, väcker frågan om det är rimligt att 

– För att klara 11 miljoner invånare till 2026 måste  
bostadsbyggandet öka rejält, och infrastrukturen måste 
vara motorn, säger Catharina Elmsäter Svärd, sedan i 
höstas ny vd för Sveriges Byggindustrier . 

strategisk hamninfrastruktur ska kontrolle-
ras av utländska eller lokala krafter. 

Men att staten skulle ha ansvar för alla 
hamnar är orimligt, menar hon. 

– Med vår långa kust är det omöjligt att se 
till att alla hamnar har bra landanslutning. 

Alla hamnar är inte lika viktiga, man måste 
sätta ned foten politiskt och visa det.

Men strategiska flygplatser kontrolleras ju 
statligt - borde inte åtminstone de strategiska 
core-hamnarna vara under statlig kontroll? 

– Det är en högst berättigad fråga.

orimliga konsekvenser

Störningarna och konf likten i Göteborgs 
containerhamn har fått stora konsekvenser 
för näringslivet i hela landet. Catharina Elm-

säter Svärd menar att det är konflikten blivit 
ett riksintresse, i och med att den påverkar 
varuflödena. 

– Det blir ett riksintresse om varor inte 
kommer fram som de ska. Proportionaliteten 
i hamnkonflikten är orimlig. 

Hon har dock goda förhoppningar om att 
frågan ska lösas snart. 

Hon tycker också det i allmänhet görs för 
lite för att gynna sjöfarten. 

– Med tanke på hur mycket regeringen pra-
tar om att mer gods ska gå på sjö är det lite 
märkligt hur lite som faktiskt görs för att det 
ska bli så. 

av HIlDa HultéN

»Infrastrukturen är motorn i byggandet«

Så blev Gävleborg och  
Dalarna det logiska läget
Vad är viktigast när man letar 
ledig mark? För många  företag 
som etablerar varu lager, 
 logistiklager eller  magasin 
är det geografiska läget 
 viktigast, men även kostnads-
läge,  tillgång på arbetskraft 
och infrastruktur är ofta helt 
 avgörande. 

Gävleborg- och Dalarnaregionen lever 
upp till alla dessa aspekter, och mer. Med 
endast 60–90 minuter till Mälardalen på

 järnväg eller europaväg och närheten till 
Gävle Hamn och Arlanda har den expan-
siva industriregionen etablerat sig som en 
ovanligt attraktiv plats för varuägare. 

– Förutom infrastruktur och närhet till 
resten av världen finns det gott om arbets-
kraft och ledig mark i den här regionen. 
Det är unikt, säger Patrick Caraffa, VD 
Humm Europe AB, som nyligen etablerat 
ett kombucha-bryggeri i regionen.

Han sätter fingret på hur Gävleborg 
och Dalarna blivit det logiska läget för 
varuägare.

www.mellansverigeslogistiknav.se
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Ludvika

byggindustrin har omsatt över 500 
miljarder kronor per år de senaste 
åren och värdet på fastighetsbestån-
det i sverige kan uppskattas till drygt 
6 000 miljarder kronor. till detta 
ska läggas värdet av infrastruktur 
som vägar, broar, järnvägar, hamnar, 
flygplatser m.m. tillsammans utgör 
den byggda miljön ungefär hälften av 
nationalförmögenheten.

VÄrDeFULL  
ByggINDUStrI

– alla hamnar i Sverige är inte lika viktiga, det är viktigt att sätta ned foten politiskt och visa 
det, säger Catharina elmsäter Svärd. 
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»med tanke på hur 
mycket regeringen 
pratar om att mer gods 
ska gå på sjö är det lite 
märkligt hur lite som 
faktiskt görs för att det 
ska bli så.« 
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Ulricehamn är en stark nykomling på listan 
över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2018 och 
går rakt in på plats 16. Det utmärkta geo-
grafiska läget utmed riksväg 40, tio mil från 
Göteborg och mitt mellan logistikfästena 
Borås och Jönköping, ger kommunen en stra-
tegiskt bra position för logistikverksamhet. 

– Vi har märkt en större efterfrågan, sär-
skilt sedan väg 40 byggdes om till motorväg 
och blev skyltled mellan Göteborg och Stock-
holm, säger Camilla Palm, tf näringslivschef 
och vd för kommunens näringslivsbolag 
NUAB. 

Historiskt har Ulricehamn inte varit någon 
utpräglad logistikkommun, men 2017 fick 
kommunen två logistiketableringar när Lager 
157 flyttade in i ett 12 500 kvm stort, nybyggt 
lager på Rönnåsen och LK flyttade sin logistik 
från Malmö till Ulricehamn och invigde sitt 
nya, 8 000 kvm stora centrallager för VVS-
produkter och PEX-rör. Redan 2014 invigde 
LK en ny 10 000 kvm stor rörfabrik på orten, 
och överskottsvärmen från anläggningen 
används nu för att värma upp det nya lagret. 

– Logistik är något vi marknadsför oss med 
och företag som flyttar hit trivs och växer 
starkt på plats. Det är jätteroligt att få komma 
med på listan. 

 

”eget läge”

Länsgränser utgör traditionellt en kulturell 
och mental spärr för kommuner och regio-
ner, och starka regionala näringslivssamar-
beten över länsgränser är ytterst ovanligt. Att 
Ulricehamn inte räknas till Jönköpingsregio-
nen tycker Camilla Palm är högst förståeligt. 
Naturligast vore kanske att tillhöra Göte-
borgsregionen med tillhörande Borås knappt 
fyra mil bort, men det geografiska avståndet 
är lite för stort. 

Vi är vår egen region
Nykomlingen Ulricehamn går starkt in på listan över 
Sveriges bästa logistiklägen. Trots närheten till Borås 
och Jönköping, bör Ulricehamn ses som ett eget logis-
tikläge. ”Vi är vårt eget läge mitt emellan två starka 
logistikstäder” säger näringslivschef Camilla Palm. 

– Vi är helt klart ett eget läge. Det är en 
stark länsgräns mellan Västra Götaland och 
Jönköping och även om vi har samarbete med 
Business Region Borås så känner vi oss inte 
som en del av Göteborgsregionen helt fullt ut, 
säger Camilla Palm . 

NUAB har fortfarande ett par större indu-
stritomter till salu, bl a en på 54 000 kvm och 
en på 30 000 kvm, med byggrätter på 40-50 % 
av tomtytan. Detaljplanerad råmark säljs för 
120-170 kronor per kvadratmeter, vilket är 
halva priset mot logistikmark i Jönköping 
och en femtedel av priset i Borås. Än så länge 
säljs bara råmark, ingen markberedning görs 
i förväg. 

– Men många har bråttom att komma igång 
så vi överväger att börja grovterrassera mar-
ken innan försäljning. 

Ytterligare ett industriområde öster om 
Rönnåsen är under planering, där kommu-
nen förhandlar om mark med privata mark-
ägare. Förhoppningsvis kan detaljplanen vara 
klar 2019.

Ulricehamn har annars profilerat sig som 
en idrotts- och turistkommun, inte minst 
inom vintersport.

– Vi ligger högt med ett helt annat klimat 
här än i resten av Sjuhärad. Det finns bra möj-
ligheter att åka skidor här trots att vi ligger så 
långt söderut i landet. 

Kommunen arrangerade sin första världs-
cuptävling i längdskidor 2017. 

– Det var en riktig succé med 60 000 besö-
kare, 2019 kör vi världscup här igen. 

av HIlDa HultéN

I april 2017 invigde lk sitt nya 8 000 kvm stora rörlager i ulricehamn. 

– vi är helt klart ett eget logistikläge, säger 
Camilla palm. 
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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 43 000 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
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14. Intelligent Logistik

Varje år sedan 2005 har Intelligent Logistik 
listat Sveriges bästa logistiklägen, som en 
vägledning för den som vill etablera ett cen-
trallager för Sverige. Genom åren har listan 
vuxit från 15 till 25 logistiklägen, samtidigt 
som kriterierna förfinats och förbättrats. Det 
geografiska och demografiska läget, d v s när-
heten till största antalet konsumenter väger 
tyngst, tillsammans med kvalitet och håll-
barhet i regionens samlade infrastruktur. Det 
gör att orter med containerhamn, närhet till 
effektiva vägtransportstråk och bra järnvägs-
infrastruktur får starka positioner i listan.

Sveriges demografiska, d v s befolknings-
mässiga mittpunkt ligger i Hallsbergs kom-
mun, mellan Örebro- och Östgötaregionen. 
Stor-Stockholm har landets starkaste tillväxt 
och blir allt tydligare Sveriges starkaste kon-
sumtionsmarknad. Härifrån nås också störst 
befolkning, med kortast avstånd för varudist-
ribution. Närhet till Finlandsfärjorna och den 
finska marknaden gynnar också regionen, på 
samma sätt som Västsverige gynnas av sina 
goda förbindelser till Sveriges största export-
marknad, Norge. 

Nyetableringar dynamiskt kriterium

Nästa tunga kriterium gäller tillkommande 
logistikytor (över 10 000 kvm) de senaste fem 
åren, med särskilt starkt genomslag för årets 
nyetableringar. Göteborg, Stockholm Nord, 
Helsingborg och Göteborg får full pott –  
20 poäng – för tillkommande ytor, med över 
200 000 kvm nybyggen sedan 2013. Allra 
mest har det byggts i Göteborgsregionen med 
419 000 kvm tillkommande ytor under 2013–
2018. Strax efter kommer Stockholm Nord, 
med 375 000 kvm nybyggen under 2013–2018. 

Göteborgsregionen leder även årets bygg-
statistik med 124 200 kvm tillkommande 
ytor. Näst starkast går Örebroregionen med 
70 600 kvm nya ytor 2018, följt av Helsing-
borg med 58 400 kvm tillkommande ytor 
under året. Norrköping får årets största eta-
blering när Rusta bygger ut sitt centrallager 
med 46 000 kvm. 

klimat och affärsklimat påverkar

Sedan 2012 är hållbarhet i den samlade infra-

strukturen, både miljömässig, social och eko-
nomisk hållbarhet, ett nytt delkriterium. De 
regioner som har mest flöden via sjöfart och 
järnväg är starkare ur hållbarhetssynpunkt 
än regioner med främst eller enbart lastbils-
flöden.

En av de största drivkrafterna för till-
komsten av ny logistik är den kraftigt väx-
ande e-handeln. Det betyder också att närhet 
till paketterminaler har blivit viktigare för 
många lagerverksamheter, förutom närhe-
ten till handelscentra. Terminalnärhet vägs 
därför in som ett delkriterium under ”Infra-
struktur” sedan 2015.

göteborg och örebro i topp

Göteborg är Sveriges logistikhuvudstad och 
har alltid varit etta på listan. Regionen är en 
port in till Norden med dess största contai-
nerhamn, allsidig transportinfrastruktur och 
stark logistikutbildning och forskning vid 
Chalmers och Handels. Regionen har dess-
utom ett enastående samarbetsklimat och 
regional samordning kring gods genom Busi-
ness Region Göteborg med logistik inskrivet 
i affärsstrategin på högsta nivå. Staden har 
också frigjort attraktiva markytor för logis-
tiketableringar nära hamnen, vilket stärker 
Göteborgs position ytterligare. Men de senaste 
årens störningar i containerterminalen, med 
historiska volymtapp på containersidan och 
ett rejält stukat förtroende från näringslivets 
sida, gör att Göteborg tappar poäng för infra-
struktur i år. Örebroregionen har de senaste 
åren etablerat sig på en stadig andraplats på 
listan, med en stark tillväxt i logistikytor 
under flera år. I år kliver Örebro upp på delad 
förstaplats med Göteborg för första gången, 
vilket måste ses som en rejäl skräll.

Skåne klättrar 

I år är Karlstad och Kristinehamn samman-
slagna till ett läge p g a den geografiska när-
heten mellan orterna. Det stärker Kristine-
hamns position på listan. Tre lägen i Skåne 
klättrar på årets lista; Helsingborgsregionen 
tack vare stark tillväxt för hamnen och flera 
tillkommande lager under året. Malmö stär-
ker sin position genom nyetableringar och 
god marktillgång för logistik i Norra ham-
nen. Nordöstra Skåneregionen med Hässle-
holm och Kristianstad i spetsen, har stärkt sitt 
regionala samarbete rejält under 2017 och får 
även Kiviks Musteris nya lager. 

ulricehamn nykomling 

Årets nykomling på listan är Ulricehamn, 
som ligger strategiskt invid riksväg 40 mellan 
Borås och Jönköping. Ulricehamn har histo-
riskt inte profilerat sig som en logistikkom-
mun men har på grund av sitt gynnsamma 
läge lyckats locka två logistiketableringar 
under 2017; med LK Systems nya lager på 
8 000 kvm för VVS-produkter och PEX-rör, 
och i somras flyttade Lager 157 in i ett 12 500 
kvm stort nybyggt lager på industriområdet 
Rönnåsen, där det kommunala näringslivsbo-
laget NUAB har flera större tomter till salu i 
nuläget. 

här är 

Sveriges 25 bästa 
logistiklägen 2017
Örebroregionen storskräl-
ler och går upp på delad 
förstaplats med Göteborg 
på listan över Sveriges 
25 bästa logistiklägen 
2018. Ulricehamn är årets 
nykomling på listan, Ska-
raborgsregionen höjer sig 
rejält och även Helsing-
borg, Jönköping, Malmö 
och Nordöstra Skåne 
klättrar på listan.

poängfördelning
ort (placering 2017)

Nybyggen i kvm  
2013–2018  
(endast 2018) poäng

1 göteborgsreg. (1)
(Business Region Göteborg + Borås)

419 000 (124 200) 93

1 örebroregionen (2) 
(Örebro, Hallsberg, Arboga Kumla)

218 000 (70 600) 93

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

143 000 (56 000) 92

4 Helsingborgsregionen (5)  
(Helsingborg, Åstorp, Ängelholm, Bjuv, Båstad)

249 000 (58 400) 89

5 Stockholm Nord (4) 
(Sigtuna, U. Väsby, U. Bro, Veddesta, Knivsta, 
Håbo, Enköping)

375 000 (34 500) 87

6 Jönköpingsregionen (7)  
(Jönköping, Nässjö Vaggeryd)

117 000 (53 000) 83

6 eskilstuna/Strängnäs (5) 103 000 (15 000) 83

8 Stockholm Syd (8) 
(Stockholm, Botkyrka, Haninge, Huddinge,  
Södertälje, Nykvarn, Nynäshamn)

191 000 (14 000) 81 

9 Halmstadsregionen (9) 
(Halmstad, Varberg, Falkenberg)

87 000 (15 000) 72

10 Malmöregionen (11) 55 000 (10 500) 69

10 Skaraborg (14) upp 
(Falköping, Skara, Vara, Skövde, Lidköping, 
Götene)

80 000 (22 800) 69

12 västerås/köping (10) 30 000 (0) 68

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

0 (0) 68

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

43 000 (16 500) 67

15 katrineh./Nyk.(15) 11 000 (0) 63

16 ulricehamn NY! 23 400 (0) 60

17 Nordöstra Skåne (18)   
(Hässleholm, Kristianstad, Åhus, Bromölla)

22 000 (12 000) 58

17 trestadsregionen (16) 
(Trollhättan/Vänersborg/Uddevalla/Munkedal, 
Lysekil)

53 000 (0) 58

19 värnamoregionen (17) 
(Värnamo, Gnosjö, Gislaved)

0 (0) 54

20 Sydostregionen (19) 
(Karlshamn, Ronneby, Karlskrona, Nybro, Kalmar)

28 000 (0) 52

21 karlstad/kristinehamn (21/24) 11 000 (0) 49

22 uppsala/Heby (21) 38 000 (38 000) 47

23 Sundsvallsregionen (20) 0 (0) 43

23 Ystad/trelleborg (23) 0 (0) 43

25 umeåregionen (25) 22 000 (0) 42

(Copyright: Intelligent Logistik / Statistik: Savills)

SVerIgeS BÄSta LogIStIkLÄgeN 2018

På intelligentlogistik.com/logistiklagen kan du se omdömen och för varje enskilt läge 
och poäng för samtliga delkriterier.

VILL DU Veta mer om LIStaN? 
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Skaraborgsregionen
flera nyetableringar och en offensiv sats-
ning på infrastruktur för kombitrafik stärker 
läget. Julas lager i skara är det största i 
sverige och Vedums, götenehus och tbn 
åkeris nya lager gör att regionen räknat hem 
hela 80 000 kvm nya logistikytor sedan 
2015. 

10

Stor-Göteborg
göteborgsregionen leder byggligan för 2018 
med hela 124 200 kvm tillkommande ytor 
under året. det mesta byggs i hamnen.  
Problemen i containerhamnen har dock 
rubbat näringslivets för troende och ledde 
till ett historiskt tapp på 19 % i containervo-
lymer 2017. 

1

Helsingborgsregionen
helsingborg for tsätter att utvecklas starkt, 
med nyetableringar på totalt 58 400 kvm 
under 2018, for tsatt stark volymutveckling i 
hamnen och goda regionala samarbeten. 

4

Ulricehamn
Ulricehamn är en stark nykomling på listan. 
staden ligger strategiskt invid riksväg 40 
mellan borås och Jönköping och har lockat 
två större lageretableringar de senaste 
åren; lk system (bilden) och lager 157.

16

SeX krIterIer StYr plaCerINgeN

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

2.  allsidighet, tillgänglighet och 
hållbarhet i logistisk infrastruktur 
(Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg, 
kombiterminaler och pakettermina-
ler). (max 25 poäng) 

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

4.  samlat utbud av logistikservice, 
relevant akademisk och yrkesutbild-
ning 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

Nordöstra Skåne 
ett nytt, strategiskt samarbete i logistikre-
gion kristianstad-hässleholm stärker läget. 
tPl-aktören hässleholm autoport har fyllt 
33 000 kvm fd fabrik med logistik, bl a för 
Vendia och granit och gdl bygger 12 000 
kvm för kiviks musteri i kristianstad. logis-
tikområdet hässleholm nord (bilden) är med 
i kommunens investeringsbudget för 2018. 

17 

Malmöregionen
Malmö stad har frigjor t nära en miljon kva-
dratmeter välplacerad logistikmark i norra 
hamnen, med järnvägsanslutning och närhet 
till en fullservice-hamn. hamnens contai-
nervolymer växer och närheten till godsna-
vet kastrup och konsumtionsmarknaden i 
Öresundsregionen stärker läget ytterligare.

10

Jönköpingsregionen
Jönköping och nässjö utvecklas starkt med 
flera storetableringar under 2017 och fyra 
etableringar på sammanlagt 53 000 kvm 
planerade för 2018. Marken på stigamo 
och torsvik är i princip slutsåld och två nya 
områden är under utveckling. 

6

från och med 2018 inleder intelligent logistik ett samarbete kring byggstatis-
tik med fastighetsrådgivaren savills, som levererat detaljerad statistik för åren 
2013–2018. samarbetet innebär att poängfördelningen för tillkommande ytor nu 
är ännu mer detaljerad och väl underbyggd i årets rankning.

Nytt SamarBete meD SaVILLS

Örebroregionen
Örebro går upp på delad förstaplats med 
göteborg för första gången någonsin. flera 
år av strategiska satsningar, stora nyetab-
leringar 2018 av bl a Postnord (bilden) och 
lidl, ett nytt logistikområde under utveckling 
i törsjö och en växande logistikkompetens i 
hela regionen stärker läget. 
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Fredagen den 18 maj 9- 17, Finlandshuset konferens  

Snickarbacken 4, Stockholm

Program & Anmälan: intelligentlogistik.com/logistiklaget_2018

Intelligent Logistik bjuder återigen in till heldagskonferens i logistikens tecken.  
Logistikläget 2018 samlar branschen kring de hetaste frågorna om logistiklägen,  
etableringar, e-handel, automation, infrastruktur och hållbar stadsutveckling.  

Välkommen till årets viktigaste logistikmötesplats! 

Bland talarna

Staffan Mörndal 
Verdane 

Gisela Edendahl 
IBM

Johan Woxenius 
Göteborgs universitet

Robin Billsjö 
Stockholms stad 

Rickard Engström 
Svensk sjöfart 

Matthias Kettelhoit  
NREP Logicenters 
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16. Intelligent Logistik

Konsumtionsmarknaden styr alltmer var 
logistikfastigheter lokaliseras. 

– B2C-handeln växer och trenden med 
växande städer och samma-dag-leveranser 
gör att logistiken behöver ligga allt närmare 
de stora konsumentmarknaderna. 

Laetitia Dablancs primära forskningsom-
råde är logistikspridning i urbana regioner i 
hela världen. 

– Vi har studerat städer som Paris, 
Milano, Tokyo, Los Angeles och Berlin både 
på regionnivå och på stadsnivå. Vi tittar på 
spridningen av logistikfastigheter i stor-
stadsregioner förändras över tid och vi ser 
även på logistikfastigheters arkitektur och 
utformning. 

En trend hon ser är ökad automation och 
– i storstäder där marken är dyr – att man 
börjar bygga i flera våningar. 

25 storstäder analyserade

Hittills har hennes forskarteam byggt upp 
en databas med 25 fallstudier av spridnings-
mönster och utveckling av logistikanlägg-
ningar i storstäder i världen inom Citylab-
projektet. En tredjedel av fallen är från 
Europa, en tredjedel från USA och resten 
från övriga världen. 

– På regional nivå ser vi en polarisering 
av logistiken runt så kallade gateways, stor-
städer med stor konsumtionsmarknad, bra 
transportinfrastruktur och större motor-
vägsknutpunkter. 

Generellt har logistikanläggningarna de 
senaste 20 åren flyttat närmare dessa region-
centra – på mindre städers bekostnad. 

– I USA koncentreras logistiken kring 
Los Angeles på San Diegos bekostnad och 
Atlanta vinner mark mot Savannah. Trenden 
syns i alla regioner vi studerat.

En orsak är att logistikfastigheter allt 
oftare ses som kapitalinvesteringar. 

– Egenägda lager blir ovanligare och 
investerare ser risker i att ligga på mindre 
orter, eftersom det kan bli svårare att hitta 
nya hyresgäster. Ju närmare stora konsum-
tionscentra, desto säkrare investering är 
deras logik. 

Allt fler logistikfastigheter byggs också på 
spekulation, där ingen hyresgäst kontrakte-
rats vid byggstart. 

– Den typen av byggen ökar trycket på 
citynära lägen. 

läget avgör

Samtidigt pågår en motsatt trend på stads-
nivå – logistikanläggningarna f lyttar allt 
längre bort från stadskärnan. Lager tenderar 
att flytta till städernas ytterområden med bra 
tillgänglighet till större vägar, stora tillgäng-
liga markytor, rimliga hyror och bra tillgång 
till arbetskraft.

– Det kan tyckas vara en motsägelse, 
samtidigt är det logiskt. Alla vill ligga nära 
centrum, men alla klarar inte storstädernas 
hyresnivåer, så logistiken trycks ut. I Paris 
låg lagren i genomsnitt 10 km från Notre 
Dame för 20 år sedan. Nu ligger de 25 kilo-
meter ifrån. 

Faktorer som markpris, tomtstorlekar, 
infrastruktur, tillgång till arbetskraft och 
regional samverkan påverkar var logistiken 
hamnar. Men till syvende och sist är det läget 
som styr menar Laetitia Dablanc. 

– Markpriset påverkar hyresnivån, som 
är viktig för hyresgästerna och vissa typer 
av verksamhet är beroende av att ligga nära 
t ex flygplatser, hamnar eller tåginfrastruk-
tur. Lyon är t ex ett starkt fäste för kemi-
industrins logistik, på grund av järnvägs-
knutpunkten där. Det blir också allt större 
arbetskraftsbrist inom transport och lager, 
så tillgång till kollektivtrafik borde vara en 
starkare faktor än det är idag.

göteborgs hamnpark en  
”game changer”.

Göteborg är en av regionerna som Laetitia 
Dablanc och hennes kollegor studerat. 

– Göteborg är den minsta staden vi stu-
derat och ingen riktig storstad jämfört med 
andra städer i studien. Men min gästprofes-
sur här gav möjligheter att samarbeta med 
lokala forskarkollegor, göra intervjuer och 
samla bra dataunderlag. 

Studien jämför spridningsmönstret för 

Logistiken flyttar närmare storstäderna
Logistikfastigheter koncentreras alltmer kring storstä-
derna. Men samtidigt flyttar lagren ut från stadskär-
nan. 
 – Det är två till synes motsägande trender men sam-
tidigt helt logiskt, säger Laetitia Dablanc, gästprofessor 
i logistik på Handels i Göteborg. 

logistikfastigheter mellan år 2000 och 2014 
på stadsnivå och regionalt i hela Västa Göta-
land. 

– Göteborg är en viktig port in till den 
skandinaviska marknaden. Den regionala 
trenden är snarlik den för större städer, med 
en växande koncentration av logistik nära 
staden. 

Utmärkande för Göteborg är att logistiken 
inte flyttats bort från stadskärnan i samma 
utsträckning som i andra städer. En förkla-
ring är satsningen i Göteborgs hamn, där 
stora markytor gjordes tillgängliga för fast-
ighetsinvesterare för ett par år sedan och där 
tillväxten nu är hög. 

– Området är en ”game changer” som 
påverkar hela regionen. Det tydliggör också 
att Göteborg är en mindre stad, i riktigt stora 
städer kan ett enda område inte påverka på 
det viset. 

”Dela inte upp Stockholm” 

En trend globalt är att logistiken koncentre-
ras alltmer i kluster. I större städer kan 80 
lager med vitt skilda brukare ligga i samma 
park. 

– Närhet till andra logistikfastigheter är 
en växande etableringsfaktor, man ser nyt-
tan i att ligga i inhägnade logistikparker 
med gemensamma servicefunktioner för  
bl a bevakning. I Sverige är trenden inte lika 
tydlig

Hon tycker att listan över Sveriges bästa 
logistiklägen bygger på flera relevanta krite-
rier. 

– Däremot saknar jag kanske aspekter 
som hyresnivåer och standarden på fastig-
hetsbeståndet i bedömningen. Sen skulle jag 
nog inte dela upp Stockholm i två regioner, 
ur konsumtions- och arbetsmarknadsper-
spektiv är en stad en region. 

Stort intresse 

Gästprofessuren vid Göteborgs universitet 
finansieras av näringslivet, är treårig och 
pågår året ut. Till vardags delar hon sin tid 
som forskningsledare vid IFSTTAR-insti-
tutet i Paris och har en forskartjänst inom 
urbana transporter vid University of South-
ern California, USA. 

Logistikfastigheters geografiska spridning 
är ett rätt outforskat område akademiskt. 
När Laetitia Dablanc började studera områ-
det för 6–8 år sedan var hon ganska ensam 
på fältet. 

– Det fanns nästan ingen data och det var 
svårt att få forskningsmedel. Nu är det enk-
lare, företag delar gärna med sig av data och 
vi har starka finansiärer, bl a Volvos forsk-

ningsstiftelse VREF. Utmaningen nuför-
tiden är snarast att hitta duktiga studenter 
och forskare. 

av HIlDa HultéN

i Citylab-projektet har forskarna  
analyserat spridningsmönstret  
för logistikfastigheter över tid i 25 
storstadsområden i världen.  
bland annat har man tittat på antalet 
lager per miljoner invånare i de olika 
städerna, där antalet varierar från  
sex lager per miljon invånare i tokyo 
till hela 239 lager per miljon invånare  
i Västra götalandsregionen, som  
alltså ligger i topp i lagertäthet bland 
de studerade regionerna.  
lagertätheten ökar också över tid i  
75 procent av de undersökta regio-
nerna. På stadsnivå flyttar logistik-
fastigheterna ut från det geografiska 
centret i två tredjedelar av fallen –  
i snitt ökar avståndet från city med 
0,31 km per år. 

Citylab-projektets resultat från de 
olika städerna - inklusive göteborgs-
regionen finns på sid 144 och framåt 
här: http://www.citylab-project.eu/
deliverables/D2_1.pdf 

göteBorg – eN LagertÄt 
regIoN

– äldre fastigheter har trots lägre standard 
ofta högre hyror, eftersom de ligger nära city, 
säger laetitia Dablanc. 

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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För mer information www.nuab.eu

Ulricehamn befinner sig i en stark tillväxtfas. Och med konkurrenskraftiga 
markpriser ökar antalet företagsetableringar. Ny motorvägsförbindelse 
banar väg för en fortsatt positiv utveckling.  

Få städer  
expanderar  
så kraftigt 
som  
Ulricehamn 

Allt fler företag hittar till Ulricehamn. Under 2016 välkomnade kommunen hela 32 nya etableringar. När den nya motorvägen nu står klar och 
knyter samman Göteborg och Jönköping gör det Ulricehamn till en idealisk plats för logistik och e-handelsföretag. Ulricehamns strategiskt 
fördelaktiga läge gör sig påmint och framgångarna är mätbara. Trycket på Rönnåsens industriområde  ökar såväl som på andra 
strategiska platser runtom i kommunen.

Göran Assner/vastsverige.com Emma Ekstrand Emma Ekstrand

Roger Borgelid/vastsverige.comMats Lind Jan Töve

Flera välkomna besked om satsningar på 
infrastruktur gör att logistikläget Östgötare-
gionen – med Norrköping, Linköping, Mjölby 
och Motala, står starkt. Detta är ett skäl till att 
flera av regionens aktörer nu går samman för 
att under en treårsperiod bygga upp och eta-
blera ett gemensamt, fysiskt kompetenscenter 
– på plats i Norrköping. 

– Vi vill samla kompetens och operativa 
enheter för aktörer inom logistik under ett 
tak, för att göra det enklare att verka och eta-
blera sig i regionen. Eftersom det här är en 
stark kompetenssektor med forskning och 
utveckling vid Linköpings universitet, vill 
vi än tydligare göra ett avtryck, säger Pontus 
Lindblom.

Redan tidigare har aktörerna samarbetat i 
nätverket ”Logistikia” – nu får man även en 
fysisk samlingspunkt. 

Miljardinvestering i hamnen

Aktörerna gör en första ekonomisk satsning 
på sex miljoner kronor i samverkan med 
Tillväxtverket. Första steget blir att anställa 
en senior projektledare inom logistik som 

tillsammans med styrgruppen och näringsli-
vet snabbt bygger upp strukturen för det nya 
logistikklustret.

Bakgrunden är de stora satsningar på infra-
struktur som just nu görs i regionen. Ostlän-
ken, den första delen i det framtida höghas-
tighetsnätet mellan Stockholm–Göteborg och 
Stockholm–Malmö är på gång. I höstas togs 
första spadtaget för godsspåret Kardonba-
nan, som ska förbinda södra stambanan med 
Norrköpings hamn och den nya godsbangår-
den på Malmölandet. Norrköpings kommun 
ska också investera en miljard i utbyggnaden 
av containerhamnen i Pampushamnen. Med 
640 meter ny kaj fördubblas hamnen här. Byg-
get påbörjas 2018 och som beräknas stå fär-
digt 2023–2024.

– Vi har en unik godsbalans tack vare de 
fyra transportslagen. Vi utgör en intermodal 
nod i det här sammanhanget, säger Pontus 
Lindblom. 

Årets största bygge

Östgötaregionen ligger på tredje plats i listan 
över Sveriges tredje bästa logistiklägen 2018. 

Östgötaregionen storsatsar som logistikläge
Norrköpings och Linköpings kommun, Region  
Östergötland, Norrköpings hamn och Linköpings  
universitet går samman i en storsatsning på ett  
fysikt logistikkluster.
 – Vi har ett enormt högt tryck på logistiketable-
ringar i regionen just nu, säger Pontus Lindblom,  
näringslivsdirektör, Norrköpings kommun.

Norrköping får också årets största logistik-
etablering när NRP och Wilfast bygger ut 
Rustas centrallager med 46 000 kvm. Efter 
utbyggnaden blir Rustalagret 117 000 kvm 
stort och Sveriges tredje största efter Julas jät-
telager i Skara (153 500 kvm) och Coops lager 
i Bro (143 000 kvm). Även PostNord bygger 
ut sitt Bauhaus-lager med 10 000 km så totalt 
räknar regionen hem 56 000 kvm nya logisti-
kytor 2018. 

– Fler logistikaktörer och logistikkonsulter 
än någonsin vill vara med i vår utveckling, 
säger Pontus Lindblom.

– Vårt geografiska läge och satsningarna på 
sjöfart och järnväg gör att vi kommer kunna 
erbjuda hållbara transportlösningar, vilket 
är och kommer bli allt viktigare. Norrköping 
och Östgötaregionen har framtiden för sig 
som logistikläge.

av klara erIkSSoN

pampushamnen byggs ut – en investering på en miljard kronor med byggstart i år. 
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på Stigamo är under förhandling. Alla större 
tomter är i princip slutsålda, säger Caisa 
Björndal, som tror på fler etableringsbeslut på 
Stigamo under året. 

Två nya logistikområden är under utveck-
ling på omkring 25 hektar vardera. Det ena, 
Moliden, ligger vid Logpoints södra infart, 
med skyltläge mot E4. Det andra, Granarp, 
ligger i västra delen av Logpoint, nära järn-
vägen. 

– Det kommer ta ett tag innan vi har ny 
mark att sälja. Troligtvis startar försäljningen 
under 2019. 

Catena startklart i Nässjö

Även Nässjö som ingår i Jönköpingsregio-
nen har bra tillväxt inom logistik. År 2016 
byggde Jysk ut sitt lager med ett 12 000 kvm 
stort höglager och 2017 byggde Catena ett 
9 000 kvm stort lager för TPL-företaget Hög-
landslogistiks räkning. I fjol lockades även 
Intersport till Nässjö, när de flyttade från DB 
Schenker Logistics i Landvetter till Rustas 
gamla, 24 000 kvm stora lager. Även E-han-
delsvolymerna har flyttats från Jönköping in i 
Nässjölagret, Där Intersport nu driver all sin 
logistik i egen regi. Även denna fastighet ägs 
av Catena, som står byggklara för ytterligare 
ett 14 000 kvm stort lager i Nässjö, så snart en 
eller flera hyresgäster är klara. 

av HIlDa HultéN

Jönköpingsregionen är het just nu, med de 
ytor som färdigställs under 2018 inräknade 
så har regionen fått 117 000 nya kvm logisti-
kytor över på 10 000 kvm de senaste åren. 

Just nu pågår fyra större logistikbyggen i 
Jönköping på totalt 53 000 kvm. Det största är 
utbyggnaden av Babyshops lager med 18 000 
kvm, där inflyttning planeras till hösten 2018. 

Babyshop f lyttade logistiken till ett 
nybyggt, 20 000 kvm stort lager på Stigamo 
så sent som 2016, men stark tillväxt och flera 
uppköp, bl a av Lekmer, gör att nätjätten redan 
behöver mer lagerytor. Fastigheten Byggs av 
Reach Fastigheter och kommer att köpas av 
NREP Logicenters när den är färdig.  

lockar spekulationsbyggen

På Stigamo bygger även Nivika Fastigheter ett 
13 000 kvm stort lager år Brenderup, och på 
Torsvik bygger Logistic Contractor en 12 000 
kvm stor anläggning åt Dagab och det lokala 
fastighetsbolaget Tolust bygger just nu 10 000 
kvm helt på spekulation i Torsvik. 

– Det är ingen hyresgäst officiellt klar än, 
men vi har mycket på gång och kommer even-
tuellt att starta etapp 2, en logistikanläggning 
på 25 000–30 000 kvm, inom kort, berättar 

Tolusts vd Tommy Fritz. 
Att Jönköping lyckas locka spekulations-

byggen är också ett styrkebesked för regio-
nen. Sådana byggen har hittills främst loka-
liserats till storstadsregionerna.

– Jönköping är ett starkt logistikläge, vi 
har byggt på spekulation förut och kommer 
säkert att göra det igen, säger Matthias Ket-
telhoit, markanadschef för NREP Logicen-
ters, som äger den sista obebyggda tomten i 
Torsvik, där det finns plats för en 32 000 kvm 
stor anläggning. 

– Vi har ganska mycket annat på gång just 
nu, men jag tror att det kan bli byggstart på 
den tomten i år. 

Markavtal ska öka byggandet

Jönköpings kommun tillämpar sedan en tid 
ett så kallat nyttjanderättsavtal när de säljer 
industrimark. Den aktör som vill köpa mark 
får rätt att nyttja marken, med en handpen-
ning på 10 procent av markpriset. Därefter 
har företaget 12 månader på sig att påbörja en 
byggnation. 

– Om bygget inte påbörjas inom ett år så 
går marken tillbaka till kommunen. Det gör 
vi för att vi inte vill att mark ska köpas av spe-

Babyshop bygger ut i jönköping
Jönköpingsregionen får fyra logistiketableringar på 
sammanlagt 53 000 kvm under 2018, störst är Baby-
shops tillbygge på 18 000 kvm. Att bl a Tolust valt att 
bygga på spekulation är också ett styrkebesked för 
logistikregionen.

kulationsskäl och läggas ”på hyllan” som en 
investering, säger Caisa Björndal. 

För den som vill bygga kan det gå undan. 
Kommunen garanterar ett avtalsförslag inom 
två veckor för byggklar mark. Handpen-
ningen ska sedan betalas inom tre veckor. 

– Fördelen för den som köper är att man 
inte behöver ligga ute med pengarna lika 
länge, utan kan ta den stora kostnaden när-
mare sina intäkter. 

Flera kommuner tillämpar liknande vill-
kor om snar byggstart för att sälja sin mark, 
bl a Örebro och Borås. 

– Jag förstår att kommunerna gör så, att 
de vill ha etableringar. Men i storstäderna 
är det lite problematiskt, där vill många ha 
snabb inflyttning och det går inte om man 
först måste skriva avtal för att få loss mark att 
bygga på, säger Matthias Kettelhoit. 

Snart slut på mark

Jönköpings kommun säljer logistikmark 
från 220 kronor/kvm till 320 kronor/kvm 
för mark i skyltläge. Det är lågt jämfört med 
primelägen i Stockholm och Göteborg, där 
marken går loss på omkring 1 000 kronor/
kvm. Men just nu finns inte mycket att köpa. 
Torsvik är fullt och även Stigamo, där mar-
ken bara säljs med nyttjanderättsavtal, börjar 
också bli fullt. 

– Mellan 90 och 100 procent av marken 

Missa inte att synas i  
kommande nummer!

Kontakt: 0176-22 83 50 eller gb@intelligentlogistik.se

www.intelligentlogistik.se

            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

Intelligent Logistik

Nr 2 av magasinet 
Utkommer vecka 13. Materialdag 13/3

Om: • Logistiklägen •  
• Materialhantering • IT-stöd •  

• Affärssystem •
Mässupplaga: Plankonferensen  

17-18 april i Örebro

Nr 3 Tematidningen i Dagens industri 
Utkommer vecka 20. Materialdag 11/5

Om: • Logistikfastigheter •  
• Logistiklägen • IT & Logistik •  

• Affärssystem
Mässupplaga: Logistikläget 2018,  
18 maj i Finlandshuset, Stockholm

 

Babyshop flyttade till ett nytt 20 000 kvm stort lager i Jönköping 2016 - nu bygger man ut med 
ytterligare 18 000 kvm. 

– vi vill locka etableringar – inte sälja mark som köps av spekulationsskäl och läggs ”på hyl-
lan”, säger Caisa Björndal. 
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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

SÖDERTÄLJE
Nykvarn

Nyköping

Oxelösund

Örebro

Norrköping

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås

Arboga

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

Sedan årsskiftet kör tågoperatören TX Logis-
tik återigen inrikestrafik med egna dragfor-
don i Sverige, efter att Transportstyrelsen i 
december utfärdat nya licenser och säker-
hetsintyg.

TX Logistik startade sin tågverksamhet i 
Sverige år 2005 och drog bl a Coops tågpen-
del under flera år. Men i oktober 2015 drog 
Transportstyrelsen in bolagets licens p g a 
brister i bolagets säkerhetsrutiner, som trots 
anmärkning inte åtgärdades i tid. Bland annat 
saknade TX Logistik då tydliga rutiner för 
kontroll av personalens hälsa, kompetens och 
kravuppfyllande, och lokförare kunde inte 
påvisa adekvat utbildning vid stickprovskon-
troll. 

Även norska myndigheter larmade om 
brister i lastningssäkerhet och hantering 
av farligt gods. Då – 2015 – var TX Logistik 
Sveriges fjärde största godstågsoperatör. Det 
indragna tillståndet var uppseendeväckande 
– Transportstyrelsen har aldrig tidigare gått 
så långt i åtgärder mot ett så stort företag. 
Eftersom licensen var kopplad till de nordiska 
grannländerna förlorade bolaget samtidigt 
sina tillstånd i Danmark och Norge. Trafiken 

togs dock över av Rush Rail, så effekten för 
kunderna var begränsad.

Nu har TX Logistik alltså återigen inrikes-
trafik med egna dragfordon i Sverige. Vid års-
skiftet startade tre tågpendlar mellan Skåne 
och Mälardalen; Trelleborg/Malmö–Eskils-
tuna, Trelleborg/Malmö–Årsta, och Malmö–
Bro med egna dragfordon. 

Moderbolaget TX Logistik AS ägs sedan 
januari 2017 av italienska Mecitalias och ingår 
i transportnätverket Polo Mercitalia som idag 
främst kör tågpendlar mellan Tyskland och 
Italien. Planen är att även ansluta Skandina-
vien till nätverket.

– Licensen för Sverige är en viktig del i vår 
skandinavienstrategi med målet att kunna 
erbjuda direkttrafik från Skandinavien till 
Sydeuropa och leverera effektiva järnvägslös-
ningar till hela Europa, kommenterar Mirko 
Pahl, vd på TX Logistik AG i ett pressmed-
delande. 

Hoppas på Danmark och Norge

Bolagets plan är att få tåglicens även i Dan-
mark under 2018. 

– Vi funderar också över möjligheterna i 

TX Logistik tillbaka med ny licens
TX Logistiks lok är tillbaka på svenska spår efter  
drygt två års frånvaro. Transportstyrelsen drog in 
bolagets tillstånd hösten 2015 på grund av bristande  
säkerhetsrutiner. Men nu har man fått förnyat för- 
troende och startat tre tågpendlar mellan Skåne och 
Mälardalen. 

Norge. Då skulle vi än en gång kunna ta hand 
om Europas nord-sydliga axel helt och hållet i 
egen regi från och med tredje kvartalet 2018, 
säger Mirko Pahl. 

En styrka, menar han, är att bolagets lok 
har specialutrustning som krävs för att trafi-
kera Öresundsbron, något få andra operatörer 
har. 

– Målet för 2018 är att bygga ut det befint-
liga nätverket, säger Sverige-vdn Lars Winther 
Sørensen, som menar att förutsättningarna 
för det är goda. 

– I Sverige fokuserar politikerna i stor 
utsträckning på miljövänliga järnvägslös-
ningar när man investerar i infrastrukturen. 

TX Logistik Sverige har 20 anställda och 
omsatte 10 miljoner euro 2016. Moderbolaget 
TX Logistik AS grundades 1999, har ca 500 
medarbetare och omsatte ca 250 miljoner 
euro 2016. Sedan januari 2017 är bolaget hel-
ägt av speditören Mercitalia, ett dotterbolag 
till Italiens statliga järnvägsbolag.

av HIlDa HultéN

I december fick tX logistik återigen licens för tågtrafik på de svenska spåren.
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I varje hörn av lokalen står fruktlådor och 
i personalrummet på Everfresh-lagret där 
vi träffas, finns soffor med tv-spel, datorer, 
hockeyspel och vid ett pingisbord pågår en 
match för fullt mellan några anställda som 
har rast. 

Nowaste Logistics grundades 2008, när 
frukt- och grönsaksgrossisten Everfresh 
bestämde sig för att lägga sin logistikverk-
samhet i ett separat bolag. Sedan 2013 har 
företaget breddat verksamheten mot tredje-
partslogistik inom allt från kläder och smink 
till möbler och byggvaror. Bland kunderna 
finns företag som Bolist, Barilla, MQ, Tra-
demax, Atria, Sir of Sweden och It Works. 
Totalt förfogar Nowaste över omkring 
100 000 kvm lagerytor fördelat på elva termi-
naler, runt om i Helsingborg. Företaget har 
mellan 400 och 450 anställda, beroende på 
säsong. Inga bemanningslösningar används, 
bara egen personal. 

Sporthall för de anställda

I en före detta tåghall i stan byggs företagets 
nya kontor, som även ska innehålla en fullska-
lig sporthall för träningspass och gym. Tan-

ken är att alla anställda och även deras famil-
jer och studenter från Campus Helsingborg, 
ska kunna komma och träna i anläggningen. 

– Arbetskraftbristen är branschens stora 
utmaning framöver, vi märker att rekryte-
ringen blir tuffare för varje år. Vi behöver 
lägga till mer värden till jobbet och sudda ut 
gränserna mellan arbete och fritid.

Att även bjuda in studenter är en medveten 
strategi. 

– Universitetet är en jätteviktig rekryte-
ringsbas för oss, många jobbar extra på lager 
under studietiden. Vi rekryterar även annan 
kompetens genom att driva forskningsprojekt 
med universitetet, erbjuda praktik och exjobb 
på företaget, säger Johan Kallin, som själv 
började sin karriär på lagergolvet, under stu-
dietiden vid Campus Helsingborg. 

kraft i delaktighet

Att Johan Kallin brinner lite extra för kost 
och hälsa är tydligt. Han har bland annat 
skickat iväg hela företagsledningen till per-
sonliga tränare.  

– Om vi vill förmedla att hälsa är viktigt till 
våra anställda, måste vi som leder företaget 

”Vi vill bli Sveriges främsta logistikbolag”
Galamiddagar, pingisbord och egna träningslokaler. 
Hos Nowaste Logistics i Helsingborg står personalen  
i fokus. 
 –Vi vill bli Sveriges främsta logistikbolag och  
nyckeln till det är att vara en attraktiv arbetsgivare, 
säger vd Johan Kallin.

föregå med gott exempel. 
Varje år anordnar Nowaste en gala, där 

anställda prisas för goda insatser. 
– Det kanske är udda i logistikbranschen, 

men det är oerhört uppskattat. Anställda som 
trivs, brinner för sitt jobb och känner med 
företaget, presterar bättre. Det finns en stor 
kraft i att skapa delaktighet och stolthet hos 
personalen. 

– Vårt mål är att vara Sveriges ledande 
logistikbolag. Nyckeln är att vara en attraktiv 
arbetsgivare. 

Bygger nytt lager 

Strategin har hittills varit framgångsrik, bola-
gets omsättning har vuxit med i snitt 35 pro-
cent per år sedan starten. I september flyttar 
man in i en ny, 30 400 kvm stor terminal på 
Tostarp som  Catena bygger och som hyrs på 
ett 7-årskontrakt. Anläggningen är i princip 
redan fylld, men vad den ska användas till är 
än så länge hemligt. 

– Det blir ökade volymer åt befintliga kun-
der, det är allt vi kan avslöja, säger Johan Kal-
lin. 

Hanteringen i den nya anläggningen blir 
främst manuell. Men eftersom avstånden i 
lagret blir stora, kommer man också använda 
självkörande truckar, s k AGVer.

Sveriges logistiknav för frukt och grönt

Helsingborg är Sveriges stora logistiknav för 
frukt och grönt, Nästan all import av färskva-
ror sker via Helsingborgs hamn. Men enligt 
Johan Kallin och Christian Hallberg passar 
Helsingborgs läge utmärkt även för annan 
logistik. 

– Det är ett bra läge och faktiskt en ganska 
optimal placering för de flesta av våra kunder. 
Helsingborg är en naturlig spridningspunkt 
med bra förbindelser till hela Sverige och när-
het till Danmark och kontinenten. 

– Sen finns det fördelar i att växa där man 
redan finns, inte minst att det underlättar 
flexibel bemanning. Men det är nog bara en 
tidsfråga innan vi etablerar oss i Stockholm 
eller Göteborg. 

wMS med videoövervakning

Hjärtat i verksamheten är Nowastes lagerhan-
teringssystem. Från början kommer systemet 
från Consafe Logistics och bygger på WMS-
systemet Effect Warehouse.

– När Consafe satsade på sitt Astro-WMS 

så valde vi att fortsätta med Effect och vidare-
utveckla nya funktioner i egen regi, berättar 
Christian Hallberg, vice vd i Nowaste. 

På interaktiva skärmar i kontrollrummet 
kan man följa produktionen i realtid – även 
på individnivå, med allt från inleveranser och 
plockade orderrader till aktuella lagersaldon. 

– Systemet ger oss överblick över produk-
tionen i alla terminaler och gör att vi snabbt 
kan anpassa produktionen och flytta personal 
mellan olika enheter efter behov.  

All produktion övervakas med videokame-

»Verksamheten växer. 
ett 30 400 kvm stort 
lager är under uppfö-
rande.«

anställda passar på att ta en pingismatch på rasten. 
på everfresh-lagret sköts 30 procent av volymerna helautomatiskt. grå SrS-lådor åker hit och 
dit i konveyorsystem och plockas av robotar till färdiga ordrar. 

I kontrollrummet kan all produktion på de olika terminalerna följas i detalj på stora skärmar, tack vare det egna wMS-systemet. 
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Bland annat sköter Nowaste hela byggma-
terialleverantören Bolists distribution, med 
leveranser till kedjans 200 byggvaruhus. 
Bolist sköter inköpshantering, priser, sorti-
ment och marknadsföring själva.

Avtalet löper på åtta år, vilket är ovanligt 
långt för TPL-branschen. 

– Det handlar mycket om att bygga upp 
förtroende, då får man långsiktigheten. 

teXt oCH Foto: HIlDa HultéN

Idag är systemet är välsmort, men vägen dit 
tog mycket kraft. 

– Att implementera automation är alltid 
en utmaning, man måste lära sig att spela på 
pianot man köper, säger Christian Hallberg. 

Sköter även distribution

Bolaget sköter inte bara lagerhantering, utan 
allt från transportupplägg och ruttplanering 
till distribution och leveranser åt kunderna. 

– Vi har ett bra TA-system och avtal med 
ett 20-tal transportörer. Vi kan samordna flö-
den från våra olika kunder och få till effekti-
vare lösningar.

Färskavaruautomation

Automationsanläggningen i Everfresh ś lager 
installerades 2011, i samband med att lagret 
byggdes till. Lådor med tomater, gurka, äpp-
len och potatis åker hit och dit på transport-
band mellan helautomatiska pall- och låd- 
och kranlager, inplastare och plockrobotar. 

– När vi sa att vi skulle helautomatisera var 
det många som skrattade och sa att det inte 
går att hantera frukt och grönsaker så. Men 
det går utmärkt, säger Johan Kallin. 

Robotanläggningen hanterar 12 miljoner 
kollin per år, omkring 30 procent av den 
totala volymen i terminalen. Systemet han-
terar även cross-docking, negativt plock och 
uppdragsprioritering.

ror som är kopplade till WMS-systemet, så att 
varje enskilt plock kan kontrolleras retroak-
tivt med hjälp av ordernummer. Videoöver-
vakning anses kontroversiellt eftersom det 
kan innebära ett intrång i anställdas person-
liga integritet. Tekniken stöter därför inte säl-
lan på patrull hos facket. 

– Det är viktigt att använda informationen 
på rätt sätt, att inte peka ut någon enskild 
person som gjort fel till exempel. Men vi ser 
stora fördelar. Främst ger det en trygghet för 
personalen, att de inte kan anklagas för fel de 
inte gjort. Om en kund hör av sig och säger 
att något saknas i en beställning kan vi gå in i 
systemet och se exakt hur och när den aktuella 
varan plockats, berättar Christian Hallberg. 

Det klarröda stålskelettet tornar upp sig mot januarihimlen på tostarp, där Catena just nu byg-
ger ett 30 400 kvm stort lager åt Nowaste, med planerad inflyttning i september. vad lagret 
ska innehålla är Johan kallin och Christian Hallberg dock förtegna om. 

i en bransch med stora utmaningar när det 
gäller arbetsmiljö och möjlighet till fackligt 
inflytande sticker tredjepartslogistikern 
nowaste logistics i helsingborg ut som 
ett föredöme. i december fick företaget 
utmärkelsen handelns bästa arbetsplats 
2017 av fackförbundet handels

– Vi är extra glada för att priset i år går till 
ett lager, och till en stor arbetsplats som 
har skapat arbetstillfällen för människor 
med olika bakgrunder. nowaste logistics 
är ett föredöme, säger handels ordförande 
susanna gideonsson.

”när företag och fackklubb drar åt samma 
håll går det att skapa trivsel och god 
sammanhållning även på en riktigt stor ar-
betsplats med hög arbetstakt. På nowaste 
logistics blir medarbetarna lyssnade på 
och behandlas med respekt och fack och 
chefer lyckas tillsammans konstruktivt 
lösa de problem som är en del av varda-
gen.” löd motiveringen till priset. 

HaNDeLNS BÄSta arBetSpLatS 2017

– vi är extra glada för att priset i år går till 
ett lager, säger Susanna gideonsson. 
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VI SKAPAR  
UTRYMME FÖR ATT  
UTVECKLA DIN AFFÄR
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Den snabba tekniska utvecklingen och för-
ändringen av handel, logistik och distribution 
under inverkan från digitalisering kombine-
rat med den förändring av godsflödena som 
globaliseringen medför gör logistik-sektorn 
till en framtidsbransch. Det menar Nick 
Axford, chef för enheten för global forskning 
på CBRE, som höll ett välbesökt föredrag på 
mässan Logistik&Transport i november.

– Påverkan på logistiksektorn gör den till 
den just nu mest levande, spännande seg-
menten av fastighetsmarknaden och ekonomi 
överhuvudtaget, sa Nick Axford.

Svalare men ändå köpläge

CBRE frågar årligen investerare om hur de 
ser på fastighetsmarknaden och hur de plane-
rar att investera jämfört med föregående år. 
I den senaste rapporten, CBRE Global Inves-
tor Intentions Survey 2017, svarade omkring 
2 000 investerare. 

För 2017 var svaren positiva, om än mindre 
så än tidigare år: 40 procent tänkte spendera 
mer under 2017 än vad de gjorde 2016. Samma 
siffra 2014 var 60 procent.

– Det är tydligt att någonting hänt här, det 
finns en tydlig trend. Folk tycker fortfarande 
att fastigheter är attraktiva, men inte så som 
det var, sa Nick Axford.

– Direktavkastningskraven ligger på en 
historiskt låg nivå och priserna på en histo-
riskt hög nivå, om än inte rekordhög. Efter-
som denna är den egentliga prissättningen 
tror inte vi på någon bubbla, sa Nick Axford.

Istället kan det vara läge att köpa, menade 
han.

– Det är ganska attraktiva priser för fastig-
heter just nu, om man jämför med andra seg-
ment, sa Nick Axford, och påpekade att logis-
tikfastigheter och kontorsfastigheter brukar 
följa varandra åt.

globala kapitalet mot uSa 

På frågan om var i världen investerarna tän-
ker läggas sina pengar, svarade en stor andel 
2016 att Europa var en mer intressant mark-

nad än USA. I början av 2017 gällde det mot-
satta: USA mest intressant, Europa mindre så.

Enligtr Nick Axford har investerarnas 
förväntningar de senaste två åren i ovanligt 
hög grad påverkats av politiska skeenden. 
Saker som valet av Donald Trump, Brexit 
och Trumps twitterkrig mot Nordkorea har 
fått ekonomer och investerare att darra eller 
vädra morgonluft. Oron över Brexit vändes 
till förhoppningar om Trump – som dock inte 
införlivats. 

– 2017 var ett besvikelsens år för USA. I 
början av året fanns stora förväntningar på 
vad Trump skulle göra för USAs ekonomi, 
från näringslivets sida. Han hade lovat saker 
som att avreglera skattesystemet, investe-
ringar i infrastruktur, att marknadsföra 
amerikanska företag, ta tillbaka jobben etc. 
Men i praktiken har han visat sig vara riktigt 
inkompetent. Han har helt enkelt inte levere-
rat det han lovat, sa Nick Axford. 

I Europa har den politiska utvecklingen i 
stället gått mindre illa än investerarna befarat 
och tillväxten överträffar förväntningarna, 
vilket driver på efterfrågan på fastighets-
marknaden och därmed priserna.

– För logistikoperatörerna är det här inte så 
goda nyheter, men för dem som investerar i 
logistikfastigheter är det väldigt goda nyheter 
och en förklaring till varför investeringska-
pitalet nu tittar intresserat på den europeiska 
marknaden och logistiksektorn.

pressad logistik

Globalt sett händer mycket just nu med digi-
talisering och en snabb globalisering som 
förändrar råvaru- och varuflödens storlek och 
riktning, liksom den tekniska utvecklingen 
genom 3D-printing, förarlösa fordon och 
automatisering. Många trender är positiva 
för logistikaktörer, men utvecklingen kräver 
också en helt ny logistisk infrastruktur.

– Tillsammans ändrar de totalt förutsätt-
ningarna för producenter, TPL-aktörer och 
detaljhandel och vilka lokaler och utrustning 
de behöver och var.

Logistiken är globaliseringens vinnare
Teknisk utveckling och globalisering är trender som 
gör logistikfastighetsbranschen hetare än någonsin, 
det anser Nick Axford global forskningschef på CBRE, 
som menar att det nu, trots att marknaden svalnat  
något, kan vara köpläge.

E-handeln och särskilt hur väl man lyckas 
med ”the last mile” sätter press på logistiksek-
torn och Nick Axford pekade på flera problem 
som amerikanska e-handelsföretag tampas 
med, bland annat returhanteringen.

– En stor andel av det vi konsumenter 
returnerar går direkt till ”landfill”, eftersom 
handlarna inte har några mekanismer för att, 
med vinst, föra tillbaka varorna in i försörj-
ningskedjan. E-handeln tampas fortfarande 
med massor av saker, en enorm börda är att 
alla vill ha varan direkt.

Spår vändpunkt 2019

Den ständiga ödesfrågan är var vi befinner 

oss i konjunkturcykeln – När vänder det? 
– Det här har blivit svårt att förutspå, efter-

som gamla ekonomiska regler verkar vara 
satta ur spel: inflationen verkar vara försvun-
nen och därför finns heller inga skäl att höja 
räntan. 

CBREs prognos är att USAs ekonomi kom-
mer att fortsätta tuffa på ungefär som nu 
under det närmaste året. 

Därefter kommer räntan troligtvis att börja 
stiga – och det lite för snabbt. – Jag tror att vi 
kommer vi se en vändpunkt under 2019, sade 
Nick Axford.

av klara erIkSSoN

… den globala ekonomiska  
utvecklingen 

– om vi tittar på läget globalt, så är 
det faktiskt ljusare än på många, 
många år, även om det inte känns så. 
till och med bättre än före finanskri-
sen. Usas tillväxt ligger runt medel 
för de senaste fem åren. eUs tillväxt 
ligger på samma nivå – mycket högre 
än vi är vana vid för europa och asien 
ligger på sin trendlinje.

…politikens påverkan på ekonomin:

– Vi är vana att ekonomin påverkar 
politiken, men inte lika vana att det 
är tvärtom. det har vi däremot fått se 
mycket av den senaste tiden.

… den politiska utvecklingen  
i europa:

 – Valen i europa i år har gått ungefär 
så bra som de kunnat om man ser 
till eUs framtid; både i tyskland och 
frankrike har eU-positiva krafter vun-
nit. så politiskt är man i europa på en 
bättre plats än befarat.

NIck axForD om …

 tänkte investera mer

 tänkte investera mindre

Källa: CBRE Global Investor Intentions Survey 2017

FaStIgHetStermometer 
2014–2017: pLaNeraDe  
INVeSterINgar mot  
FöregåeNDe år
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Många returer går till ”landfill” eftersom handlarna inte har några mekanismer för att, med 
vinst, föra tillbaka varorna in i försörjningskedjan, menar Nick axford. 

– logistiksektorn är det just nu mest levande, spännande segmentet av fastighetsmarknaden 
och ekonomi överhuvudtaget, säger Nick axford.
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Ica-butikernas e-handel växer i snabb takt. 
E-försäljningen 2017 landade över en miljard. 
Matjätten planerar därför att öppna centrala 
e-handelslager på flera större orter i Sverige 
och först ut blir ett manuellt e-handelslager 
i Stockholmsregionen. Enligt sajten Market, 
branschtidningen Icanyheters systertid-
ning på nätet, kommer satsningen att göras 
i samarbete med internetbaserade brittiska 
livsmedels-e-handeln Ocado. 

”Det är ingen hemlighet att vi vill etablera 
oss i Skandinavien”, sa Ocados affärsutveck-

lingschef, svensken Sverker Lindbo, till Icany-
heter som en kommentar på ryktena. 

Ocado är världens största nätbaserade livs-
medelshandlare och Englands lönsammaste 
matvarukedja. Bolaget har ett högautomatise-
rat centrallager, ett så kallat ”dark store”, där 
matkassar plockas och packas, för att sedan 
levereras direkt hem till kunderna. Maten 
säljs enbart på nätet och Ocado har tvingat de 
traditionella matkedjorna att följa i samma 
spår. Ica vill än så länge inte kommentera 
ryktena men Ocado-aktien, som är noterat på 

Ica bygger e-handelslager i Stockholm
Ica planerar för e-handelslager i storstadsregionerna 
och först ut blir ett manuellt lager i Stockholm. Det 
avslöjade vd Anders Svensson på en kapitalmarknads-
dag nyligen. Enligt rykten görs satsningen tillsammans 
med brittiska e-matjätten Ocado.

Londonbörsen, gjorde ett hopp efter att upp-
gifterna om samarbetet nådde den brittiska 
aktiemarknaden. 

Ica har idag en lagerstruktur med fem cen-
trallagerenheter som levererar till hela Sve-
rige, varav de två största ligger i Helsingborg 
och Västerås. Under 2018 planerar Ica alltså 
att öppna ett e-handelslager i Stockholm. 
Hanteringen kommer att bli manuell. 

– Exakt tidpunkt och detaljer om var lagret 
ligger, storlek etc kommer vi återkomma om. 
Att räkna hem investeringen i automatiserade 
e-handelslager kräver att e-handel med mat 
växer ytterligare och att volymerna blir större, 
säger Ola Fernvall, presschef på Ica Gruppen.

– Vi börjar närma oss volymer i e-handeln 
där det är mer lönsamt med centralt plock i 
Stockholm, Göteborg och Malmö. På samt-
liga av dessa marknader planerar vi för e-han-
delslager.

växande marknad

E-mathandeln är fortfarande relativt liten i 
Sverige men ökar omkring 30 procent per år. 
2017 e-handlades mat för 7,2 miljarder kronor 
i Sverige, vilket motsvarar 2,4 procent av den 
totala livsmedelsförsäljningen. 

– E-handel av mat har en hög tillväxt men 
Ica tar marknadsandelar inom området och 
växer snabbare än marknaden i övrigt, säger 
Ola Fernvall.

Ungefär hälften av Icas nätkunder väljer att 
hämta i butik, medan hälften väljer hemleve-
rans. 

– Vi ser att i storstäder, och framförallt i 
Stockholm är hemleverans väldigt viktigt 
men i övriga delar av landet är upphämtning 

i butik mer populärt eftersom fler kunder kör 
bil och de då slipper hemkörningsavgift och 
att vänta på ett bud. I Stockholm har vi börjat 
testa hemleverans i egna bilar, men det är upp 
till butikerna att bestämma hur leveransen 
ska ske.

Något hot för butiksförsäljningen utgör 
e-handeln ännu inte, menar Ola Fernvall. 

– Det är en omställning men vi ser inte att 
det påverkar butiksförsäljningen i någon stor 
utsträckning just nu. 

av klara erIkSSoN

»Vi börjar närma oss 
volymer i e-handeln  
där det är mer lönsamt 
med centralt plock i 
Stockholm, göteborg 
och malmö.  
på samtliga av dessa 
marknader planerar vi 
för e-handelslager«

– Ica tar marknadsandelar inom e-handel och 
växer snabbare än marknaden i övrigt, säger 
ola Fernvall.

plocket i det nya e-handelslagret kommer att 
ske manuellt. att räkna hem investeringen i 
automatiserade e-handelslager kräver enligt 
Ica större volymer. 

F
o

t
o

: 
IC

a
 

 

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.
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Göteborg

Köpenhamn

Helsingfors
Stockholm

Riga

Oslo

Luleå

Malmö

Örebro

Business Region Örebro
– en mittpunkt i Europa
�   Railport Göteborg–Hallsberg.  
�    Här möts Europavägar och riksvägar.
�   En av sveriges största fraktfl ygplatser.

   Här kan du etablera dig, eff ektivt, 
   lönsamt och klimatsmart.

Ta plats i ett av Sveriges 
bästa logistiklägen

businessregionorebro@orebro.se
www.businessregionorebro.se

skapa en ”snöbollseffekt” som gör 2030-målet 
nåbart. 

– Elektrifieringen är den rörelse som över-
raskar mest, vi ser en enorm förändring i 
köpbeteende. År 2021 kommer elbilar vara 
helt dominerande, sa Svante Axelsson, som 
aldrig trott att priset på elbilar skulle sjunka 
så snabbt. 

– När det väl händer går det fort. Idag är det 

Är det möjligt för transportsektorn att uppnå 
2030-målet – och i så fall hur? Den frågan 
debatterades livligt av företrädare för trans-
portsektorn på ett seminarium i regi av 
Transportföretagen i januari. Svante Axels-
son, nationell samordnare för Fossilfritt Sve-
rige, iklädde sig optimistrollen i debatten och 
menade att den tekniska utvecklingen och 
det attitydskifte som pågår nu kommer att 

Biobränslebrist hotar klimatmålen
Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, 
ska minska med minst 70 procent senast år 2030 
jämfört med 2010. Det har riksdagen slagit fast i sina 
klimatmål. Men bristen på biodiesel, HVO, kan göra 
målet svårt att nå.

även andra drivkrafter än klimatpolitik som 
driver utvecklingen mot renare fordon, inte 
minst den giftiga luften i Kinas storstäder. 

politiskt attitydskifte

Enligt Svante Axelsson skedde ett viktigt atti-
tyd-skifte även på politisk nivå från klimat-
mötet i Köpenhamn 2009 till mötet i Paris 
2015.

– Det är ett byte av hjärnhalva från offer-
kofta till näringspolitik. Vi har ett annat ton-
läge idag, man ser affärsmöjligheter istället 
för ökade kostnader.

För godstrafiken pekade Svante Axels-
son på att många åtgärder behöver till för 
att klimatmålet ska nås: för sjöfarten krävs 
regeländringar för att öka konkurrenskraften, 
bland annat en översyn av farledsavgifter och 
rabatter vid anlöp i flera hamnar. För järnvä-
gen föreslog han bl a längre tåg och högre till-
låtet axeltryck för att öka kapaciteten.

– Vi skulle även behöva se över hur omlast-
ning mellan olika transportslag kan bli effek-
tivare, kanske med någon typ av omlastnings-
stöd. 

Hvo-brist försvårar

För lastbilstrafiken pekade Svante Axelsson ut 
ett ökat användande av biodrivmedlet HVO 
som lösning för att nå klimatmålet, något som 
ifrågasattes av Ulf Perbo, näringspolitisk chef 
för Transportföretagen. Han menade att till-
gången till biodiesel styrs av EU-politik.

– EU har ett mål att 10 procent av drivmed-
let ska vara fossilfritt och Sverige importerar 
HVO från andra länder i Europa. Ur mark-

nadssynpunkt är det svårt att förstå hur ett 
land ska kunna ha 50 procent biodrivmedel 
om det bara finns 10 procent biodrivmedel i 
Europa. HVO är dessutom en ren importvara, 
vad gör vi om Tyskland slutar exportera?

Transportföretagen stöder 2030-målet 
menade Ulf Perbo. 

– Men vi är mer pessimistiska. Om även 
sjöfarten och flyget ska drivas med HVO – då 
kommer bristen bli ännu större.

av klara erIkSSoN

1. stadstrafik: elektrifiering av bilar, 
bussar och lastbilar ger bättre stads-
luft och minskat buller.

2. regionaltrafik: elvägar på vissa 
sträckor och biogasdrift för regional 
buss och lastbilstrafik.

3. långväga transporter: Ökad in-
blandning av biodiesel (hVo), så att 
transporter kan ske även där bara  
fossila alternativ finns att tillgå.

4. sjöfart: kan övergå biobaserade 
motsvarigheter till metanol och fly-
tande fossil gas, lng. elektrifierad 
färjetrafik på kortare sträckor.

5. flyg: byte till biodrivmedel på kort 
sikt, hybridlösningar på längre sikt, 
beroende på batteriutvecklingen.

Så Ska 2030-måLet NåS 
eNLIgt FoSSILFrItt  
SVerIge

– Hvo är en importvara och tillgången begrän-
sas av eu-politik, säger ulf perbo.

– vi har ett annat tonläge idag, man ser  
affärsmöjligheter istället för ökade kostnader, 
säger Svante axelsson.
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Vardagens ändlösa logistikprövningar
Såhär i början på ett nytt år brukar det vara 
passande att spana kring vilka händelser och 
initiativ som kommer prägla året. Brexit, 
eldrivna- och autonoma fordon, den stora 
e-handlaren i västs eventuella intåg eller 
återflytt av produktion från låglöneländer är 
bara några exempel, som alla var för sig kan 
sätta tydliga avtryck på logistikåret 2018.

I skuggan av dessa megainitiativ och hän-
delser finns även logistikprövningar, som 
mer direkt drabbar oss i vår vardag. Här är 
några exempel från min egen tillvaro.

I min yrkesroll som konsult kräver åtagan-
det inte sällan att jag på kort tid och med god 
precision behöver infinna mig på geografiskt 
avlägsna platser, vilket alltför ofta lämnar 
flyget som enda resealternativ. Som om inte 

insikten att det enda som skiljer mig från 
den stenhårda marken, är en total frånvaro 
av mänskliga misstag i alla led, vore nog, så 
reser jag ibland med ett flygbolag (vill inte 
hänga ut någon enskild aktör, men namnet 
börjar på S och slutar på dött djur) som till-
lämpar en ombordstigningsrutin från plat-

sen där inga änglar bor. Med så gott som 
uteslutande boarding enbart i planets främre 
del och fasta placeringar angivna på biljet-
ten, i kombination med att en ”priviligerad” 
grupp resenärer placerade just i planets 
främre del, ombeds kliva på först, gör proce-
duren extremt tidsödande. Alla står i vägen 
för alla och hela upplevelsen kan närmast 
beskrivas som logistisk tortyr.

Tröttsamt – inte minst med tanke på att 
det finns lösningar som fungerar bättre – 
eller till och med Bra.

En annan vardaglig logistikprövning är 
barnens fritidsaktiviteter. Ett evigt kring-
skjutsande på orimliga tider, med en frek-
vens som ökar exponentiellt med antalet 
avkommor. Jag var länge själv till stora delar 
förskonad, då inget av mina barn, trots upp-
muntrande föräldrar, visade intresse för 
sport. Förhållandevis sent bestämde sig ändå 
min son för att börja spela ishockey. För att 
verkligen utmana sin mamma och pappa, 
valde han naturligtvis också att ställa sig i 
målet. Med andra ord begränsas vår insats 
inte bara till att befinna oss på rätt plats vid 
rätt tillfälle. Addera en kubikmeter skydds-
utrustning, som bara kan rymmas i ett spe-
cialfordon med utökad lastkapacitet (en s k 
kombi) så har man skaffat sig en riktig logis-
tikprövning.

Ytterligare exempel på logistikprövningar 
är dagislogistiken, med lämnings- och 
hämttider som lätt hamnar i perfekt osynk 
med orsaken till varför man faktiskt har sina 
barn på dagis. 

För att inte tala om turerna till återvin-
ningsstationen, där olika typer av överdi-
mensionerade hyrekipage, framförda av 
glada helgamatörer, ska samsas på liten yta.

Bortsett från dagislogistiken som min fru 
och jag numera lämnat bakom oss, är allt  
ovan något som med all säkerhet kommer 
prägla mitt eget 2018. Förmodligen flera år 
framöver.

Tobias Jonasson

»med andra ord  
begränsas vår insats 
inte bara till att  
befinna oss på rätt 
plats vid rätt tillfälle. 
addera en kubikmeter 
skyddsutrustning, som 
bara kan rymmas i ett 
specialfordon med  
utökad lastkapacitet 
(en s k kombi) så har 
man skaffat sig en rik-
tig logistikprövning.«

a kröNIka

tobias Jonasson är logistikprofil och krönikör på Intelligent logistik.

Katrineholm växte upp kring dåtidens modernaste  
infrastruktur – järnvägen. Nu är vi en plats för framtidens  

infrastruktur. En plats för miljövänliga transporter  
och för den digitala världen. 

katrineholmslogistikcentrum.se/ETABLERA

VAR FJÄRDE SVENSK 
INOM RÄCKHÅLL.
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26. Intelligent Logistik

Smart inköp och logistik byggde Ikeas imperium 

Ikea och Ingvar Kamprad är en exceptio-
nell framgångssaga, med en ägare som både 
hade visioner och sinne för detaljerna när 
han byggde upp sitt företag. På sin tid ban-
brytande logistiklösningar som de platta 
paketen, lågkostnadstillverkning och cen-
trallagertänkande har historiskt bidragit 
till företagets nästan osannolika framgång. 
Strategisk produktdesign och en integrerad 
supply chain, har hjälpt till att skapa världens 
största möbelkedja.

Frågan är hur Ikea kommer att fortsätta 
växa och utvecklas under kommande decen-
nier. Företagets affärsidé med storvaruhus 
och kunder som hämtar och monterar själva, 
står nämligen inför två stora utmaningar: 
Dels e-handelns framväxt, dels allt bekvä-
mare kunder. 

Den växande e-handeln hotar själva stor-
varuhusidén. Ikea var också ganska ”sena på 

tåget” med att satsa på e-handel, vilket kan 
straffa sig. Sedan har vi det faktum att mon-
teringen av innehållet i de platta paketen har 
blivit så komplicerad och tidskrävande att 
alltfler väljer monteringsservice och hemle-
verans. Så länge man kan ta bra betalt för den 
servicen, går det säkert bra. Men i längden 
hotas nog platta paket-tanken.

Att sätta ihop ett nytt Ikea-kök är t ex när-
mast ett ingenjörsjobb, som många nog drar 
sig för att ge sig på. Om allt fler inte orkar eller 
klarar av att montera de platta paketen – hur 
går det då med konceptet?

Samtidigt är Ikeas affärskoncept väl plante-
rat i hela organisationen.

Ikeas historiska förmåga att ständigt tänka 
nytt, med örat mot marken i fråga om vad 
kunderna vill ha, borgar  för att imperiet fort-
sätter att utvecklas med oförminskad kraft.

av göSta HultéN

Ingvar Kamprad, Ikeas grundare och huvudägare,  
dog i slutet av januari, 91 år gammal. Vid hans död  
var Ikea världens största heminredningsföretag, med  
190 000 anställda. Bakom framgången ligger smarta 
logistiklösningar. 

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla flöden 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 6 nummer (2 magasin, 
4 tematidningar och full tillgång till detta och tidigare 
nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 450:- 
exkl. moms.  
Gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på  
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

Företag 

Org.nr

Beställare 

Postnummer                        Ort 

Postadress

E-post

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7  2011

inköp logistik pRoDUktion AFFÄRER

Världsmästare på lager

slussen – sinnrik 
flödesmodelllogistikfastigheter: 

läget är allt

Dag Ericsson 
om sCM 2.0

tema: Hamn 
och sjöfart

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7 2012

Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial

Ljus arbetsmarknad för  

nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet

Dag Ericsson:  

Mot djupare kundinsikt

inköp logistik pRoDUktion AFFÄRER

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST 
20492681 
761 10 Norrtälje

Den 27 januari somnade Ikeas grundare  
Ingvar kamprad in, 91 år gammal.  
Med smarta logistiklösningar har han byggt  
ett osannolikt möbelimperium. 

Ikeavaruhus i 
Queenstown, Singapore. 

Fem LogIStIkLöSNINgar Bakom IkeaS FramgåNg
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1. platta paket

ikea har gjort sig känt för sina platta paket och den vidhängande idén att låta kun-
derna göra monteringsjobbet. lösningen sparar tillverkningskostnader och oerhört 
mycket plats i både transporter och lagring och gör att priserna kan hållas nere. 

2. lågkostnadstillverkning

bolaget var också tidigt ute med att lägga ut tillverkningen till lågkostnadsländer från 
början främst i Östeuropa, men numera främst i kina och övriga sydostasien.

3. Centrallager

ikea var också bland de första att satsa på centrallager, för sveriges del i Jönköping 
och älmhult, för att försörja varuhusen med sina produkter.

4. global effektivitet

ikea har lyckats skapa effektiva, innovativa och kreativa logistiklösningar och har 
förändrat hela sin globala logistik, från inköp/sourcing till design, produktion och 
distribution till alla företagets över 300 varuhus runt om i världen.

5. Hållbara transporter

ikea var tidigt ute med järnvägstransporter genom bl a ikea rail och målet är att 
öka andelen järnvägstransporter till minst 75 procent. idag transporterar bolaget 
omkring 50 procent av sitt gods på järnväg. 



JAG      LOGISTIK

ÄNTLIGEN I ÖREBRO!
Besök, lyssna och känn på några av  
regionens mest spännande företag

PLAN-KONFERENSEN 2018
17-18 APRIL  
ÖREBRO

WORKSHOP MED  
FÖRDJUPNING

ERFARENHETSUTBYTE 
OCH UTÖKAT NÄTVERK

UNIKA  
STUDIEBESÖK

PLAN ÄR KOMPETENSNÄTVERKET FÖR ALLA SOM ARBETAR MED LOGISTIK, SUPPLY CHAIN OCH LEAN

Läs mer och  

anmäl dig på  

www.plan.se



Nyhet! 
Hemleverans 
när dina kunder 
är hemma.

Många av dina kunder har bett oss leverera på kvällen 
istället för på dagen. När de är hemma, helt enkelt.

Från och med november kan mottagare välja  
hemleveranser mellan klockan 18 och 21 (men man kan 
fortfarande få sina paket under dagen om man så önskar). 
Redan i starten täcker vi in fler än 75 procent av alla 
hushåll i Sverige.

 
Läs mer om våra kvällsleveranser på 
postnord.se/flexchange


