
Kirunas stadskärna är på väg att sjunka och innan 2035 måste en tredjedel av staden flyt-
tas. Flytten är världsunik, och med växande klimathot – som översvämningar – är det inte 
omöjligt att den kompetens som nu byggs upp i Kiruna kan komma till nytta på andra håll. 
 – Visst bygger man upp nya stadsdelar runt om i världen – ja – men att man gör allt sam-
tidigt, och att folk ska vilja bo kvar medan det sker, det händer bara här,  
säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKABs samhällsomvandlingar. 
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Sverige tvåa på logistik  
Lauri Ojala om Sveriges andraplats 
i årets LPI-index.  

Mod att gå sin egen väg  
Linn och Marcus Tagesson om nya  
lagret och Babyshops framgångssaga.  

Stärk leverantörsbanden 
Veronica Svensson Ülgen om 
hur långsiktighet förbättrar leve-
rantörsutvecklingen.  
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• Skyltläge E4
• Norrköping
• Logistik
• Bilhandel

Välkommen att kontakta 
oss på 011-36400

WWW.MFU.SE

 sid 9  sid 21  sid 26

tema Norrlandslogistik

De flyttar en stad

 sid 14–15

Säve – Göteborgs nästa  
logistikcenter?
Vid Säve flygplats norr om Göte-
borg har Serneke förvärvat över tre 
miljoner kvm mark. Visionen är att 
utveckla det gamla flygplatsområdet 
till en industriell blandstad med 1,5 
miljoner kvadratmeter markytor för 
industri och logistiketableringar.  sid 8

Stora vinster med samarbete  
på tvären 
Sedan 2016 har SSABs stål sällskap 
av andra företags gods på Stålpendeln 
mellan Luleå och Borlänge: ett sätt 
att effektivisera transporter som Per 
Bondemark, inköpsdirektör på SSAB, 
tror starkt på:  
 – Det handlar om att driva ut slöserier och  
få en effektiv process.  sid 16–17

Framtidens flervåningslager 
Just nu byggs Englands första 
flervåningslager i centrala Lon-
don, med 40 000 kvm yta förde-
lat på tre plan. Savills brittiske 
analyschef Kevin Mofid berättar 
om hur dynamiken förändras i 
e-handelns kölvatten.  sid 4
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 sid 6–7

E-handel präglar årets  
logistiketableringar  
E-handel och terminaler utmärker 
logistikåret 2018, ett starkt tillväxtår 
för logistikfastigheter. ”Det blir spän-
nande att se var logistiken hamnar 
nu när marken i de etablerade stor-
stadslägena börjar ta slut” säger Linda 
Persson, Savills, som ingår i juryn för 
Årets Logistiketablering.     
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2. Intelligent Logistik

Hilda Hultén
redaktör

Nästa nummer av temabilagan Intelligent Logistik kommer i vecka 44

Klara eriksson 
Nyhetsredaktör

Transporterna – politikernas huvudvärk 
I söndags sa Sveriges medborgare sitt vid valurnorna - en 
nagelbitare utan motstycke. Det rödgröna blocket fick ett 
ynka mandat mer än alliansen och utgången i är i skrivande 
stund ännu osäker. Men en sak är klar. De närmaste fyra 
åren så kommer uppgiften att minska transportsektorns 
klimatutsläpp vara en ond huvudvärk för våra folkvalda. 

Godstransporterna på väg ökar varje år och transport-
sektorn är den främsta källan till koldioxidutsläpp i Sve-
rige. Riksdagspartierna och branschen har satt upp ett 
tufft klimatmål: att minska utsläppen med 70 procent till 
år 2030, men hur ska det ske? Kanske kan det nyinrättade 
godstransportrådet komma med kloka förslag, men vi får 
också sätta vårt hopp till varandra. 

För som meteorologen Pär Holmgren så klokt sagt om 
klimatförändringarna: Det minsta vi kan göra är så mycket 
som möjligt.

I det här numret fokuserar vi extra på Norrland. Temat 
lyfter vilken rikedom på både naturresurser, kompetens 
och smarta logistiklösningar vi har i Sverige – som den 
världsunika kunskap om stadsflyttslogistik som nu byggs 
upp i Kiruna och Gällivare.

Samtidigt påminner vårt fokus på norra Sverige, särskilt 
oss sydlänningar som kanske behöver påminnas, om hur 
stora avstånd vi har att förhålla oss till och hur viktiga de 
billiga lastbilstransporterna blivit för vårt lilla, exportbe-
roende land. 

Det är i den kluvenheten politikerna och hela logistik-
sverige måste navigera: minska utsläppen, samtidigt som 
konkurrenskraften för hela Sverige värnas. För vi är kon-
kurrenskraftiga. Enligt Världsbankens senaste mätning 
av länders logistikförmåga hamnar Sverige på andraplats 

i världen, efter Tyskland. Det är ett resultat att vara stolt 
över. Vår infrastruktur fungerar bra, vi har röjt många tull-
svårigheter och handelshinder och transporter in och ut ur 
landet är pålitliga, punktliga och spårbara. 

Vad vi däremot ska vara mindre stolta över är att Sverige 
inte lyckades vaska fram en enda respondent till enkäten 
som rapporten och indexet baseras på. När våra nordiska 
grannläder levererar minst ett 20-tal svarande speditörer 
så bidrar Sverige med noll. Skärpning, svenska speditörer! 

Logistiketableringar, fastigheter och e-handelslogistik 
är som alltid välbevakade teman i tidningen. Juryarbetet 
inför Årets Logistiketablering 2018 pågår just nu för fullt 
– så välkomna att nominera era favoritbyggen! Vinnaren 
avslöjas vid ett lunchevent på Öppna scenen på Logistik & 
Transport den 6 november. Den här tidningen kommer ut 
lagom till Business Arena i Stockholm den 19–20 septem-
ber, där Intelligent Logistik medverkar med ett fördjup-
ningsspår om logistik – närmare bestämt om den helauto-
matiserade daligvaruhandeln. Hoppas vi ses där! 

Intelligent Logistik är Sveriges största renodlade 
branschtidning om logistik. Vi bevakar ämnets hela bredd, 
från inköp och transporter till produktion, fastigheter, 
infrastruktur 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.



www.corem.se

COREM PROPERTY GROUP LAGER/PRODUKTION/KONTOR
Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige samt 
i Danmark. Vårt fastighetsbestånd omfattar över 1,3 miljoner kvm yta med attraktiva lägen på många orter. Med en 
aktiv egen förvaltning kan vi vara din partner avseende lokalfrågor och medverka till att utveckla er affär. Nedan 
presenterar vi ett urval av vad vi kan erbjuda för närvarande. Tveka inte att höra av dig för en vidare diskussion.

CITYNÄRA LOGISTIKFASTIGHET I MALMÖ
SADELGJORDEN 1 – GALOPPGATAN 4
På Galoppgatan 4, Malmö, kan vi erbjuda effektiva lager- och kontorsytor med 
möjlighet till expansion. Fastigheten består av 8 300 kvm flexibelt lager med 
5 portar (med möjlighet till fler portar). I tillägg finns 750 kvm fullt utrustat 
kontor med konferensrum, lunchrum etc. 

TEKNISK INFORMATION
• Portar: 5 st 3x3 m, marklast och lastkaj.

• Grund: Platta på mark, ca 3 000 kg/kvm.

• Takhöjd: 4,5-5,5 m.

• Kraftförsörjning: 400 A.

• Uppvärmningssätt: Fjärrvärme.

Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.

För ytterligare information kontakta 
Daniel Lindhagen på 0768 - 91 73 22 
eller daniel.lindhagen@corem.se 

OMRÅDE   ADRESS    YTA      LOKALTYP KONTAKTUPPGIFTER

Sollentuna Bergkällavägen 35 1 250 kvm    Kontor/lager   Sofie Nyberg 0709-75 56 58

Järfälla Nettovägen 13 4 800 kvm    Lager   Sofie Nyberg 0709-75 56 58

Göteborg Exportgatan 65 8 600 kvm    Lager   William Bengtsson 0722-41 04 98

Malmö Kosterögatan 8   2 500 kvm   Lager   Björn Härstedt 0705-43 47 48

Katrineholm Västgötagatan 16 3 000 kvm    Produktion/Lager Jan Östergren 0705-31 61 18

Jönköping Industrigatan 14 6 350 kvm    Kyl/Fryslager   Ulrik Rosklint 0723-19 95 00

Läs mer om våra lediga lokaler på www.corem.se
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Kundstorm mot Postnords  
höjda julpriser

Nytt TPL-lager byggs i Kumla 
Prisjusteringen gäller tjänster som MyPack 
Collect, MyPack Home, Return Drop Off och 
Return Pickup. Postnord kallar prishöjningen 
för ett ”kapacitetstillägg” och beslutet motive-
ras med att ingen verksamhet går att dimen-
sionera för en extrem högsäsong. 

Flera kunder uttrycker ilska över både 
beslutet och tillvägagångssättet. 

– Det är orimligt att införa en sådan här 
avgiftshöjning utan att överhuvudtaget ha en 
dialog med oss kunder, säger Marcus Tages-
son, vd på Babyshop.  

– Att flytta över ansvaret och låta det redan 
pressade retail-ledet ta den ekonomiska smäl-
len känns ganska desperat och ogenomtänkt, 

På 1970-talet byggde dåvarande BOB indu-
strier en stor livsmedelsfabrik i Viaområdet 
i Kumla och avsatte ett större markområde 
söder om fabriken för utvecklingsmöjligheter.

Postnord TPL AB och Orkla ASA har nu 
tecknat en avsiktsförklaring om uppförande 
och drift av en ny logistikfastighet på platsen, 
där Orkla förväntas bli den största kunden. 

– Att Orkla väljer att satsa i Kumla ser vi 
som mycket positivt! Det är ett kvitto på att vi 
är en attraktiv kommun även för företagare. 

frågan är vad Postnord ska transportera om 
handlarna går i konkurs, säger Tomas Paepke, 
logistikchef på Intersport. 

Även Svensk digital handel ställer sig kri-
tiska:

– Postnord har ju också omfattande statis-
tisk om hur julhandeln på nätet utvecklats de 
senaste tio åren. Rimligen borde de ha inlett 
dialogen med e-handelsföretagen om åtgär-
der för att klara jultrafiken och eventuella 
prisjusteringar redan tidigt i våras, kom-
menterar Per Ljungberg, vd på Svensk digital 
handel och tidigare kommunikationschef på 
Postnord.

Denna expansion bidrar dessutom till nya 
jobb vilket är mycket glädjande, säger Kata-
rina Hansson, ordförande för kommunstyrel-
sen i Kumla.

Lagret förväntas på sikt ge 50–100 nya 
arbetstillfällen i kommunen. 

Avtalet innebär att Postnord TPL utökar 
sin verksamhet till Närke. Ambition är att 
kunna påbörja byggnationen under 2018 och 
att lagret ska kunna tas i bruk från årsskiftet 
2019/2020.

I augusti skickade Portnord ut ett brev till sina före-
tagskunder där man aviserade en prishöjning på fyra 
kr per kolli för sina pakettjänster under julhandeln, 
från 15 november till den 31 december. Orkla outsourcar logistiken till Postnord TPL, som 

bygger en lagerfastighet på 25 000–30 000 kvm i Kum-
la, med plats även för andra företags lagerverksamhet.   

Många kunder, särskilt e-handlare upprörs över postnords aviserade prishöjningar inför jul. 

Katarina Hansson är ordförande för kommunstyrelsen i Kumla, som får postnords nya tpL-lager.
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Kevin Mofid, analyschef på Savills huvud-
kontor i London, har en lång bakgrund inom 
logistikfastigheter. På Savills lunchsemina-
rium Makrotrender inom industri och logis-
tik berättar han, med glimten i ögat, att för tio 
år sedan var det ingen som vill prata logistig-
fastigheter med honom.

– Logistikfastigheter var ”the lowest form 

of real estate”, säger Kevin Mofid, och menar 
att det var turen som gjorde att han intresse-
rade sig för något som skulle visa sig verkligen 
ha framtiden för sig.

– I Storbritannien står e-handeln nu för 20 
procent och det har haft en enorm påverkan 
på utvecklingen av logistikfastigheter. Samma 
utveckling går att se på andra håll i Europa.

Framtidens lager är här
I London byggs just nu Storbritanniens första trevå-
ningslager, citynära och med hyra som en kontorsfas-
tighet. Kevin Mofid, chef för Savills analysavdelning 
i London, tror att denna typ av logistiklösning snart 
kommer att synas även på andra håll i Europa.

Citynära logistik

I samma områden som människor vill bo i, 
och värna stadsmiljön, vill man som konsu-
ment få varan levererad närsomhelst och till 
den plats man för tillfället befinner sig. Denna 
konflikt driver fram nya lösningar – som tre-
våningslagret i närheten O2-arena i London, 
fyra kilometer från centrala London, som just 
nu utvecklas av fastighetsbolaget Gazeley.

– Fastigheten skulle ha bebyggts med 
bostäder, men en logistikutvecklare gick in 
och bjöd över, berättar Kevin Mofid.

När man bygger så nära city blir hyran hög 
– i nivå med hyran för kontor i vissa delar av 
London. Men det finns hyresgäster som är 

beredda att betala för ett stadsnära logistik-
läge, menar Kevin Mofid.

– Vi kan se hur dynamiken förändras. 
Hyresgäster i den här fastigheten kommer 
bli företag som Amazon och Google, och det 
finns starka skäl till det.

Det kollektivtrafiknära läget skapar möj-
lighet för anställda att ta sig till lagret dygnet 
runt, och effektivt leverera varor till alla kon-
sumenter som bor i närheten. Liknande lager 
finns på flera ställen i Asien, bl a i Hongkong, 
och Kevin Mofid tror att vi snart kommer se 
dem i fler urbana regioner i Europa.

– Logistikfastigheter står som en av vin-
narna i den här utvecklingen.

AV KLArA eriKSSoN

– i Storbritannien står e-handeln nu för 20 procent och det har haft en enorm påverkan på 
utvecklingen av logistikfastigheter, säger Kevin Mofid. 
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… Amazon
– amazon kommer till sverige inom ett år och de behöver plats. de går in i allting och då 
gäller det för övriga att konkurrera. ett exempel är tjänsten amazon Wardrobe – konsumenten 
får hem en låda med kläder att prova och kan sedan skicka tillbaka det som inte passar. hur 
ska stora modister som h&M och Zara bemöta detta?

… the ”Death of retail”
– om man ser vilka detaljhandlare i Usa som det fortfarande går bra för, är det de som inves-
terar stort i sina supply chains, i automation och robotik. en studie i ”logistics Manager”, 
visar att bara 17 procent av de 500 tillfrågade logistikchefer anser att deras supply chain är i 
optimal form för modern logistik.

… Logistikläget 
– Vid valet av logistikfastighet blir läget utdaterat snabbare än lokalen. ett lager består av 
fyra väggar, ett tak och en dörr medan ett läge snabbt kan bli förlegat. fundera över vad som 
kan göra läget förlegat: vilka infrastrukturplaner finns? kan politiska beslut påverka områdets 
utveckling?

KEvIn MoFID oM…
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Göteborgs hamn  
på rätt köl

Nytt råd för godstransporter

Ford byter TPL-partner   
i Örebro 

Svensk industri går bra och det märks i Göte-
borgs hamn där flödena av fordon och energi-
produkter ligger högt. Det finns också tecken 
på en ljusning i containerhamnen, under årets 
första sex månader skeppades 378 000 tjugo-
fotscontainrar (TEU). Det är en uppgång med 
19 procent jämfört med samma period 2017. 
Dock var jämförelseperioden svag historiskt 

I augusti inrättade regeringen ett råd för 
godstransporter, med 18 ledamöter. Ordfö-
rande för godstransportrådet blir sittande 
infrastrukturminister: just nu Tomas Ene-
roth. I sociala medier möttes beskedet med 
positiva tillrop, och en del kritik för bristande 
branschrepresentation. 

De utgör godstransportrådet:

Ordförande: Tomas Eneroth, Infrastruktur-
minister 
Per-Olof Arnäs, Universitetslektor, Chalmers
Ylva Arvidsson, Chef flygfrakt, Swedavia
Svante Axelsson, Nationell samordnare,  
Fossilfritt Sverige
Karolina Boholm, Transportdirektör Skogs-
industrierna
Per Bondemark, Vice VD, SSAB

Det brittiska logistikföretaget Ebrex etablerar 
ett 12 000 kvm stort nordiskt reservdelslager 
för Fords räkning i Örebro. Ford lämnar där-
med sin TPL-lösning hos DHL på samma ort. 
Anläggningen i området Västra Pilängen, i 
direkt anslutning till E20 och med grannar 
som  Postnord, Lidl och XXL, ska stå klar för 
inflytt i mars 2019, byggs av Logistic Contrac-

sett, vilket antas bero på hamnkonflikten som 
kulminerade förra sommaren. 

– Containerterminalen har ju gått igenom 
ett stålbad men även där börjar det se ljusare 
ut igen – kunderna och volymerna verkar nu 
återkomma, kommenterar Göteborgs Hamns 
vd Magnus Kårestedt.

Linda Borgenstam, VD, Schenker Consulting
Mattias Dahl, VD, Transportföretagen
Richard Engström, VD, Svensk Sjöfart
Gunilla Glasare, Chef Avdelningen för till-
växt och samhällsbyggnad, SKL
Richard Gegö, VD, Sveriges Åkeriföretag
Karolina Kjellgren, Head of Oceania Trade, 
Wallenius Wilhelmsen Logistics 
Jenny Lindqvist, Head of Intelligent Trans-
port Systems, Ericsson
Marie Nilsson, Förbundsordförande, IF 
Metall
Ulrika Nilsson, VD, Piteå Hamn
Jan Sundling, Styrelseordförande, Green 
Cargo
Therese Svanström, Kanslichef, Unionen
Björn Westerberg, VD, Tågoperatörerna

tor och hyrs av Ebrex på ett tioårskontrakt. 
Det brittiska logistikföretaget Ebrex driver 
TPL-lager för Fords räkning i bland annat 
Tyskland och Polen, etableringen i Örebro 
blir bolagets första i Norden.  Tomten som LC 
förvärvat av Örebro kommun är stor nog att 
expandera byggnaden med 3 000 kvm, något 
som ligger i framtidsplanen. 

www.logpoint.se

Vi har alla förutsättningar och ett av de 
bästa lägen man kan ha – 10 min från 
Jönköping, mitt emellan Nordens största 
städer och med vägarna precis utanför. 

Och vi kan bli ännu bättre genom att 
skapa mer service, fler kontaktytor och 
större möjligheter för expansion och 
tillväxt. 

För även om vi har Nordens bästa 
läge så ska vi också bli Nordens bästa 
logistikområde. 

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

FraMtIDEnS DaGLIGvaruLoGIStIK På BuSInESS arEna 

På business arena i stockholm den 19–20 
september arrangeras ett fördjupningsspår 
inom logistik med rubiken ”den helautoma 
tiserade dagligvarukedjan”, som handlar om 
framtidens automationslösningar i e-handeln 
med mat och vad som krävs i form av logistik-
fastighetrer för att möta behovet. Medverkar 
gör bl a benny thögersen, Catena, Jesper 
Carlsöö, Corem, sven frisk, sweco och 

Mathias forsberg, sigtuna kommun. leder 
samtalet gör intelligent logistiks chefredaktör 
hilda hultén. 

tid: torsdagen den 20 september  
kl 13.30–14.30 

plats: stockholm Waterfront,  
lokal 27, Plan 2

Containervolymerna tycks vara på väg tillbaka i göteborg.

ulrika Nilsson, vd piteå hamn, är en av ledamöterna i det nya rådet. 

ebrex framtida Ford-lager i örebro. Lagret blir tpL-bolagets första etablering i Norden. 
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6. Intelligent Logistik

Logistik blir ett allt hetare fastighetssegment 
och inte minst e-handeln driver behovet av 
nya logistikytor. Av de 25 logistikfastigheter 
på över 10 000 kvm som färdigställs i Sve-
rige i år är minst fem direkt eller indirekt 
e-handelsetableringar. Tre av dem är Apotea 
i Morgongåva, Zalando i Brunna och Babys-
hop på Stigamo, men även Nowaste Logistic 
i Helsingborg bygger för e-handelslogistik åt 
Furniturebox och Trademax, och Castellum 
hyr ut delar av sitt nybygge på Hisingen till 
Bagaren & Kocken.

– E-handeln i sig är inte ny, men jag skulle 
säga e-handeln slog igenom förra året vad gäl-
ler nybyggen, säger Patrik Lööv, affärsutveck-
lare på Logistic Contractror, LC. 

Tidigare hade e-handeln svårt att få ihop 
kalkylerna med nyproduktion, men nu ver-
kar branschen ha fått bättre koll på sin tillväxt 
och ekonomi, menar han. 

– Framöver kommer e-handeln stå för en 
stor del av kakan när det gäller nybyggen.

Fler utvecklingsprojekt

LC står för åtta av årets 25 logistikbyggen, 
eller 137 000 kvm, vilket motsvarar närmare 
30 procent av de totala logistikytor som byggs 
2018. För 2019 ser orderboken ännu fullare ut, 
med nio signerade kontrakt och fler på väg in. 

– Jag tror att vi hamnar på 10–12 projekt 
2019. Det som är intressant med 2019 är att 
sex av dem är så kallade utvecklingsprojekt, 
där vi äger fastigheten under byggtiden och 
först sedan säljer den, säger Patrik Lööv. 

– Normalt brukar vi ha ett par sådana pro-
jekt per år, men det verkar som om allt fler av 
våra kunder väljer att hyra sina lager istället 
för att äga dem. 

Att intresset för att köpa logistikfastigheter 
är stort märks också. 

– Många fastighetsbolag ställer om sin 

portfölj mot mer logistik, eftersom handels-
fastigheter inte är lika lönsamma längre. Vi 
blir ganska mycket uppvaktade av olika inves-
terare. 

Jönköping och göteborg går starkt 

Av de 25 större logistikfastigheter som byggs i 
år ligger fem stycken i Jönköping. Det är lika 
många som i Stockholm och fler än i Göte-
borgsregionen, som får fyra nya storetable-
ringar under 2018 – som dock slår Jönköping 
i yta. Sammanlagt byggs 63 000 kvm logis-
tikytor i Torsvik och Stigamo, att jämföra 
med 76 200 kvm i Stockholm och 99 200 i 
Göteborg. Årets största etablering är Rustas 

tillbygge av centrallagret i Norrköping, som 
landar på 46 000 kvm. 

Enligt Fredrik Jagersjö, affärsutvecklare på 
LC, är Göteborg hamn ett logistikläge som 
sticker ut. Här utvecklar NCC, Bockasjö, Cas-
tellum, Prologis och hamnen själv omkring 
en miljon kvadrat logistikytor. 

– Logistikparken där har utvecklats 
extremt snabbt, på bara ett par år har stora 
delar byggts och hyrts ut. Jag tror inte att 
någon i branschen hade trott det. 

Maria Björsander, uthyrare på NCC som 
äger 220 000 kvm mark i parken, håller med. 

– Nej, det var nog ingen som vågat hoppas 
på att det skulle gå så fort. 

Växande markbrist

NCC har utvecklat två tredjedelar av sin plan-
lagda mark i parken, Nu återstår två större 
tomter där man hoppas på projektstart för 
minst en innan årsskiftet. 

– Köparnas intresse går inte att beskriva, 
det är ett enormt tryck, hyresgästerna är 
dock lite mer tveksamma. Vi har ytterligare 
100 000 kvm mark som vi väldigt gärna vill 
utveckla, men marken är inte planlagd och 
kommunen skyller på resursbrist. Göteborgs 
stad har väl andra prioriteringar, tyvärr, så 

E-handeln präglar årets logistiketableringar
Livsmedelsetableringar 
och e-handel präglar 
branschen för logistik-
fastigheter med ett ökat 
tryck på logistik nära stor-
städerna. I år färdigställs 
en halv miljon kvadrat-
meter ytor för logistik, 
och markbristen växer 
när trycket på storstäderna 
ökar. 

snart finns ingen mark kvar att bygga på. 
Med det höga trycket på logistikmark gene-

rellt, speciellt i storstäderna, börjar marken 
nu ta slut på många ställen. 

– Det börjar bli brist på mark för logistik i 
bra lägen. I lägen som Rosersberg och Brunna 
är marken i princip slut, så logistiken trycks 
ut från staden. Och även om många kom-
muner med logistikprofil säger att de har 
etableringsmark så är det inte så många som 
faktiskt har byggklar mark, och då tar det för 
lång tid, säger Linda Persson, ansvarig för 
logistiksegmentet på Savills och medlem i 
juryn för Årets Logistiketablering.

– Så det som blir riktigt intressant är att se 
var logistiken tar vägen härnäst.

Att många fastighetsutvecklare suttit länge 
på mark innebär också att hyrorna hålls kvar 
på en orimligt låg nivå, menar hon. 

– Många nya aktörer som köper logistik-
mark nära storstäderna idag blir nog tagna 
på sängen när de inser att de inte kan bygga 
logistik med konkurrenskraftiga hyror. 

Livsmedel tillväxtbransch

Av de 25 byggen som färdigställs i år kan 
minst sju kopplas till dagligvarubranschen. 

– Det är många av de stora TPL-aktörerna 
som uppdaterar sina fastighetsbestånd, inte 
minst inom kyl- och fryslager, säger Peter 
Wiman, analyschef på Savills. 

– Sen är det väldigt intressant det som 
händer inom e-handel med livsmedel, där 
de stora drakarna säkrar mark i storstadsre-
gionerna för e-handelslager. Icas markköp i 
Brunna och Malmö är bra exempel på det. 

I februari köpte Ica fastigheter en tomt på 
83 500 kvm i Brunna logistikpark av Kilen-
krysset, där det spekuleras att Ica kommer 
att bygga sitt första e-handelslager av Ocado-
modell. I juli lade Ica vantarna på ytterligare 
en 64 000 kvadratmeter stor tomt i Brunna, 
nu av NCC.

Många mindre anläggningar byggs också 
just nu, i storleken 5 000–10 000 kvm. 

– Räknar man med dem så är 2018 ett fan-
tastiskt år för logistikfastigheter. Enligt vår 
statistik byggs närmare 700 000 kvm logisti-
kytor i år, säger Peter Wiman.

Linda Persson håller med om att trycket är 
stort på mindre lokaler. 

– Väldigt många söker mindre lokaler, runt 
1 000 kvm, i stadsnära lägen. Om jag fick välja 
en drömfastighet att förmedla skulle det vara 
en stor ”multi tenant”-fastighet i Årsta–Väst-
berga. 

text oCH Foto HiLDA HuLtéN

»Det är mycket logistik-
mark som köps upp just 
nu, inte minst av daglig-
varuhandeln«

Under mässan logistik & transport i 
göteborg 6 november kl 12–13 koras vin-
naren av intelligent logistiks utmärkelse 
årets logistiketablering. etableringen 
ska möta ett reellt behov, vara smart 
placerad, innovativ och nytänkande i sitt 
utförande, energismart och ha ett tydligt 
arbetsmiljötänk. Priset instiftades 2017 
och går till en logistikfastighet som fär-
digställs samma år som priset delas ut. 
förra året kammade Catena hem vinsten 
för e-city engelholm med boozt som 
huvudetablering. i juryn för priset sitter 
linda Persson, savills, tobias Jonasson, 
Mysigma, samt hilda hultén och gustaf 
berencreutz, intelligent logistik. 

Nomineringar kan skickas till adressen 
info@intelligentlogistik.se och finalis-
terna presenteras i Intelligent Logistik 
nummer 6 2018 som utkommer i Dagens 
industri under vecka 42. 

årEtS LoGIStIK- 
EtaBLErInG På LoGIStIK  
& tranSPort 

– Köparnas intresse går inte att beskriva, 
säger Maria Björsander. 

Jönköping får fem av årets 25 logistiketableringar. Det senaste tillskottet är DSVs terminal i Sunnanå som byggs av goldbeck och ska stå klar 
till årsskiftet. 
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For forty years Langebaek have been at the forefront of Supply Chain &  
Logistics consulting in Scandinavia. Combining sound strategy and practical 
know-how in a trademark approach, we have succesfully completed 2,000+ 
projects in close collaboration with 300+ clients including a number of prominent 
Swedish companies. Whatever your challenge, whether optimising existing  
operations or building entirely new facilities, we’re here to help. 

Learn more at langebaek.com, or call +45 2035 4070.

EXCEPTIONAL  
SUPPLY CHAIN &  
LOGISTICS SOLUTIONS

langebaek .com

Läge Brukare ägare/byggare Storlek (kvm)

norrköping rusta  nrP/Wilfast 46 000 

borås/Viared speed group nreP logicenters 38 000

heby/Morgongåva apotea Catena/lC  38 000 

helsingborg/tostarp nowaste logistics/tPl Catena fastigheter 30 400

stockholm/brunna Zalando nreP logicenters 30 000 

Örebro/Pilängen  Postnord bockasjö 26 600 

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

Jönköping/stigamo dsV goldbeck 22 000

Jönköping/stigamo babyshop reach/nreP logicenters 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

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  lC 12 000

stockholm/brunna spek/engelmanns/ nCC 12 000 
 Consentino 

kristianstad  kiviks Musteri gdl/lC  11 000

Malmö/norra hamnen spekulation skanska 10 500 

Jönköping/torsvik spekulation tolust/lC  10 000 

stockholm/brunna spekulation gsCC 10 000 

skaraborg/götene götenehus götenehus 10 000

                                   totalt 480 700 kvm

(Statistik: Intelligent Logistik)

LoGIStIKByGGEn SoM FärDIGStäLLS 2018  
(endast fastigheter över 10 000 kvm)

– Det som blir riktigt intressant är att se var logistiken tar vägen härnäst, säger Linda persson. 
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Entreprenadföretaget Serneke, kanske främst 
känt för utvecklingen av Karlastaden med 
Göteborgs första skyskrapa Karlatornet, 
planerar att bli en logistikfastighetsaktör av 
rang. I juli presenterade bolaget visionen för 
sitt jätteområde kring Säve flygplats.

– Visionen är att skapa ett logistikområde 
som inte bara är grå lådor. Vi vill skapa logis-
tik som sätter människan i centrum, säger 
Rickard Edlund, projektchef på Serneke Fast-
ighet AB.

Sedan Serneke förvärvade flygplatsen 2016 
och militärens mark 2017 har landnings-
banan kortats och all flygverksamhet, med 
privatf lyg, 112-f lyg och militärt f lyg, har 
flyttats och koncentreras nu på ett 50 hektar 
stort område i den västra delen av området. 
Därigenom frigörs 260 hektar mark som ska 
utvecklas till en ”industriell blandstad”, med 

kontor, upplevelseindustri, handel, industri 
– och logistik.

Möjlighet att bygga stort

Totalt kommer ca 1,5 miljoner kvm mark 

Säve – Göteborgs nästa logistikcenter?
Vid Säve flygplats norr 
om Göteborg har Serneke 
förvärvat över 3 miljoner 
kvm mark. Visionen är 
att utveckla det gamla 
flygplatsområdet till en 
industriell blandstad med 
1,5 miljoner kvadratmeter 
markytor för industri och 
logistiketableringar.

avsättas för industri och logistik. I den cen-
trala och södra delen planeras logistikbygg-
nader på upp till 50 000 kvm. Serneke öppnar 
också för möjligheten att bygga ”riktigt stora 
anläggningar” – på 100 000 kvm eller mer.

– Vi kommer att kunna bygga för all typ av 
logistik. Säve var ett av tre slutalternativ för 
Northvolts nya batterifabrik, så möjligheten 
finns att bygga stort.

Det finns även planer på att förse stora 
delar av fastighetsbeståndet med solceller, för 
att i möjligaste mån göra området självförsör-
jande på el. I visionen för Säveområdet ingår 
anläggningar för motorcross, ridsport och 
skydiving.

– Säve kommer att skapa tusentals arbets-
tillfällen och vi vill möta människans behov 
av annat än arbete. Det finns i bolagets DNA 
att tänka så. 

eget fastighetsbolag

Serneke grundades 2002 i Göteborg av Ola 
Serneke, som har ett brinnande intresse för 
idrott. Serneke har byggt f lera arenor, är 
storsponsor i IFK Göteborg och har utveck-
lingsprojekt inom friluftssport i bland annat 
Dalarna, Stockholm och Skåne

Genom åren har bolaget förvärvat alltfler 
fastigheter, och i samband förvärvet av Säve 
väcktes tanken på att knoppa av fastighetsut-
vecklingen i ett eget bolag, något som genom-
fördes för 1,5 år sedan.

– Ett par fastigheter går att sköta utan ett 
separat fastighetsbolag, men det blev natur-
ligt att skapa ett eget bolag för fastighetsut-
veckling och förvaltning, berättar Rickard 
Edlund.

Idag jobbar omkring 20 personer med 
fastighetsutveckling och koncernen, som har 
över 1 000 anställda totalt.

– När det blir byggdags i Säve behöver vi 
säkert knyta till oss mer kompetens inom 
logistikfastigheter. Men i nuläget handlar det 
mesta utvecklingsarbetet om detaljplanepro-
cesser.

Området är ett av de största sammanhäng-
ande, privatägda markområdena för logistik-
utveckling i regionen.

– Sammanlagt har vi gjort fem mark- och 
fastighetsförvärv i Säve, vi vill ha kontroll 
över hela området. 

Strategiskt läge

Säve flygplats ligger strategiskt bra för logis-
tik, i direkt anslutning till Hisingsleden, ca 15 
minuter från centrala Göteborg och hamnen. 

Arbetet med en ny översiktsplan för Göteborg 
pågår just nu och där finns Säve med. 

– Förhoppningen är att översiktsplanen 
ska vara klar 2020, och att vi därefter kan 
få till en detaljplan för området omkring år 
2021–2022. Men vi har redan lämnat in ett 

par bygglovsansökningar och staden har gett 
signaler om att vissa bygglov kan godkännas 
redan innan detaljplanen träder i kraft, om de 
ligger i linje med planen för området.

På området finns idag förutom flygverk-
samheten bland annat CEVT, som bedriver 
forskning och utveckling inom fordonsindu-
strin. Säve blir en enligt Rickard Edlund en 
förlängning av Volvos befintliga industriom-
råde.

– Det krävs mer idag för att skapa lyckad 
logistik, ett logistikområde måste vara 
levande. Människor vill känna närheten till 
staden och kunna träna, handla och äta där 
de arbetar. Lyckas vi få till den blandstad vi 
tänker oss kommer detta att bli ett bra ställe 
att jobba på.

AV HiLDA HuLtéN

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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total yta: 3 140 000 kvm

utvecklingsbar yta: 2 240 000 kvm

Yta planerad för industri  
och logistik: 1 500 000 kvm

potentiell yta för solceller  
på tak: 750 000 kvm

FaKta SävE FLyGPLatS- 
oMråDE

– När det blir dags att börja bygga i Säve 
kommer vi säkert att behöva knyta till oss 
mer kompetens inom logistikfastigheter, 
säger rickard edlund.

F
o

t
o

: 
S

e
r

N
e

K
e

Visionsbild för Säve Flygplatsområde med anläggningar för upplevelser och logistik längs en huvudgata med kontor, butiker och restautanger. 
området planeras att byggas ut etappvis. 
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Sverige fortsätter att förbättra sina förutsätt-
ningar för internationell handel. I Världsban-
kens rapport Connecting to Compete 2018, 
som rankar världens länders logistikförmåga, 
kommer Sverige på andraplats efter Tyskland. 

– Sverige levererar bra på alla kriterier. 
En tråkig sak i årets rapport är dock att vi 
inte lyckats få en enda respondent ifrån Sve-
rige. Från de andra nordiska länderna har vi 
åtminstone 20–25 respondenter, men i Sve-
rige verkar intresset att bidra vara obefint-
ligt, säger Lauri Ojala, professor och chef för 
logistikavdelningen vid Åbo handelshögskola 
i Finland och den enda externa medförfatta-
ren till Världsbankens rapport. 

Rankningen, Logistics Performance Index, 
görs utifrån enkätsvar från 1 000 logistikfö-
retag och speditörer i hela världen. LPI betyg-
sätter länders prestation utifrån sex kriterier; 
tullhantering, infrastruktur, internationella 
transporter, logistisk kvalitet & kompetens, 
spårbarhet och punktlighet.

Liten effekt av hamnkonflikten

Att Sverige klättrar kan tyckas förvånande, 
med tanke på konflikten i Göteborgs hamn 

som orsakat stora störningar i landets i con-
tainerflöden de senaste två åren. 

– Möjligen kan man se en liten effekt av 
konflikten i att betyget har sjunkit något för 
kriteriet spårbarhet, kanske har gods blivit 
stående eller tagit andra vägar som inte varit 
kända. Men effekten är försumbar, säger 
Lauri Ojala. 

LPI bedömer främst förmågan att impor-
tera till ett land, vilket kan vara orsaken. 

– Hamnkonf likten kanske främst har 
märkts innanför landets gränser, och inte så 
mycket internationellt. 

inga stora överraskningar

Enligt Lauri Ojala innehåller 2018 års ran-
king inga större överraskningar. Alla de nord-
iska länderna rankas högt, med Danmark 
på plats 8, Finland på plats 10 och Norge på 
plats 21. Sammanlagt 24 av de 30 högst ran-
kade länderna är OECD-länder och generellt 
syns en tydlig klyfta mellan rika och fattiga 
länders logistikförmåga. I snitt presterar 
höginkomstländer 46 procent bättre än låg-
inkomstländer. Logistikservice är ryggraden 
i den globala handeln, så för utvecklingslän-

lPi index 2018:

Sverige näst bäst i världen på logistik
Sverige är näst bäst i världen på logistik efter ettan 
Tyskland, enligt Världsbankens senaste ranking över 
länders logistikförmåga som släpptes i juli. ”Man ser 
inga större effekter av konflikten i Göteborgs hamn” 
säger Lauri Ojala, professor och medförfattare till  
rapporten. 

der handlar det främst om att förbättra sin 
infrastruktur, tullhantering, kompetens och 
lagstiftning.

– Det finns exempel på länder som tagit 
krafttag för att förbättra sin logistikförmåga 
de senaste åren, vilket gett tydliga resultat i 
rankingen. 

Ett exempel är Vietnam som klättrar från 
plats 64 i 2016 års ranking till plats 39 år 2018. 

osäkert handelsläge

Det osäkra världshandelsläget med tal om 
inskränkningar av frihandeln, Trumps 
importtullar och Brexit har än så länge inte 
påverkat LPI i någon större utsträckning.

– Vi ser inga direkta effekter ännu men 
det kan komma – i framtiden. Om det blir en 
hård Brexit kan det till exempel bli betydligt 
svårare att handla med Storbritannien och 
Irland. 

160 av världens ca 200 länder listas i rank-
ningen, och ländernas ekonomi är tätt länkat 
till placeringen. Även naturkatastrofer och 
väpnade konflikter brukar ge tydliga avtryck 
i rankingen. Sist i 2018 års ranking kommer 
Afghanistan, med bara 1,95 poäng. Syrien, 
som kom sist i 2016 års ranking, klättrar 
något men har tappat stort från 2010 då landet 
kom på plats 80 av 155 länder. 

AV HiLDA HuLtéN

Hållbara etableringslösningar
i Eskilstuna Logistikpark 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.

Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg 
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 People that make  

a difference

Logistikparken omfattar 420 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.

Sist på årets Lpi-ranking hamnar Afghanistan – väpnade konflikter ger ofta tydligt avtryck i 
länders logistikförmåga. 
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År 2013 bytte  DHL till sig den 100 000 kvm 
stora tomten i Eskilstuna Logistikpark, mot 
DHLs dåvarande terminal i Ekeby. Då var pla-
nen att snabbt börja bygga en 60 000 kvm stor 
anläggning för tredjepartslogistik på tomten. 
Så skedde dock inte och i augusti i år sålde 
DHL i stället tomten till NREP Logicenters.

Logicenters bygger nu en 36 000 kvm stor 
TPL-terminal på marken, delvis för DHLs 
räkning. Enligt uppgifter till Intelligent 
Logistik har ett hyreskontrakt på 10 000 
kvm tecknats mellan Logicenters och DHL 
i den nya fastigheten, men uppgiften är inte 
bekräftad. ”Vi kommenterar inte kommersi-
ella avtal med våra partners tyvärr” skriver 
DHLs Anders Mars i ett sms till tidningen.

Hyresavtalet är på tio år och TPL-termi-
nalen väntas vara färdig för inflyttning som-
maren 2019. Enligt Logicenters vd Matthias 
Kettelhoit finns det möjlighet att bygga ytter-
ligare ca 30 000 kvm logistikytor på tomten.

Hyr 9 000 kvm i göteborg

I början av september tecknade DHL Supply 
Chain även ett längre hyresavtal med Prolo-

Gävle Hamn investerar tillsammans med 
terminaloperatören Yilport för att fördubbla 
kapaciteten på containerterminalen till 
600 000 TEU. I början av september signera-
des kontraktet mellan hamnen och hamnen-
treprenadföretaget CYES Maritime works. 
Investeringen gäller bland annat förstärkning 
av kajen och investering i nya STS-kranar. 
Målet är att utbyggnaden av containertermi-
nalen ska stå klar i slutet av 2019.

Automatiserad papperslager

Gävle hamn satsar också på att bygga ett nytt 
helautomatiserat höglager för pappersrullar. 
Anläggningen kommer inrymmas i en 10 000 

Norrbotniabanan fick klartecken i regeringen 
transportplan i maj och i slutet av augusti 
besökte statsminister Löfvén Ersmark utan-
för Umeå för ett, något tidigt, första spadtag 
– byggstart planeras till 2019. Första etap-
pen går mellan Umeå godsbangård och Dåva 
industriområde, som tar emot stora mängder 
avfall för förbränning och återvinning, voly-
mer som i framtiden kommer kunna ta tåget. 

– Tanken är att gods ska kunna flyttas över 
från lastbil och köras på järnvägen innan hela 
sträckan upp till Skellefteå står klar och på så 
sätt får man ut tidiga nyttor av projektet. Stor-
leksordningen initialt är troligen ett par tåg i 
veckan, säger Monica Almgren, kommunika-
tör på Trafikverket. 

Ica Fastigheter har tecknat en markreserva-
tion med Malmö stad om minst 50 000 kva-
dratmeter för logistik- och lagerverksamhet 
inom del av fastigheten Tullstorp 180:22.  

– Beslut är inte taget, men det stämmer att 
vi vill etablera ett e-handelslager i Malmö och 
den här platsen kan vara intressant, säger Icas 
presschef Ola Fernvall till Fri Köpenskap.

gis på ca 9 000 kvm logistikytor i den reste-
rande delen av DC4 i Prologis logistikpark 
i Torslanda i Göteborg. Avtalet innebär att 
DHL utökar sina ytor i parken till nära 30 000 
kvm. Verksamheten kommer att användas för 
en kund som DHL nyligen signerade ett lång-
siktigt avtal med, där verksamheten startar 
under Q2 2019.

‒ Det känns bra att kunna expandera vår 
närvaro och växa i en så viktig region som 
Göteborg, både för oss och våra kunder, 
kommenterar Anders Mars, Head of Business 
Development and Account Management på 
DHL Supply Chain Norden i ett pressmed-
delande. 

Enligt Prologis ligger tillgängligheten 
på lediga lokaler I Göteborgsområdet nu på 
historiskt låga nivåer. Bolaget uppför just nu 
en ny byggnad, i Prolgis andra logistikpark i 
Göteborgs hamn, som ska vara färdigställd 
under första delen av 2019. Delar av den fast-
igheten är uthyrd till Storex men 14 000 kvm 
är ännu outhyrda.  

AV HiLDA HuLtéN

kvadratmeter stor och 25 meter hög byggnad 
i Gävle hamn. 

– Det här är ännu en investering som stär-
ker hamnens konkurrenskraft och stora bety-
delse för regionens pappersindustri, kom-
menterar Gävle hamns vd Fredrik Svanbom.

Kommunägda Gävle Hamn AB svarar för 
investeringen, för att under 30 år hyra ut den 
till hamnoperatören Yilport. Pappersproduk-
terna kommer till det nya höglagret med tåg 
och hanteras sedan av automatiserade traver-
ser för lagring med hög densitet.

Anläggningens kapacitet uppgår till 
500 000 ton årligen.

Totalt hanteras idag ca 700 000 ton gods per 
år i Dåva. Det handlar om ca 300 lastbilstran-
sporter till och från området per dygn.

– Mycket är biobränsle, men även avfall och 
allt går på gummihjul idag. Vi importerar till 
exempel avfall från Norge, säger Ulf Kullh, 
avdelningschef för Värme Tjänster, Umeå 
Energi som har två kraftvärmeverk i Dåva.

Det har gjorts stora satsningar på gods- och 
logistikinfrastruktur i Umeå och Västerbot-
ten de senaste åren, bland annat på utbygg-
naden av NLC Terminal/Umeå godsbangård, 
NLC Park och investeringar i Umeå hamn. 

Ica planerar att bygga ett manuellt plock-
lager, en så kallad dark-store, liknande det i 
Johanneshov, Stockholm och alltså inte ett hög-
automatiserat Ocado-lager. Tidigare i år har Ica 
Fastigheter förvärvat två större logistiktomter i 
Brunna norr om Stockholm. Nästa ort för eta-
blering blir med stor säkerhet Göteborg. 

DHL utökar tPL-ytorna Gävle hamn expanderar 

Snart går avfallet på räls 

Ica planerar darkstore i Malmö

Efter fem års velande har DHL sålt sin markoption i 
Eskilstuna logistikpark till NREP Logicenters, som 
uppför en 36 000 kvm stor logistikfastighet där DHL 
hyr en del av fastigheten. Bolaget skaffar också ytterli-
gare 9 000 kvm TPL-ytor hos Prologis i Göteborg.

Nu är kontraktet påskrivet för utbyggnaden av Gävle 
hamns containerterminal. Gävle får också, kanske 
världens första, automatiserade höglager för hantering 
av pappersrullar. 

I augusti – lägligt före valet – togs första spadtaget på 
Norrbotniabanans första etapp mellan Umeå godsban-
gård och Dåva industriområde, och på Inab, Infra-
struktur i Umeå, projekterar man på en ny terminal i 
Dåva. 

Logicenters har köpt DHLs tomt i eskilstuna logistikpark, där man nu bygger en 36 000 kvm 
stor anläggning där DHL hyr in sig. 

ica Fastigheter köper upp logistikmark för sin framtida e-handelssatsning. 

gävle hamn fördubblar kapaciteten i containerterminalen och bygger nytt höglager för papper. 
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Det bjöds på bubblande nybyggaranda, 
paella, och rafflande eldshow, när Catena bjöd 
in till invigning av Logistikposition Sunnanå 

i augusti. Området, som fick sin första etable-
ring 2015 när DHLs 17 000 kvm stora termi-
nal stod klar, ligger i Burlövs kommun strax 
norr om Malmö, intill riksväg 11 och påfarten 
till E6. Och nu växer Sunnanå så det knakar. 
I höst flyttar Svensk Cater in i sin 8 500 kvm 
stora anläggning här, och under 2019 ska 
Chefs Culinar, DS Smith, Lekia – och för-
hoppningsvis någon mer hyresgäst – få nyck-
larna till sina nya lokaler. 

– Klustertänket är jätteviktigt och i Sun-
nanå ligger fokus på livsmedel och citydistri-
bution, precis som vi har fokus på e-handel i 
Ängelholm. Vi tänker alltid läge, läge läge och 
funktion, funktion, funktion när vi etablerar 
en logistikpark, sa Christian Berglund, regi-
onchef för Malmö och Jönköping på Catena.

Den tyska livsmedelsgrossisten Chefs Culi-
nars lager är 7 600 kvm stort med ett 7-års-
kontrakt. 

– Det här blir vår första riktiga lageretable-
ring i Sverige, sa bolagets regionchef Marcus 
Ahlm. 

Hittills har Chefs Culinar växt snabbare än 
väntat i Sverige. På sikt är målet att bygga upp 
ett heltäckande nationellt distributionsnät, 
men nu ligger fokus på sydsverige 

– Jag ser oss inte bara som ett livsmedels-
företag utan till stor del som ett logistikföre-
tag. Den här etableringen gör att vi kan nå de 
logistik- och servicelöften som är företagets 
hela filosofi, fortsatte Marcus Ahlm. 

Kortare hyreskontrakt 

Burlövs kommunstyrelseordförande Katja 
Larsson var glad över satsningen. 

– Vi är Sveriges till ytan näst minsta kom-
mun, så det är nästa ofattbart vilka stora möj-

ligheter vi har här. Det visar inte minst Cate-
nas satsning, sa hon.  

Enligt Christian Berglund finns möjlighet 
till korta hyreskontrakt. 

– Sunnanå är ett så pass bra läge att vi kan 
skriva kortare avtal. Det är inga problem att 
fylla de här ytorna. 

Den största etableringen blir två parallella 
multikundsfastigheter på 18 000 kvm vardera 
med gemensam parkering och lastyta och 
plats för upp till 6 hyresgäster. I den första 
byggnaden är 12 000 kvm uthyrda till Lekia 
och DS Smith, den andra är ännu obokad. 
Catena bygger också en enkundsfastighet 
intill DHLs terminal, där detaljerna och kon-
traktet inte är spikade än. Totalt har Catena 
300 000 kvm mark i Sunnanå varav 100 000 
kvm är under planläggning. Inom två år räk-
nar man med att ha totalt 80 000 kvm nya 
logistikytor i Sunnanå. 

AV HiLDA HuLtéN

Logistikcenter för citydistribution växer fram i Malmö
På bara ett par år byggs nu 80 000 kvm nya logistikytor 
i Catenas logistikpark i Sunnanå utanför Malmö, med 
hyresgäster som Lekia, Svensk Cater DS Smith och 
Chefs Culinar. ”Fokus ligger på citydistribution, läget 
här är utmärkt för det” sa  Christian Berglund, Catena 
vid invigningen. 

i Sunnanå i Burlövs kommun växer ett nytt logistikkluster för livsmedel och citydistribution fram. 

»vi tänker alltid läge, 
läge läge, och funktion, 
funktion, funktion«

– Den här etableringen gör att vi kan nå de 
logistik- och servicelöften som är företagets 
hela filosofi, säger Marcus Ahlm. 
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Logistikläge i toppklass Flexibla lösningar

Utmärkt skyltläge Nyetableringar 
 15000 - 80000 m²

WWW.STIGAMOSODRA.SE

Etablera ert nya lager på Stigamo Södra
JÖNKÖPING/VAGGERYD
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Efter att ha setts som en tråkig bisyssla av 
de flesta har logistik seglat upp som den nya 
gullegrisen på fastighetsmarknaden. Nyligen 
konstaterade CBRE att fastighetsinvesterare 
numera ser logistikfastigheter som det mest 
intressanta segmentet, till och med framför 
kontor. Den främsta orsaken är e-handelns 
snabba tillväxt, och det därmed växande 
behovet av nya logistikytor. 

– Det är väldigt många köpare på markna-
den som plötsligt vill köpa logistik. Spetsar 
man till det är logistikfastigheter är lika hett 
som handelsfastigheter är svalt, säger Mikael 
Söderlundh, analyschef och partner på fastig-
hetsrådgivaren Pangea. 

trög start på transaktionsåret

Trots det stora intresset började transaktions-
året 2018 trögt för logistikfastigheter. Enligt 
Pangea uppgick transaktionsvolymen till 
drygt 900 miljoner SEK under första halvåret 
2018, mot ca 4 miljarder SEK under första 
halvåret 2017. Logistik motsvarade endast 1,2 

procent av den totala transaktionsvolymen 
för perioden, mot omkring 5–10 procent nor-
malt. 

En orsak till att få objekt finns att köpa är 
att många fastigheter som byggs aldrig kom-
mer ut på transaktionsmarknaden. Antingen 
är det beställningsjobb direkt från hyresgäs-
ten eller så hamnar det hos långsiktiga fastig-
hetsägare som specialiserat sig på att utveckla 
och förvalta logistikfastigheter.

– Det finns helt enkelt få naturliga säl-
jare, de som äger logistikfastigheter vill ofta 
behålla dem.

Enligt Mikael Söderlundh är det dock inte 
intressant att lyfta ut ett enskilt halvår ur sta-

Heta logistikfastigheter lockar till klipp
Den heta marknaden 
lockar alla möjliga köpare 
till logistikfastighetsbran-
schen. Men i förhopp-
ningen att göra snabba 
klipp och smarta penga-
placeringar kan hyresgäs-
terna glömmas bort.

tistiken. 
– Transaktionsvolymen har inte speglat 

köpintresset hittills i år. Logistikfastigheter 
är ett väldigt litet segment och det är flera 
försäljningsprocesser igång som kommer att 
avslutas i höst. 

Affärerna har redan börjat rulla igång. I 
juli köpte t ex Catena Apoteas lager i Morgon-
gåva för 280 miljoner av Domarbo Skog, och 
i mitten av augusti sålde Pareto XXLs lager 
i Örebro till Aberdeen för 400 miljoner SEK. 

– När man summerar 2018 så tror jag inte 
på en lika tydlig dipp.

Bra affärer med ful-logistik

Både utländska investerare och riskkapital i 
form av så kallade SPV-bolag; Special Purpose 
Vehicles; där en aktör går ut och raggar aktie-
kapital för att köpa en specifik fastighet och 
notera den, ökar. Enligt Mikael Söderlundh är 
köparnas främsta fokus moderna, stora fast-
igheter i A-lägen. 

– De flesta vill köpa fin-logistik, men det 
finns köpare över hela spannet. Man köper det 
som finns helt enkelt och framförallt de som 
köpt “ful-logistik” – äldre, trötta lager med 
låga hyror utanför storstäderna – har gjort 
bra affärer senaste åren. Antingen genom att 
rusta upp lokalerna och öka intäkterna eller 
genom att sälja byggrätter i takt med att det 
som tidigare varit B-lägen blivit allt hetare 
som bostadsområden.

Lockar ansiktslösa köpare

Att logistikfastigheter ses som en vattentät 
investering lockar aktörer utan erfarenhet av 
logistikfastigheter, som vill göra snabba klipp. 
Detta trissar upp priserna på fastigheter och 

sänker avkastningskraven, och kan innebära 
en ökad risk för ”dåliga hyresvärdar” för bru-
karna, menar Mikael Söderlundh.

– Eftersom logistikfastigheter ofta har 
långa hyresavtal där förvaltningsansvaret 
ligger på hyresgästerna så är det naturligt att 
även rent finansiella köpare är intresserade. 
Men om det händer något med fastigheten 
eller uppstår behov av investeringar, är det 
inte säkert att dessa är rätt aktörer att hantera 
det.

I vissa fall kan det bli tal om att tvingas 
sälja fastigheten och risken är att det drab-
bar hyresgästerna. Om man säljer sin egen 
logistikfastighet med ambitionen att stanna i 
lokalen gäller det därför att se till att hitta en 
köpare med både hjärta och kapital.

– Ibland ska man inte bara titta på vem som 
betalar bäst.

Trots detta är den ökande konkurrensen 
bra, tycker Mikael Söderlundh.

– Alla köpare bidrar med likviditet och 
kapital till branschen. En del utländska inves-
terare har dessutom stor erfarenhet, intres-
santa globala nätverk och tillför kunnande 
till branschen.

AV HiLDA HuLtéN 

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.

efter en trög start på året för logistiktransaktioner har affärerna nu rullat igång. i juli köpte Catena Apoteas lager i Morgongåva och i augusti 
köpte Aberdeen xxLs lager i örebro. 
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– Det är väldigt många investerare på marknaden som plötsligt vill köpa logistik.  
om man spetsar till det är logistikfastigheter är lika hett som handelsfastigheter är svalt,  
säger Mikael Söderlundh. 
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»De som köpt ›ful-logis-
tik‹ – äldre, trötta lager 
med låga hyror utanför 
storstäderna – har gjort 
bra affärer senaste 
åren«
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Historiskt har det alltid funnits samarbete 
över Nordkalotten. Människor har i alla tider 
rört sig längs gamla handelsvägar, som inte 
tar hänsyn till nationsgränser.

– Sedan upplever jag att vi haft 30–40 år då 
vi här i norr blivit mer och mer fokuserade 
på respektive huvudstad; blivit mer natio-
nella i våra tankesätt och inte tagit tillräckligt 
mycket hänsyn till vad man gör i våra grann-
länder, säger Robert Forsberg. 

Nya handelsrutter 

Men de senaste tio åren har något hänt. Pola-
risavsmältningen har satt Arktis i fokus. På 
Nordostpassagen, eller NSR (Northern Sea 
Route) har trafiken ökat sedan den arktiska 
isen blivit tunnare och i höst planerar Maersk 
att för första gången köra ett containerfartyg 
över Arktis. 

Även järnvägslinjen ”The New Silk Road” 
mellan Xian i Kina och Kouvola i Finland 
öppnade i november 2017, och sedan april 
2018 kör DB Schenker veckovisa avgångar 
från de båda städerna. Resan tar 10–12 dygn, 
jämfört med ca åtta veckor sjövägen, och är 
enligt Kouvola Innovation bara marginellt 
dyrare än båt, genom statsstöd från kinesiska 

staten enligt deras One Belt One Road-politik 
och nu tittar man på möjligheten att förlänga 
rutten till Sverige och Norge. 

– Det skulle inte kräva stora investeringar 
för att förlänga rutten till Haparanda och 
Narvik. Vi är många som jobbar för att så ska 
ske. 

Samarbete för effektivare transporter

Det finns mycket att vinna i transporteffek-
tivitet om infrastrukturen i norra Sverige, 
Finland och Norge planerades gemensamt, 
menar Robert Forsberg.

– Man stirrar sig blind på persontrafik, 
men det är godsflödena ner till Stockholm 
och Göteborgs hamn som skulle effektiviseras 
med ex. en sammanhållen järnvägslinje runt 
Bottenviken.

Det behövs även ett effektivt gemensamt 
vägnät och mer sjöfartssamarbete, t ex kring 
isbrytning, enligt honom.

– Det finns ju positiva exempel, som Umeå 
och Vasas gemensamma hamnbolag Kvarken-
hamnar. Men det behövs mer av den varan.

Kompetens från Finland

Även för de nordsvenska företagens rekryte-

Gryende arktiskt samarbete
I stället för att fokusera på att få Stockholm att inse 
norra Sveriges utvecklingsmöjligheter, borde nord-
svenska aktörer vända blicken öster- och västerut. Det 
menar Robert Forsberg, ordförande för Norrbottens 
handelskammares logistikråd. 

ringsbehov vore det bättre att vända blicken 
åt öst och väst än att försöka rekrytera söderi-
från, menar han. 

– Mörkret och kylan skrämmer många, 
men på finska sidan av Bottenviken har vi 
Nokias hemstad Oulu, med mycket ungt folk 
med nyckelkompetens. Även på norska sidan 
bor det många unga familjer. 

För att främja ett internationellt kompe-
tensutbyte var Norrbottens handelskammare 

drivande i att få till en flyglinje Tromsö–Luleå 
–Oulu. Men projektet dog när operatören 
Nextjet gick i konkurs i maj i år. 

– Fokus var både kompetensutbyte och 
besöksnäring, men i och med Nextjets ska-
kiga ekonomi var det svårt att få turoperatö-
rer att våga satsa, så i nuläget finns inga planer 
på att försöka igen.

AV KLArA eriKSSoN

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
  
  
  
 

 

 
 

– Första gången jag var på konferensen Arctic Frontiers i tromsö, som samlar de arktiska 
länderna runt jorden, skämdes jag för att vi i Sverige är så förbaskat efter och inte ser den 
handels- och utvecklingspotential som finns, säger robert Forsberg.
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Kiruna klättrar längs med berget Luossa-
vaaras sluttning och utsikten är svårslagen: 
fjälltoppar, dalar och glittrande fjällsjöar 
avlöser varandra så långt ögat kan nå. Bebyg-
gelsen andas Norrland: nybyggaranda från 
industrialismens gladaste dagar med ståtliga 
trähus, större för gruvpatronerna, enklare 
för arbetarna, blandat med nyare bebyggelse. 
På Bolagshotellet – ett klassiskt träslott med 
snedtak och buktande alkover – kan man 
lätt föreställa sig pamparna sitta och njuta av 
utsikten.

– Här har alla storheter du kan tänka dig 
bott, kungligheter av alla de slag, säger Kari 
Venäläinen, bygg- och projektledare på Tek-
niska verken i Kiruna, som visar runt i staden 
som vid det här laget blivit världskänd för sin 
flytt.

river, flyttar och replikerar

Nu står det gamla hotellet och svajar sorgset 
innanför gruvbolaget LKABs staket, tomt lik-
som byggnaderna i närheten, som förbereds 
för rivning eller redan rivs. LKAB har varit 
och petat på det för att se om hotellet, likt 
många andra kulturbyggnader i Kiruna, går 
att flytta som helhet till säker mark. Men man 
har fått ge upp.

– Vi kan inte flytta de hus som faller sönder 
om man försöker. Bolagshotellet håller inte, 
så vi har beslutat att bygga en replika i stället, 
säger Stefan Hämäläinen, direktör för LKABs 
samhällsomvandlingar.

I en inhägnad bredvid tornar högar med 
sorterat material bredvid avskalade huskrop-
par: allt trä transporteras till det lokala kraft-
värmeverket, betongen blir markfyllning 
där nya Kiruna byggs. Mer än 96 procent av 
rivningsavfallet återvinns och än så länge har 
man kunnat ta hand om allt material lokalt. 
Inredning: fönster, dörrar, kylskåp, kök etc. 
säljs till den som är intresserad.

– Men mycket är ju byggt på 60-talet och 
då är det asbestfogar överallt, berättar Kent 
Nilsson Sarri på LKAB. Han ansvarar för 
rivningen och anläggningen av Gruvstads-
parken, det parkområde som blir buffertzon 
mellan det gamla Kiruna som ännu står kvar 
och det växande gruvbrytningsområdet.

Stad blir park 

Parken, som utrustas med utegym, hinder-
bana, lekpark, grillplatser och skatepark, 
ligger på randen till det gropiga hål, orsakat 
av gruvdriften, som centrala Kiruna sakta 
men säkert glider ner i. E10, som går genom 

Kiruna – bäst i världen på stadsflyttslogistik
Kiruna är känt som Sveriges till ytan största stad och 
som säte för Sveriges rymdindustri genom Esrange. 
Men Kiruna är även en stad vars kärna är på väg att 
flyttas tre kilometer österut, vilket gett Kiruna en ny 
roll: här finns världens främsta experter på stads-
flyttslogistik. 

området, är lappad och lagad av sättningar, 
och en ny europaväg dras nu på säker mark 
förbi den nya stadskärnan, tre km öster om 
gamla Kiruna. Där tronar nu en byggnad i 
ensamt majestät – det nya stadshuset Kristal-
len, dit kommunens alla tjänstemän tagit sitt 
pick och pack, och som samma dag vi besöker 
Kiruna under en högtidlig men vemodig cere-
moni, överlämnas till kommunen av LKAB.

– Även om det här är ett fantastiskt hus 
var det ingen som egentligen ville riva vårt 
gamla. Men Kirunaborna är beredda att göra 
de uppoffringar som krävs, och det är en 
uppoffring att riva ett älskat stadshus. Men 
det som Kirunaborna äger ska ersättas fullt 
ut, och här har LKAB levt upp till det, säger 
Kirunas kommunalråd Kristina Zakrisson, 
under ceremonin i det nya stadshuset.

Stadshuset är nytt men inspirerat av det 
gamla. Klockstapeln, de renhornsformade 
dörrhandtagen och andra detaljer förs över 
till den nya byggnaden. På samma sätt försö-
ker man spara och bevara detaljer av symbol-
värde och återanvända material där det går, 
för att ge Kirunaborna en känsla av kontinui-
tet.

– Vår drivkraft har varit att vi ska ersätta 
efter storlek, funktion och kvalitet och vi har 
i det här fallet försökt att pressa kostnaderna 
så långt som det varit möjligt utan att kvalitén 
fått stryka på foten, säger Stefan Hämäläinen.

LKAB har ansvarat för planering och pro-
jektering av stadshuset, som enligt honom 
landade ”under budget”. 

Dominerande arbetsgivare 

Det är inte bara Kirunas stadskärna som flyt-
tas. Även i Gällivare sker det en stadsflytt, om 

än inte lika omfattande, när hela samhället 
Malmberget flyttas och integreras i Gällivare 
stad. I senare skeden har berörda i de båda 
kommunerna kunnat välja mellan monetär 
ersättning eller att LKAB bygger.

– Minerallagen reglerar vid vilken nivå vi 
ersätter de berörda sakägarna på, men för oss 
räcker inte det. Vi behöver säkerställa att det 
finns bostäder här i Kiruna. 

LKABs roll är speciell. På de orter som 
flyttas, Kiruna och Gällivare är man den helt 
dominerande arbetsgivaren: orterna skulle 
inte finnas utan gruvorna. För Kirunas del 
är det tio mil till närmaste samhälle. Att 
Kiruna förblir en attraktiv stad, som håller 
minst samma standard som det gamla och 
där människor trivs och vill bo är A och O 
för företaget 

– Kommun driver stadsplaneringen men vi 
på LKAB kan inte bara sitta på läktaren. Det 
ligger i vårt intresse att våra anställda vill bo 
här på orten.

gropen bredvid Kirunavaaras topp är den som hotar centrala Kiruna och skälet till att centrala Kiruna måste flyttas österut. till höger i bilden ser man LKABs anläggning, som inte står ovanför 
malmådern och som därför inte påverkas av sprickbildningen. 

»Ibland är vi och plogar 
i den absoluta kanten 
av lagstiftningen.  
Ibland har vi fått skapa 
helt nya arbetssätt. 
Men alternativet är att 
vi måste stanna gruv-
produktionen och då 
stannar Kiruna, Luleå, 
och många andra«
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Världsunikt projekt
e jag talar med beskriver stadsflyttslogistiken 
som att beträda helt ny mark. Att flytta en 
hel stad är världsunikt, aldrig någonsin har 
något liknande gjorts. I Kiruna finns många 
riksintressen att beakta, som den arktiska na-
turen, renskötselns beten och flyttvägar.

– Ovanför trädgränsen är det Statens fast-
ighetsverk som är ägare av marken. Den van-
liga handläggningstiden för att få bygga där 
är tre år. Den tiden finns inte – vi har ofta fått 
ligga på och förklara att nu får ni gå oss till 
mötes här, säger Kristina Zakrisson.

Enligt Stefan Hämäläinen förstod varken 
LKAB, Kiruna kommun eller någon myndig-
het i Sverige riktigt omfattningen av projektet. 

– Ibland är vi och plogar i den absoluta 
kanten av lagstiftningen. Ibland har vi fått 
skapa helt nya arbetssätt. Men alternativet 
är att vi måste stanna gruvproduktionen och 
då stannar Kiruna, Luleå, och många andra, 

När Kiruna först byggdes i slutet av 1800-
talet hade LKAB en liknande roll, Hjalmar 
Lundbohm, Kirunas förste disponent, hade 
en krets på plats, bland annat med arkitekter, 
som byggde upp något av ett mönstersam-
hälle och husen höll hög standard. 

– Den där historiken har följt med oss hela 
tiden, säger Stefan Hämäläinen.

Men nu börjar tiden för att flytta staden 
rinna ut. År 2004 kunde LKAB visa att sprick-
bildningen skulle göra centrala Kiruna obe-
boeligt, och då påbörjades ett planarbete för 
en flytt av stadskärnan. Initialt skulle flytten 
gå norrut, men 2011 fann man nya malmfyn-
digheter där, som gjorde att planen ändrades 
österut i stället. Genom bytet av lokalisering 
har man förlorat flera år.

– Vissa delar har fördröjts och det är mer 
ont om tid, men det är ingen risk för de som 
verkar i gamla Kiruna. Däremot vill vi gärna 
ha en stor buffertzon mellan gruva och sam-
hälle, och den zonen är mindre idag.

därför har vi tvingat fram ett högre tempo 
bland myndigheter. Man kanske kan tycka att 
vi borde haft en bättre framhållning? Men då 
förstår man inte att det är ingen som har gjort 
den här omvandlingen någonsin, någon gång.

Intresset för flytten är stort från hela värl-
den, i en strid ström kommer besökande jour-
nalister, forskare och företag till Kiruna. Och 
med växande klimathot om översvämningar 
och jordbävningar är det inte omöjligt att den 
unika kompetens som nu byggs upp i Kiruna 
kan komma till nytta även på andra håll. 

– Visst bygger man upp nya stadsdelar runt 
om i världen – ja – men att man gör allt samti-
digt, och att folk ska vilja bo kvar medan det 
sker, det händer bara här. Nu börjar vi bli gan-
ska duktiga, men det har tagit sin tid, säger 
Stefan Hämäläinen.

text oCH Foto: KLArA eriKSSoN

gällivare som testbädd
Att bygga nytt, snabbt och så långt från Sve-
riges mer tätbefolkade delar har sina utma-
ningar. Den bristande konkurrensen i bygg-
sektorn och bristen på byggnadsarbetare blir 
extra kännbar.

– Det kan bli onödigt dyrt och vi kan kon-
statera att det är brist på konkurrens. Men vi 
har över 100 års erfarenhet som fastighetsbo-
lag så vi kan bygga hyfsat kostnadseffektivt, vi 
har blivit ganska bra på bostäder, säger Stefan 
Hämäläinen.

I Kiruna har LKAB haft användning av att 
Gällivare var först ut. Där lade man märke 
till att alla gamla trähus av kulturhistoriskt 
värde inte gick att f lytta som man tänkt. 
Egenbyggda källare, att huset bestod av olika 
delar, och liknande faktorer ställde till det.

– I Gällivare har man samhällsomvandlat 
under mer än 100 år och ligger därmed före 
Kiruna.

Malmådern som lkab bryter går snett in 
under dagens centrala kiruna. i nulä-
get bryter man på en huvudnivå 1365 
meter från toppen, denna nivå kommer 
vara utbruten år 2035 och under den 
tiden kommer markytan att påverkas. en 
tredjedel av nuvarande kiruna kommer att 
försvinna och ersättas på andra ställen. 
om 4–5 år kommer man behöva besluta 
om var nästa huvudnivå hamnar – om det 
blir på 1600 eller kanske 2000 meters 
djup – eftersom det tar tio år att gräva sig 
ner. lkab är det enda företag i världen 
som bryter järnmalm så djupt – konkur-
renterna har dagbrott. att man kan 
konkurrera med dessa beror på den höga 
kvaliteten.

KIrunaGruvan

Kristina Zakrisson, kommunalråd i Kiruna och Stefan Hämäläinen, direktör för LKABs samhälls-
omvandlingar, byter stadshus: det nya som LKAB byggt och det gamla, som nu ska rivas. 

Bolagshotellet är en av de kulturmärkta byggnader som skulle ha flyttats, men som tyvärr inte 
klarar den hanteringen och nu kommer att rivas. en kopia kommer att byggas i stället. 

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

eva Klippmark Dahlberg, KMA-ingenjör på tekniska Verken i Kiruna, ser stadsflytten som ound-
viklig, – och genom att vi på tVAB jobbar med samhällsomvandlingen dagligen så ser vi alla 
möjligheter den skapar. Här tillsammans med kollegan Kari Venäläinen. 

Stadshuset, som tog fyra år att bygga är den 
första byggnad som står färdig på platsen för 
nya centrum. Kostnad: 600 miljoner kronor. 
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Stålkoncernen SSAB, och LKAB, det statligt 
ägda gruvbolag som försörjer SSAB med järn-
malm, har en nära relation och har samarbe-
tat tidigare, framförallt inom forskning. 

Samarbetet kring Stålpendeln började  
med att SSAB var intresserade av hur  
LKAB hade förändrat sin inköpslogistik, 
berättar Per Bondemark.

– Vi hade i tanken att vi ville byta villkor, 
från s k d-villkor till f-villkor, där det första 
är mer ”all inclusive” då du får den inköpta 
varan levererad till fabriken, medan du i det 
andra fallet ordnar med transporten själv.

Lifta med LKAB

LKAB hade gjort den resan: tagit kontroll 
över sina transporter, och tjänat på det ekono-
miskt. Företaget hade styrt om sina inflöden 
av fordon, verktyg och material som behövs i 
gruvdriften till en samlastningspunkt i Gävle, 
varifrån varorna sedan transporterades med 
en lastbilspendel till gruvorna i Kiruna, Svap-
pavaara och Malmberget.

– Första tanken var att vi också skulle 
konsolidera våra insatsmaterial och lifta 
med deras lastbilspendel upp. Vi var näs-
tan beredda att trycka på startknappen när 
vi tänkte till – men vänta nu, vi har ju själva 
transporter från Luleå till Borlänge tre gånger 
om dagen, som går tomma tillbaka.

Från gävle till Borlänge

Borlänge ligger inte långt från Gävle och 
SSAB tänkte om. Vad skulle ske om LKAB 

lät sina inflöden konsolideras i Borlänge, och 
lastade dem på Stålpendeln i stället? 

När vi räknade på den lösningen, med last-
bil bara sista sträckan, blev koldioxidutsläp-
pen ännu mindre.  

Rickard Backlund, logistikchef på SSAB, 
har också varit djupt engagerad i projektet. 
En fördel med upplägget han ser är att man 
vet när varorna levereras. 

– Istället för att det är många lastbilar som 
ankommer när som helst kan godset konso-
lideras till färre lastbilar med förutbestämda 
ankomsttider. 

Vinn – vinn – vinn

LKAB lastar på drygt 10 trailers i veckan på 
Stålpendeln, som sedan går vidare med lastbil 
till gruvorna. Samarbetet har minskat LKABs 
fraktkostnader för varorna som går på Stål-
pendeln med 60 procent, koldioxidutsläppen 
med 40 procent och ledtiden med 2–3 dagar. 

– LKAB har lagt över en viss del av flödet 
över till Borlänge. De har kvar terminalen i 
Gävle, men vill ta det ytterligare steg. De ser 
att det här är bättre för dem, säger Per Bonde-
mark. 

SSAB arbetar successivt för att föra över 
sina egna flöden norröver till Stålpendeln. 

– För vår del pratar vi om flera hundra 
olika varugrupper, vart och ett har kontrakt 
med olika leverantörer. Det är ett långsiktigt 
arbete.

 

Stora vinster med samarbete på tvären
Stålpendeln kallas den järnvägspendel som kör SSABs 
stål, från masugnen i Luleå till tunnplåtsfabriken i 
Borlänge. Sedan 2016 har SSABs stål sällskap av andra 
företags gods: ett sätt att effektivisera transporter som 
Per Bondemark, inköpsdirektör på SSAB, tror starkt 
på: 
 – Det handlar om att driva ut slöserier och få en  
effektiv process. Alla vinner på det. 

ica nästan med på tåget

Även Ica har varit med och sniffat på Stålpen-
del-samarbetet. 

– Ica har ju sin nordligaste utpost i Bor-
länge sedan är det en massiv lastbilsflotta 
som kör antingen till deras distributionslager 
i Umeå eller direkt till butik. 

Drygt 9 000 lastbilar per år – motsvarande 
en konvoj på 30 mil – kör norröver för Icas 
räkning varje år. Under pilotstudien lastade 
Ica på några vagnar med varor på Stålpendeln 
i Borlänge, under hösten 2017. 

– Vi hade otur och det var en väldigt kall 
vinter som de testkörde med oss så det var en 
del strul med deras leveranser. Bland annat 
var det en hel vagn med julmust som frös sön-
der, berättar Per Bondemark. 

Idag kör Ica inga varor med Stålpendeln, 
men samarbetet puttrar på lite låggradigt. 

– Där vi står just nu begränsas andelen Ica-
transporter på tåg av att transportmedlet inte 

är tillräckligt tillförlitligt, flexibelt och har för 
långa ledtider ställt till våra kunders förvän-
tan, kommenterar Icas presstjänst samarbe-
tet. 

inte bara hållbarhet

Stålproduktion orsakar stora CO2-utsläpp 
och SSAB är det enskilda svenska företag som 
orskar mest utsläpp av växthusgaser. Därför 
har man satt som mål att producera världens 
första fossilfria stål, genom en helt ny mas-
ugnsprocess. Hållbarhetsarbetet är en viktig 
del men även kostnadsfrågan. 

– Det handlar om att driva ut slöserier och 
få en effektiv process. Alla vinner på det, säger 
Per Bondemark, som tror mer på denna typ av 
lösningar än på politiska styrmedel. 

– Sådana riskerar bara att flytta om kostna-
derna, medan hittar man något som verkligen 
alla vinner på, så är det ett kraftigt verktyg. 

AV KLArA eriKSSoN

Stålpendeln, som går mellan Luleå och Borlänge med stål tre gånger om dagen, fem dagar i veckan, opereras av green Cargo. 

F
o

t
o

: 
g

r
e

e
N

 C
A

r
g

o

– Hittar man något som verkligen alla vinner på, så är det ett kraftigt verktyg,  
säger per Bondemark. 
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Om Ica i full utsträckning skulle föra över 
sina flöden från centrallagret i Borlänge till 
distributionslagret i Umeå, till järnväg, skulle 
det innebära en utsläppsminskning motsva-
rande 9 700 bilresor mellan Göteborg och 
Stockholm. Eller 590 Thailandsresor.

– För att få en bild av storleksordningen 
kan man tänka att man skulle får bort en 30 
mil lång karavan av lastbilar från vägarna, 
säger Niklas Arvidsson.

Att miljövinsterna blir så enorma har dels 
med den långa sträckan att göra – 545 km – och 
de stora godsvolymerna. Att det är inom 
Norrlandslogistiken som det här samarbetet 
uppstod är ingen slump, menar han.

– Det finns en obalans i flödena, där det går 

mycket tonkilometer med tåg ner till södra 
Sverige, och sedan tomma vagnar upp igen. 
Då finns det också en möjlighet att fylla ut. 
Det finns liknande obalanser in och ut ur våra 
storstäder, säger Niklas Arvidsson.

Svårt hitta partners

Däremot kan vara svårt för enskilda företag 
att själva ta initiativ till den här typen av sam-
arbeten, menar Niklas Arvidsson.

– Det kräver stora kontaktytor mellan före-
tagen, långsiktighet och förtroende, och det 
kan vara svårt för enskilda företag att veta 
vilka andra aktörer som skulle vara lämpliga 
samarbetspartners.

Han får medhåll av Per Bondemark.
– Vi har en egen utlastningshamn i Oxe-

lösund som går till Asien, Sydamerika och 
andra ställen ute i världen. Stålet går i contai-
ners och det ligger en plåt i botten som väger 
18 ton. Containers får ta 25 ton, så den är väl-
fylld viktmässigt, men visuellt ser man att det 
nästan bara är luft.

Skulle SSAB veta vem som samtidigt plane-
rar att transportera något “fluffigt” åt samma 
håll hade de kunnat samlasta till nytta för 
båda parter.

– Men idag har vi ingen aning om andras 
transporter. Transparensen finns inte. Om 
godsf löden varit mer transparenta skulle 
samarbeten ske mer.

Matchning på gång

I rapporten föreslår Niklas Arvidsson att en 
tredje part får i uppdrag att ”matcha” gods-
flöden, och nu verkar detta kunna bli verklig-
het – i dagarna gav regeringen Trafikverket i 
uppdrag att utarbeta ett förslag på system för 
informationsutbyte och öppna data för hori-
sontell samordning av godsflöden inom alla 
trafikslag. Till detta får Trafikverket 13 miljo-
ner under åren 2019–2029. Rickard Backlund, 
logistikchef på SSAB, menar att Trafikverket 
är rätt aktör för uppdraget.

– När det gäller exempelvis godsflöden på 

järnväg, då har de full koll, säger han.

Kräver mycket av företagen

Men även om man som företag vet vem man 
ska samarbeta med, så är horisontella samar-
beten inget som går av sig självt. Man måste 
ha en genomtänkt affärsmodell och rätt folk i 
projektet, menar Per Bondemark.

– När man jobbar ihop flera parter är det 
risk att det uppstår intressekonflikter – vems 
är ansvaret vid förseningar, volymsåtagande 
och vid reklamationer? Sådant måste redas 
ut på förhand. Man måste ha en genomtänkt 
affärsmodell och rätt folk i projektet. Det 
finns alltid tusen skäl till att inte samarbeta, 
så du måste ha folk som är lösningsoriente-
rade och uthålliga, folk med rätt mindset.

AV KLArA eriKSSoN

Transparensen måste öka
För att företag i högre utsträckning ska kunna sam- 
arbeta krävs transparens i godsflödena, det menar 
VTI-forskaren Niklas Arvidsson, författare till  
”Horisontella samarbeten för en ökad transport-
effektivitet”, där försöket att samlasta Icas flöden på 
Stålpendeln studerades.

www.corem.se

E-handeln med livsmedel växer och kraven på obrutna kylkedjor genom hela leveransen till slutkund 
ökar. Nedan presenterar vi tre lokaler i olika storlekar anpassade för livsmedelshantering.

KYL- OCH FRYSLAGER I JÖNKÖPING, MALMÖ OCH STOCKHOLM

För ytterligare information kontakta Daniel Lindhagen 
på 0768 - 91 73 22 eller daniel.lindhagen@corem.se 

LJUNGARUM
På Industrigatan 14 kan vi nu erbjuda 5 500 kvm kyl- 
och fryslager i gott skick med 5,5 meter i takhöjd, 16 
portar och rejäla rangerytor på egen inhägnad tomt. 
Utöver lagerytan finns 1 000 kvm kontor och omkläd-
ningsrum.

VEDDESTA
På Nettovägen 13 erbjuder vi knappa 5 000 kvm 
lager varav 1 200 kvm kyl- och fryslager. Lokalen har 
13 portar samt låsbar lastkaj. Fastigheten erbjuder 
stora inhägnade rangerytor i ett citynära läge.

MALMÖ HAMN
På Kosterögatan 8-10 kan vi erbjuda ca 2 600 kvm 
kyllager. Projekt pågår med byggnation av 4 portar 
med vädertätning vilka planeras vara färdigställda vid 
årsskiftet. Kontor kan hyras till i varierande storlek.

rickard Backlund menar att trafikverket har 
stora möjligheter att hjälpa företag att hitta 
samarbetspartners för horisontella samarbe-
ten. 

»när man jobbar ihop 
flera parter är det risk 
att det uppstår intresse-
konflikter – vems är  
t ex ansvaret vid förse-
ningar? «

SSABs containers med en plåt i botten är 
välfyllda viktmässigt, men visuellt ser man 
nästan bara luft. Att samlasta med något 
”fuffigt” skulle vara till nytta för båda parter.
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Med kunder som Apotea, Sportamore, Snus-
bolaget, Lindex, Matsmart och Hobbex och 
med investerare som Kinnevik och H&Ms 
Karl-Johan Persson i ryggen är det lätt att 
imponeras av Budbee, som förväntas inleda 
ett samarbete med H&M snart. Särskilt om 
man själv suttit klistrad vid deras app i vän-
tan på ett paket. ”42 stopp innan oss, hur är 
det ens möjligt?”, utbrast min sambo, när vi 
första gången testade Budbees leveranstjänst. 
Men det gick alldeles utmärkt, visade det sig. 

Växer starkt 

I snitt gör Budbees förare 13–14 stopp i tim-
men. I juni skedde ungefär 5 000-6 000 leve-
ranser per dag. Sedan i februari har man för-
dubblat omsättningen.

– Varje tisdag slår vi rekord, det är den 
populäraste dagen för ”just in time” hemle-
veranser, berättade Simon Strindberg när han 
talade på Council of Supply Chain Manage-
ment Professionals (CSCMP) seminarium 
”Att leverera i framtidens handel” i juni. 

Företaget växer, anställer och bara i maj 
köpte företaget in ett 60-tal nya bilar, enligt 
Simon Strindberg. Samtidigt växte förlus-
terna under fjolåret till 13,5 Mkr, från ett 
minusresultat på 4,2 Mkr 2016.

Det drygt treåriga företaget står inte helt på 
egna ben ännu – men beräknar göra det snart. 

– Bruttomarginalen ser jättefin ut. Under 
kvartal fyra i år är målet att ha svarta siffror. 
Det handlar bara om att leverera lite fler paket 
varje dag. 

treåring som växer
– Vi ser oss primärt inte som ett logistikbolag utan 
som ett techbolag, säger Simon Strindberg, försälj-
ningschef på disruptiva lastmile-utmanaren Budbee, 
om deras arbete för att maximera kundnöjdheten  
med hjälp av matematik, teknik och stolta budförare. 
Om volymerna fortsätter växa kan företaget snart stå 
på egna ben.

Idag täcker företaget drygt 3,6 miljoner 
svenska konsumenter – och det räcker just 
nu för Sveriges räkning. Nu siktar bolaget på 
andra storstadsregioner i Norden. 

– Vi kommer att expandera i Sverige också 
på sikt, men nästa expansion ligger väldigt 
väldigt säkert utanför Sveriges gränser, säger 
Simon Strindberg.

Kundfokus centralt

Genom Budbees app har kunderna har de 
möjlighet att följa sin leverans i realtid för att 
så småningom, med några minuters margi-
nal, få paketet levererat vid dörren. Det är en 
stor skillnad mot traditionell hemleverans, 
som i bästa fall har ett tidsfönster på två tim-
mar. I appen kan kunderna följa chaufförens 
rutt, antal stopp och beräknad leveranstid 
på en realtidsuppdaterad karta. Funktionen 
tycks vara omåttligt populär: i genomsnitt tit-
tar kunderna på kartan i 9,5 minuter medan 
de väntar på sin leverans.

– Vi förstår egentligen inte varför, för vissa 
är det säkert nyhetens behag. Men någonstans 
säger det oss att tjänsten uppskattas, sa Simon 
Strindberg.

Tid är ett nyckelord här, tror han. 
– Människor värdesätter tid mer idag än 

tidigare, framförallt är fritiden extremt vär-
defull. Vi levererar när kunden är hemma 
men vi har också möjlighet att ge en exakt 
tidpunkt för att inte ockupera kundernas hela 
kväll.

Om det sedan blir 19.52 i stället för 19.47 
spelar mindre roll, menar Simon Strindberg 
– kunden behöver inte sitta hemma hela kväl-
len och vänta utan kan gå ner i tvättstugan, 
till gymmet eller till parken med barnen. 

Halva kontoret matematiker

Matematik, dataanalys och modellering 
används för att optimera rutter och flöden, 
och all mjukvara är egenutvecklad. Utifrån 
data kring hur den enskilde chauffören arbe-
tar, data om områden, parkeringsplatser, 
trappuppgångar, paketstorlek etc, optimeras 
en rutt. 

– Vi ser oss primärt inte som ett logistik-
bolag utan som ett techbolag – ungefär hälf-
ten av personalen på kontoret är program-
merare eller matematiker. Vi applicerar de 
teknologiska innovationerna på ett logistiskt 
problem, så vår ingångsvinkel är nog lite 
annorlunda från andra i branschen, förklarar 
Simon Strindberg.

Senaste innovationen är returhantering. I 
samarbete med bland andra Man of a Kind, 

Polarn O. Pyret, Ridestore, Add Nature och 
Lindex, får kunderna möjlighet att välja att 
låta varan hämtas hemma av Budbee, till 
samma pris som för en hemleverans. Priset 
blir detsamma som för en hemleverans, och 
upphämtning av returer ruttas in tillsam-
mans med andra leveranser. 

– Det här tror vi kommer kunna minska 
antalet returer, man kan slippa att folk bestäl-
ler ex. Flera storlekar. Då kan man i stället 
beställa den man tror mest på, och skulle det 
bli fel kan man beställa en ny nästa dag. 

Mjuka värden styr

Budförarnas lön består både av en fast och en 
prestationsbaserad del och de har stor möjlig-
het att påverka vad de tjänar genom att t ex  
leverera mer, vilket gör att algoritmen lägger 
in fler paket på rutten. 

– Vi har dock upptäckt är att själva rut-
toptimeringen är sekundär. Många av våra 
rutter innehåller 75 procent servicetid, så att 
optimera rutten är inte alls lika viktigt som 
att optimera servicetiden för oss, säger Simon 
Strindberg. 

Även om Budbee är ett ”hårt” techbolag, är 
det i grunden väldigt mjuka värden som styr 
tjänsteutbudet – som möjligheten att få pake-
tet levererat utanför dörren utan att behöva 
öppna.

– Vi fick in en del feedback på att vi väckte 
barn när vi ringde på dörren kl 21.00. Då lade 
vi helt enkelt till en möjlighet att vi ska knacka 
på dörren i stället för ringa när vi kommer.

Den självlärande algoritmen förfinar sitt 
resultat varje dag, berättar Simon Strindberg.

– Just nu gör den det så pass bra att 50 pro-
cent av alla leveranser sker inom 60 sekunder 
från angiven leveranstid. Även vid leverans-
stopp 58 på rutten. Här vet vi att vi ligger gan-
ska långt fram, säger Simon Strindberg.

AV KLArA eriKSSoN

»Många av våra rutter 
innehåller 75 procent 
servicetid, så att opti-
mera rutten är inte alls 
lika viktigt som att  
optimera servicetiden 
för oss«

Simon Strindberg berättade om Budbee vid CSCMps seminarium ”Att leverera i framtidens 
handel” i juni. 

rutten optimeras utifrån data kring hur den enskilde chauffören arbetar, data om områden, parkeringsplatser, trappuppgångar, paketstorlek etc. 
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Att e-handelskunden måste vara hemma och 
ta emot leveranser av mat och paket är ett 
problem av flera skäl. Dels är det obekvämt 
för konsumenten och dels innebär kundmö-
tet ofta förlorad tid och därmed kostnader 
för transportören. För att lösa problemet 
har TPL-bolaget Nowaste Logistics, tillsam-
mans med konsultbolaget Steerlink, lanserat 
en ”brevlåda 2.0” – ett elförsett leveransskåp 
med kombinerad brevlåda, paketfack och kyl-
del, som går under namnet E-drop. Leverans-
boxen, som än så länge är en prototyp under 
utveckling, har plats för upp till sex matkas-
sar. 

– Lösningen ska fungera för de flesta pro-
dukter, men definitivt för mat. E-handeln 
med mat är inte imponerande stor än, men 
den har stor tillväxtkraft, sa Bo Hallams på 
Steerlink, när han presenterade projektet vid 
Logistiktrender i Helsingborg i maj. 

grönsakslogistiker

Nowaste Logistics är sprunget ur logistik-
funktionen hos grönsaksgrossisten Ever-
fresh. Bolaget växer snabbt inom tredje-
partslogistik, i september utökas ytorna från 

cirka 100 000 till 130 000 kvm lager, när den 
nybyggda anläggningen för möbellogistik tas 
i drift, som ska hysa logistiken åt Trademax 
och Furniturebox. Att en TPL-aktör ger sig 
på att utveckla en e-handelspostlåda förvånar 
kanske några – men inte Bo Hallams. 

– Nowaste har stor förståelse för färskva-
ror, transporter och last mile-logistik, drivs 
av nyfikenhet och brinner för innovation. De 
har också stort teknikkunnande med egenut-
vecklat WMS och hög automationsgrad i sin 
logistik. 

Stora utmaningar för e-mat

Enligt Bo Hallams har e-handeln med livs-
medel flera stora utmaningar: De tre främsta 
är hur leveranserna ska gå till när kunderna 
inte är hemma, att kylkedjan måste vara 
obruten, och att leveranssystemet måste vara 
leverantörsoberoende. 

– Vi måste kunna leverera när kunden 
inte är hemma men ändå kunna säkerställa 
att kylkedjan är intakt. Flera e-handlare och 
transportörer försöker skapa sina egna lös-
ningar, men jag tror att det måste till en obe-
roende lösning, som är så pass bra att alla väl-

Utvecklar framtidens brevlåda för e-mat 
I våras lanserade TPL-företaget Nowaste Logistics en 
kombinerad brevlåda och smart leveransbox för paket 
och kylvaror. Prototypen kallas för E-drop och ska 
göra hemleveranser säkrare, transportörsoberoende 
och mindre tidsstyrda. I höst börjar systemet testas i 
Helsingborg med omnejd. 

jer att använda den. Det är först när vi klarar 
av detta som vi kan skapa ett verkligt värde 
på marknaden. 

Hälften av allt som handlas är livsmedel, så 
hemleverans skulle ha stor nytta för konsu-
menterna, menar han. 

– Det är rätt många kilo vi bär hem, så det 
finns stora vinster i att få till en mer industri-
ell logistikförsörjning av mat. 

Just nu kämpar alla livsmedelsaktörer för 
att vinna marknadsandelar inom e-handel, 

men effektiviteten måste adresseras förr eller 
senare, menar Bo Hallams.

– Idag kostar en hemleverans av mat minst 
150 kronor, det är på tok för mycket. Enda 
sättet att minska kostnaden är att utöka leve-
ransfönstret, och det går inte om kunden 
måste vara hemma vid leveransen. 

Konsumenttestas i höst

Nowaste vill utveckla både singelskåp och 
multiskåp för flerbostadshus. Nu söker man 
brett efter samarbetspartners till den nya tek-
niken och nästa steg blir att sätta upp testskåp 
hos privatpersoner i Helsingborg med omnejd 
under hösten. Ansvarig för projektutveck-
lingen av E-drop blir Susanne Hjorthagen 
som rekryterats från Välinge Innovation.

Eftersom E-dropboxen ska placeras utanför 

bostaden, ska ägaren av paketet aldrig behöva 
släppa in någon i sitt hem, och leveransen ska 
kunna ske när som helst på dygnet. Det ger 
bättre möjligheter till ruttoptimering och eli-
minerar risken för bommade leveranser. 

Mycket handlar om säkerhet, en chaufför 
måste kunna identifiera sig enkelt, skåpet 
ska stängas efter leverans, men ändå ta emot 
ytterligare leveranser. Boxen får inte heller 
förutsätta att en transportör eller e-handlare 
på förhand måste vara integrerad med e-drop.

– Användaren ska kunna beställa från alla 
e-handlare utan att fundera över vilken trans-
portör som kommer att leverera varorna. 

Det är användaren som ställer in säkerhets-
nivåerna och bestämmer under vilka premis-
ser man ges tillgång till att öppna skåpet. 

– Vi kommer följa noga hur våra testhus-
håll upplever enkelheten i dessa funktioner, 
säger Bo Hallams. När vi säkerställt att sys-
temet fungerar är vi inte långt ifrån att ha en 
produkt på marknaden.

AV HiLDA HuLtéN

Ylva Ekborn,
CEO Postnord

Strålfors Group AB

Fabian Bengtsson,
Ägare Netonnet/Ordförande

Företagarna

Tobias Sjölin, 
Project Director 

Boozt Fashion AB

Martin Lundstedt, 
VD Volvo AB

Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportlösningar

5 –7 november 
Svenska Mässan, Göteborg

Partners:

www.logistik.to

Fabian Bengtsson,  
Ägare Netonnet/Ordförande 

Företagarna

Ylva Ekborn,  
CEO Postnord  

Strålfors Group AB

Tobias Sjölin, 
Project Director  

Boozt Fashion AB

Martin Lundstedt,  
VD Volvo AB

Anmäl dig till  

konferensen, 

begränsat antal  

platser!

Vart tredje år växlar Logistik & Transport upp  
och förlänger till tre dagar – då flerdubblas hela  
mässområdet, vilket inkluderar: 

STORÅR 2018

•  4 mässhallar 
• +140 utställare
• Kostnadsfria seminarier 

• Stort truckområde
• Betalkonferens
• Truck-SM

»Det finns stora vinster 
i att få till en mer indu-
striell logistikförsörj-
ning av mat«

Bo Hallams visade upp e-drop på Catenas konferens Logistiktrender i maj. 
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Rapporten är den senaste delen i serien Urban 
Insight, skriven av Swecos experter utifrån 
olika aspekter av stadsutveckling från ett med-
borgarperspektiv. 

– Våra köpmönster har tidigare varit relativt 
förutsägbara vad gäller tid och plats, men kom-
plexiteten ökar nu när varor kan inhandlas 
var- och närsomhelst och leverans kan ske på 
en mängd olika sätt. Något som i sin tur ställer 
helt nya krav på såväl logistiksystem som stä-
dernas utformning, säger Robert Sommar som 
är medförfattare till rapporten.

Syftet med rapporten är att undersöka hur  
e-handeln påverkar våra städer, samhället och 
logistiken, och visar hur det nu krävs helt nya 
logistikupplägg och innovativa distributions-
lösningar jämfört med tidigare. 

– Generationen som har växt upp med att 
handla online når nu sin mest köpkraftiga 
ålder – men varken våra städer, distributions-
lösningar eller logistiksystem är anpassade för 
beteendet.

Helt nya logistiklösningar

E-handelslogistiken kräver helt andra lager- 
och terminallösningar, och innebär ofta lägre 
fyllnadsgrad i bilarna. 

– Vid traditionell handel skickas hela pal-
lar med varor till butiker, vid e-handel skickas 
allt styckförpackat i små paket. Det innebär 
att det finns ett extra emballage runt varje 
artikel, vilket ger betydligt lägre total fyll-
nadsgrad.

Lager kan också hamna på andra ställen än 
tidigare, menar Robert Sommar. 

– Speciellt om du ska ha kort leveranstid 
måste lagret ligga närmare slutkund än vad 
som behövts de senaste årtiondena.

Dyraste delen av logistikkedjan

E-handeln växer med 10–15 procent per år 
och har snart tagit över hela tillväxten i han-
deln. 

– Utvecklingen sker med en oerhörd has-
tighet, all omsättningsökning sker idag i 
e-handeln, resten av handeln står i princip 
still. E-handelns utveckling får stor påverkan 
på hela detaljhandeln, det kommer slå ut buti-
ker på sikt, och utslagningen av de som inte 
hänger med i utvecklingen nog kommer att 
fortsätta.

Den sista sträckan i försörjningskedjan, 
’last mile’, anses vara den dyraste, minst 
effektiva och mest förorenande delen i ked-
jan. Här finns mycket att göra och nya leve-
ranslösningar poppar ständigt upp med leve-
rans hem, i bakluckor, innanför dörren och i 
paketskåp. 

– Alla lösningar har sina begränsningar. 
Marknaden får testa dem – vissa kommer att 
växa – andra inte.

E-handeln påverkar städernas utformning
Den växande e-handeln påverkar inte bara våra köp-
beteenden utan också logistiksystemen och städernas 
utformning. Det visar Swecos rapport Signed, Sealed, 
Delivered – Analysing the Impact of E-commerce on 
Urban Areas.
 – Strukturen av lager, terminaler och utlämnings-
ställen behöver förändras för att klara den ökande 
e-handeln, säger Robert Sommar, godstransportexpert 
på Sweco. 

Vid hemleverans är det tiden som styr hur 
mycket varor man får med på en bil, en chauf-
för hinner bara med ett visst antal stopp. 

– E-handeln får påverkan genom hela 
logistikkedjan i allt från lagerplacering och 
brytpunkter till ett kraftigt ökat behov av 
bilar i last mile, och även av chaufförer, innan 
bilarna i framtiden blir autonoma. 

påverkar andra samhällsfunktioner 

Att transportörer och e-handlare sköter last 
mile, istället för att vi konsumenter själva gör 
det, innebär att det öppnas en potential att 
lägga om sina resor till att handla om andra 
syften än att shoppa, menar Robert Sommar. 

– Om du slipper bära hem t ex tunga mat-
varor är det kanske ett incitament mindre för 
att ha bil. 

E-handelns effekt på våra städer är dock 
svår att mäta. 

– Det påverkar både gods- och persontran-
sporter, och ger en ökad komplexitet i trans-
portsystemen som är svår att överblicka. Men 
sambandsmässigt är det tydligt att det får 
effekt på logistiksystemet om man går från att 
skicka pallar och burar till att skicka paket. 

en ny typ av ombud

Det finns flera sätt att effektivisera last mile. Ett 
sätt är att effektivisera transporterna, ett annat 
är att se över lokaliseringen av lagerpunkter. 
En tredje utmaning är ombudslokalisering och 
utformning av utlämningsställen. Här finns 
mycket att göra, menar Robert Sommar. 

– Ombudslokalerna är sällan byggda för 
e-handelslogistik. En matbutik har ofta ett 

rum där de förvarar paket, och om flödena 
växer så spiller det över. Vi behöver en ny typ 
av mer e-handelsanpassade ombud. 

Ett fjärde område där effektiviseringspo-
tentialen är stor är inom förpackningar.

– Ibland är det mer luft än vara man får 
hem, här finns det mycket att göra. 

Att det saknas utrymme för logistikhante-
ring i städerna, och att kunskapen om godsets 
betydelse för staden generellt sett är låg, är ett 
andra områden för förbättringar.

– Man behöver logistikutrymmen i stads-
nära lägen i en fungerande stad. Det är inte 
alltid staden förstår det och ser till att det 
utrymmet skapas. Det behövs mer vertikala 
samarbeten kring de här frågorna för att få till 
effektiva lösningar och öka tillgängligheten. 

AV HiLDA HuLtéN

i samband med rapporten lät sweco under-
sökningsföretaget novus göra en konsu-
mentenkät om hur drygt 1 000 svenska 
konsumenter ser på e-handel, leveranser 
och hållbara transportalternativ.

Undersökningen visade att det inte finns 
några större regionala skillnader när det gäl-
ler e-handelsbeteende – konsumenter både i 
tätorter och på landsbygden e-handlar, och 
kommer att påverkas starkt av utvecklingen.  
intresset för snabba, tidsbestämda hemle-
veranser är också stort, 30 procent av de 
svarande uppgav att de är beredda att be-
tala extra för hemleverans vid valfri tidpunkt 
och 24 procent kunde tänka sig betala mer 
för samma dag-leverans.

Många är också beredda att vänta längre 
och betala mer om det innebär en mer 
hållbar leverans: 45 procent två till tre 
dagar extra om det innebär en mer hållbar 
leverans med till exempel tåg eller cykel, 
och 22 procent är beredda att betala extra 
för miljövänlig transport. 

när det gäller leveransalternativ visar stu-
dien att 52 procent föredrar att få leveran-
sen via ett utlämningsställe eller ombud, 
36 procent föredrar hemleverans och 31 
procent skulle föredra en paketautomat. 
nyare sätt att leverera, t ex genom smarta 
lås eller i bagageluckan på bilen, har enligt 
undersökningen inte fått fäste än.

KonSuMEntErna vILL BEtaLa För HåLLBarHEt

»Generationen som har 
växt upp med att handla 
online når nu sin mest 
köpkraftiga ålder – men 
varken våra städer, 
distributionslösningar 
eller logistiksystem är 
anpassade för beteen-
det«

Den växande e-handeln har stor påverkan på hela logistiksystemet men också på städernas funktion och utformning. 

– Sambandsmässigt är det tydligt att det får 
effekt på logistiksystemet om man går från 
att skicka pallar och burar till att skicka 
paket, säger robert Sommar 
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I augusti invigde Babyshop sitt utbyggda, nu 
42 000 kvm stora, lager på Stigamo söder om 
Jönköping. Inför gäster, personal och sina två 
barn, berättade ett stolt grundarpar, Marcus 
och Linn Tagesson, om Babyshops resa från 
grundandet under studenttiden 2006 till 
dagens globala koncern – The Luxury Kids 
Group. Modet att göra stora satsningar och 
uppköp har kantat resan. 

– Det djärvaste vi gjort var nog när vi 
köpte domänen babyshop.com av General 
Electric 2009. Den kostade en miljon – vi var 
tvungna att belåna vår lägenhet för att ha 
råd och folk sa att det var idiotiskt. Men idag 
har vi miljardomsättning och försäljning i 
180 länder, berättar Linn Tagesson, som har 
haft olika roller i företaget. Idag jobbar hon 
främst med HR. 

– Företagskulturen är helt avgörande för 
framgången: att hitta folk med rätt inställ-
ning och drivkraft, vilket är en ständig 
utmaning. 

Ett annat djärvt drag var att satsa på auto-
matisering: skaffa en Autostore, som efter-
som byggts ut och idag består av 130 000 
lådor och 120 robotar.

– Logistiken är hjärtat i vår verksamhet, vi 
var först ut i branschen med Autostore. Man 

måste våga gå sin egen väg, inte snegla för 
mycket på andra, säger Marcus Tagesson. 

Självklart lägesval

Den snabba tillväxten, både organiskt och 
genom uppköp, har varit utmanande logi-
stiskt. När Babyshop flyttade in på Stigamo 
2016 var det åttonde lagerflytten på tio år. 

– Vi trodde att 20 000 kvm skulle räcka 
länge, men efter bara åtta månader insåg vi 
att vi måste bygga ut igen, säger Marcus. 

Orsaken till trångboddheten var uppkö-
pet av Lekmer 2017. 

– Under julhandeln 2016 var vi nyinflyt-
tade med ny Autostore, och hösten 2017 hade 
Lekmer precis flyttat in. Det bli skönt med 
en ”ren” julhandel i år, utan stora omställ-
ningar, säger Marcus.

Linn berättar att Jönköping var ett själv-
klart val – för Marcus. 

– När vi började fanns f lera alternativ, 
bland annat fanns lämpliga lokaler i Örebro. 
Men vilka argument jag än lade fram så hade 
Marcus ett motargument. 

– Jag hade redan bestämt mig för Jönkö-
ping, jag kommer härifrån och har mitt nät-
verk här. Läget är utmärkt, det är en central 
knutpunkt med stora godsflöden som passe-

Babyshops nya jättelager invigt 
Babyshop grundades 2006 och är idag en global nät-
handlare med miljardomsättning. I augusti invigdes 
utbygnaden av lagret i Jönköping, som nu mäter 42 000 
kvm. Mod, god företagskultur och effektiv logistik är 
några ingredienser i framgångsreceptet. 

rar, säger Marcus. 
Fastigheten har utvecklats tillsammans med 
Qvana Invest och ägs nu av NREP Logicen-
ters.

Stigamo ligger ett par kilometer söder om 
Torsvik, och förutom Babyshop har AD Bil-
delar, Brenderup och Danx byggt nya lager 
här. Just nu bygger Goldbeck en 22 000 kvm 

stor terminal åt DSV som ska stå klar vid års-
skiftet. 

– Läget är jättebra, det enda som saknas 
är en busshållplats – den närmaste ligger tre 
kilometer bort, men vi hoppas att kommu-
nen löser det, säger Linn Tagesson. 

AV HiLDA HuLtéN

Göteborg

Köpenhamn

Helsingfors
Stockholm

Riga

Oslo

Luleå

Malmö

Örebro

Nå den nordiska marknaden  
inom 12 timmar
   Railport Göteborg–Hallsberg.  
    Här möts Europavägar och riksvägar.
   En av sveriges största fraktflygplatser.

   Här kan du etablera dig, effektivt,  
   lönsamt och klimatsmart.

Ta plats i Sveriges 
bästa logistikläge

businessregionorebro@orebro.se
www.businessregionorebro.se

Linn och Marcus tagesson grundade Babyshop 2006. Nu omsätter bolaget miljarder och har 
försäljning i 180 länder. 
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22. Intelligent Logistik

Rustas gamla lager i Nässjö hyser sedan ett 
år tillbaka logistiken till en av Sveriges mest 
anrika sportbutikskedjor – Intersport. Fastig-
heten är 24 000 kvm stor och byggdes 2003 
av Rusta själva, men köptes av Catena efter 
att Rusta 2015 flyttade till nya, större lokaler 
i Norrköping.

– Nässjö är ett jättebra logistikläge för oss, 
en fördel är att vi kan ta in stora delar av våra 
inflöden på tåg från Göteborgs hamn. Men 
det var också tillfälligheter som styrde, som 
att lokalen fanns tillgänglig, säger Tomas 
Paepke, logistikchef på Intersport. 

Han började på Intersport 2015, som busi-
ness controller i kedjans omorganisation från 
handlarägd till främst centralt ägd. Logistik-
chef blev han vid årsskiftet, i samband med 
lagerflytten.

– De förändringar vi behöver göra för att 
möta digitaliseringen, inte minst i logisti-
ken, hade varit svåra att göra i en handlarägd 
organisation. Omorganisationen gör att vi 
har kunnat jobba mycket mer fokuserat med 
logistikutveckling sedan 2015. 

tio år med tredjepartslogistik

Före flytten till Nässjö hade Intersport e-han-
delslager och butikslager separat: e-handeln 
i egen regi i Jönköping, och butikslagret hos 
DB Schenker Logistics i Landvetter. Men med 
växande e-handel växte också problemen. 

– Lagret i Jönköping försörjdes från Land-
vetter och när e-handeln ökade så skenade 
fraktkostnaderna. Det var en ohållbar situa-
tion, det är svårt att konkurrera utan ett nära 
samarbete mellan distanshandel och butiks-

logistik, säger Tomas Paepke. 
År 2007 lade Intersport ut lagerverksam-

heten på tredje part, och före DB Schenker 
hade DHL uppdraget. Jörgen Tegebäck bör-
jade på Intersport 1986 och var lagerchef från 
1990–2007. Efter åren med outsourcad logis-
tik, är han nu tillbaka i samma roll efter tio 
års uppehåll.

– Att lägga ut logistiken var ett sätt att för-
enkla verksamheten, det är enklare att bara få 
en faktura, särskilt i en handlarägd verksam-
het. Det var då också betydligt enklare logis-
tik att outsourca, en mogen varuflödeskedja 
med bara ett flöde – till butik, berättar Jörgen 
Tegebäck. 

– När jag hörde att Intersport skulle ta över 
logistiken igen och jag fick frågan om att vara 
lagerchef kunde jag inte låta bli att hoppa på 
projektet. Jag ville vara med på den här resan. 

E-handeln flyttade in i nya lagret i septem-
ber 2017, och fick sällskap av butikslogistiken 
i januari i år. 

Automation och e-handelsvagnar

Tomas Paepke och Jörgen Tegebäck visar runt 
i det nya lagret, som sysselsätter omkring 75 
personer. Höga ställage står i långa korrido-
rer, totalt finns här 32 500 pallplatser, och 
utlastningsområdet är ett virrvarr av vagnar, 
kartonger och pallar med paket och lådor. 
Trots att man har en ”bit kvar” till önskeläget 
vad gäller varuflöden, så märks det att de är 
stolta. 

– Om man jämför med hur lagersituatio-
nen var innan och hur mycket vi effektivise-
rat våra flöden och transporter så är det en 
enorm förbättring. Vi har kommit långt på 
åtta månader, vi är på väg att bli lönsamma 
igen och näthandeln har ökat med 58 procent 
sedan flytten. 

Bland annat har man nu fotostudion för 
webbshopen i lagret, och planer finns på att 
installera ett fulllvärdigt tryckeri för bl a 
klubbtröjor, som är en viktig del av bolagets 
omsättning. 

– Vi har också skaffat speciella plockvag-
nar för e-handelsordrar med 32 fack, som 

gör att vi kan ruttoptimera e-handelsplocket 
betydligt bättre.

Bolaget har också investerat i en automa-
tionslanläggning från Autostore, med 55 000 
lådor och 44 robotar, som hanterar all kon-
fektion för både e-handel och butik. Skorna 
körs dock i det manuella lagret, volymerna är 
för stora för att rymmas i anläggningen. 

– Vi fått en helt annan effektivitet i vårt 
e-handelsplock, 97,25 procent av alla e-han-
delsordrar skickas senast dagen efter beställ-
ning, berättar Jörgen Tegebäck.

Vill äga hela flödet 

Mycket finns kvar att förbättra på lagret – inte 
minst inom processhantering, utlastning, 
förpackningsoptimering. Nästa steg blir att 
bygga på automationsanläggningen med 
transportsystem och sorteringslösningar.

Idag skickas alla ordrar som plockas i 
Intersports autostore och som ska till en viss 
butik – både påfyllnad och e-handelsordrar 
– styckvis i kollin som sorteras hos Postnord. 
Men det skulle bli betydligt billigare och 
effektivare om man packade alla dessa kollin i 
större lådor själva, menar Tomas Paepke, som 
siktar på att Intersport i ännu större utsträck-
ning tar greppet om hela logistikkedjan. 

– Vi skulle kunna ha egna slingbilar – det 
är en möjlighet vi tittar på. Målet är att kon-
trollera hela kedjan själva, även fraktledet. 

Att Postnord nu höjer priserna på frakt 
med 4 kronor per kolli under julhandeln 
bidrar till viljan att ta kontrollen. 

– Butikshandeln är en stor och viktig del av 

detaljhandeln, ingen har ännu knäckt nöten 
om hur man får distanshandel lönsamt. Frå-
gan är ju vad Postnord ska transportera om 
handlarna går i konkurs? 

Att låta det redan pressade retailledet ta 
den ekonomiska smällen är desperat och oge-
nomtänkt, menar han. 

– Omställningen till digitalisering och 
växande kundkrav har hittills främst drabbat 
retailledet. Jag tycker att alla aktörer borde ta 
större ansvar, både leverantörer, transportö-
rer och de fastighetsägare som äger handels-
lokalerna där butiksytorna nu måste krympas 
när de fysiska handlarnas lönsamhet viker. 

Vill skapa digitala hyllor

Att utveckla e-handeln och leveranslösning-
arna står högt upp på dagordningen för Inter-
sport. 

– Det är inte alltid som kunden behöver 
ha en vara så snabbt som möjligt, vi behöver 
bygga en trappa av olika leveransalternativ 
som ger oss en hälsosam e-handel, där vi 
utnyttjar vårt butiksnät och vår fysiska när-
varo. 

Idag lämnas e-handlade varor gratis via 
butik, och butikerna tar även emot den stora 
delen returer. 

– Butikerna är vår styrka som e-handlarna 
inte har, där kan vi möta kunderna och skapa 
mervärden och merförsäljning, säger Tomas 
Paepke. 

Man vill bl a skaffa s k ”digitala hyllor”, där 
allt som finns i butik ska kunna göras till-
gängligt för e-handelskunderna. 

– Kunderna måste också ha möjlighet att 
beställa och betala för varor som inte finns i 
butiken direkt. Det handlar om att äga kun-
den hela vägen och aldrig tacka nej till en för-
säljning, säger Jörgen Tegebäck.

text oCH Foto HiLDA HuLtéN

Intersport kraftsamlar i Nässjö 
Efter tio år med tredjepartslösningar har Intersport 
återtagit kontrollen över sin logistik. Från det nya, 
automatiserade lagret i Nässjö försörjs sedan årsskiftet 
både butiker och e-handel. 

– Vi vill ta kontroll över hela kedjan, och utnyttja bu-
tikerna mer än vi gör idag – nu har vi den möjligheten, 
säger Intersports logistikchef Tomas Paepke.

intersport är ett av sveriges mest 
kända varumärken med anor från 1968, 
när inköpsgruppen sport tian bildade 
fackhandelskedjan sportsam ekonomisk 
förening. historiskt har intersport varit 
en handlarägd förening och butikerna har 
drivits genom ett franschise-koncept, men 
2015 omstrukturerades verksamheten till 
att till största delen (70 %) ägs av nilsson 
group. 

bolaget har omkring 150 butiker i sverige 
och omsatte ca 3 miljarder sek år 2017. 
bolaget ingår den globala koncernen inter-
sport international Corporation, världens 
största sportkedja med fler än 5 500 
butiker i 44 länder.

IntErSPort – En väLKänD 
50-årInG 

»Butikshandeln är en 
stor och viktig del av 
detaljhandeln, ingen 
har ännu knäckt nöten 
om hur man får distans-
handel lönsamt« 

Sedan årsskiftet har intersport konsoliderat all sin logistik i det nya, 24 000 km stora lagret  
i Nässjö. på Logistik & transport i göteborg den 6 november berättar intersports vd Marcus 
wibergh mer om bolagets omni-omställning och samspelet mellan ledarskap, affärsmodeller och 
logistisk verklighet.

– Vi skulle kunna ha egna slingbilar – det är 
en möjlighet vi tittar på. Målet är att kontrol-
lera hela kedjan själva, även fraktledet, säger 
tomas paepke och Jörgen tegebäck. 

Lina Jönsson trycker klubbtröjor i det provisoriska tryckeriet. planer finns på att insourca allt 
tryck och bygga upp ett permanent tryckeri i lagret. 
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Den traditionella handeln har de senaste tio 
åren tvingats ner i ett digitalt stålbad och Ikea 
är inget undantag. Men hur styr man om ett 
företag med 130 000 anställda – som byggt 
hela sin verksamhet på effektiv varuhusför-
sörjning? 

– Utmaningen för oss är att varje liten för-
ändring vi gör aldrig blir liten, säger Hanna 
Bevenby Broman, lagerchef på Ikea i Torsvik. 

Ikea har gått från nästan enbart platta 
paket och ”gör det själv” mot allt mer e-han-
del, montering, service och hemleveranser. 

Förändringen innebär stora strukturella för-
ändringar, inte minst i lagerlogistiken. 

– När jag först började jobba här i Torsvik 
för tio år sedan var vi 450 personer – nu är vi 
1 300. Bara de senaste tre åren har vi vuxit 
med 400 personer. Tillväxten är abnorm. 
Och beror på den växande e-handeln. 

– E-handel är betydligt mer kapacitetskrä-
vande än varuhusflöden, det blir mer plock 
och pack. 

oprövade vingar 

Av de 1 300 sysselsatta jobbar omkring 250 
med varuhusflöden. Den snabbast växande 
andelen, ca 700 personer, jobbar i kundor-
derenheten som plockar och packar allt som 
beställs i varuhusen, som kök, garderobssys-
tem – och även med e-handelsordrar. 

Att gå från varuhusförsörjning till att vara 
en omnikanal-aktör innebär stora struktu-
rella förändringar, men också mer osäkerhet. 

– Varuhusförsörjning innebär stabila och 
förutsägbara flöden, vi vet vilka kampanjer 
som driver försäljning och hur vädret påver-
kar – om det regnar ökar försäljningen och är 
det fint väder så minskar den. Den här som-

utmanande digitalisering för Ikea
På tio år har antalet anställda vid Ikeas distributions-
center i Torsvik ökat från 450 till 1 300. Den stora orsa-
ken är e-handelns tillväxt och omni-omställningen.
 – Vi går från stabila, förutsägbara flöden till osäker-
het och stora svängningar i ordermönster, säger Hanna 
Bevenby Broman, lagerchef för Ikea i Torsvik. 

maren var till exempel alldeles för varm, säger 
hon.

E-handeln innebär däremot osäkerhet och 
stora svängningar i ordermönster

– Vi testar helt oprövade vingar här, det 
enda vi vet är att prognoserna inte stämmer. 

Nu är det kunderna som styr, vi måste lära 
oss att förstå deras nya köpbeteende, se hur 
vi kan möta kundkraven och anpassa våra 
arbetssätt.

Hösten 2017 skaffade Ikea ett e-handels-
lager i Arlandastad för att möta den ökande 
efterfrågan. Lagret sköts av Bring men för-
sörjs även det från Torsvik.

– Torsvik har stora ytor men e-handeln tar 
plats. Vi jobbar mycket på höjden i lagret och 
bygger om för att öka kapaciteten. 

Stärkt av Kamprads bortgång

I början av året gick Ikeas grundare Ingvar 
Kamprad bort, och det har spekulerats i att 
företaget riskerar att tappa kursen utan sin 
starke ledare vid rodret. Men Hanna Bevenby 
Broman upplever ingen skillnad.

– Jag har snarast blivit stärkt i min drivkraft 
att fortsätta jobba i Ingvars anda. Vi hade inte 
funnits om det inte vore för hans filosofi:  
att Ikea ska vara till för de många män-
niskorna. Skillnaden nu är att vi ska kunna 
möta de många människorna i den kanal som  
de väljer.

AV HiLDA HuLtéN

Välj ett starkt geografiskt läge endast 1,5–2,0 timmar från Stockholm/Mälardalen
Etablera i Gävleborg och Dalarna - en hållbar och expansiv industriregion mitt i Norden. En region integrerad med Stockholms arbetsmarknad.

Koppla in er på ett 

Sandviken - Tuna

Byggklar yta i anslutning till E16

Avesta - Nordanö

Byggklar yta 26 ha i anslutning till järnvägen

Gävle Hamn

Byggklar yta 8 ha i anslutning till Ostkustens 

största containerhamn

Sök i vår nya STORYMAP på mellansverigeslogistiknav.se

logistiksystem
hållbart 

Missa inte 
Logistikdagen 

i Gävle
10 OKTOBER

Hanna Bevenby-Broman är en av huvudtalarna 
vid plans Forsknings & tillämpningskonferens 
i Jönköping den 23–24 oktober, där hon ska 
berätta mer om digitaliseringens påverkan på 
företag och anställda. 

ikeas dC i torsvik försörjer bolagets 39 
varuhus i sverige, norge, finland, dan-
mark och på island och har en lageryta 
på totalt 215 000 kvm fördelat på tre 
byggnader. 

torSvIKSLaGrEt

»Ikea ska vara till för  
de många människorna  
– skillnaden nu är att 
vi ska kunna möta de 
många människorna  
i den kanal som de  
väljer«
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DET HÄNDER I UMEÅ!

Det händer mycket i Umeås infrastruktur och logistikutveckling. 
Umeå Hamn AB har under senare år genomfört stora strategiska investeringar för att utveckla hamnen som transportnod  

för effektivare transportmönster mellan väg, järnväg och sjöfart. Umeå Hamn ingår sedan 2011/12 i det europeiska TEN-nätet för 
hamnar och Umeå har den nordligaste åretruntförbindelsen med Finland och vidare österut via hamnen i Vasa. 

Under de kommande åren fortsätter utbyggnaden av transporttekniken i hela Umeåområdet.

Med dessa satsningar ser vi Umeå som ett än mer kostnadseffektivt transportcentrum som medger ett flexibelt nyttjande och  
samordning mellan de lika transportslagen. För transporter i öst-västlig riktning kommer investeringarna att ge ökad kapacitet,  
högre tillgänglighet och förbättrad säkerhet. För miljön kommer utvecklingen av transportsystemen i Umeå att innebära stora  

förbättringar för både kunder och operatörer.

•    Vi bygger en ny järnvägsterminal i Umeå Hamn

•  I Norrbotniabanans första etapp projekterar vi för en ny godsterminal vid Dåva Företagspark

•   Vi förbereder omfattande investeringar i hamnens järnvägsstruktur inför Trafikverkets fram-  
    tida omlokalisering av Holmsunds Bangård till vår nya terminal i hamnen

•   Vi tillskapar nya ytor för kommande investeringar i hamnen och erbjuder nya företag närhet  
    till järnväg och hamn

•  SCA:s planerade investering i ”Auroraprojektet” med 6-8 miljarder kronor. Hamnen kommer  
     bl.a.att hantera ytterligare 500.000 ton per år i och med att SCA:s enhet i Obbola ökar pro- 
    duktionen från 450.000 ton till 725.000 ton/år

•  Kvarken Link AB projekterar f.n. ett bygge av en ny modern och miljövänlig färja från 2021  
    för att möta det ökande behovet av gods och passagerare

•  Godsterminalen NLC Terminal ”inne i Umeå” ökar sin godsmängd och har nu fasta avgångar  
    till Göteborg, Nässjö, Helsingborg och Rosersberg

•  I anslutning till NLCTerminal har tillskapats ytor för nyetablering - här finns bl.a   
    Martin & Servera och DSV och  vi erbjuder nya transportintensiva företag att etablera sig

KVARKEN LINK AB
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Lindansande våghalsar 
överlevare i framtidens 
handel

Strax innan semestern klev jag in 
i ett styrelserum med uppdraget att 
presentera slutsatserna i ett arbete 
kring min uppdragsgivares vägval i 

framtidens logistiksetup. Min uppdragsgi-
vare tillhör en av våra mest välkända aktö-
rer inom retail. Själva mötet ägde rum på en 
konferensanläggning utanför Stockholm, 
och precis som man kan förvänta sig i denna 
typ av forum var deltagarna samlade runt ett 
avlångt bord. Jag klev upp och gjorde mitt 
nummer – som så många gånger tidigare, 
men innan jag hann avsluta och säga ”thank 
you – good night” på mitt rockstjärnemanér 
fick jag en fråga som jag rimligtvis borde ha 
varit beredd på, och som jag lika rimligen 
borde ha haft ett enkelt svar på. Frågan löd 
ungefär; Vem eller vilka anser du vara förebil-
derna inom logistik och retail?

Det är inte ofta jag tvekar eller inte har 
något svar, men just där fann jag mig inte 
riktigt i situationen. Hjärnan gick på högvarv 
och försökte sortera i erfarenhetsbanken. För 
att köpa mig lite tid ställde jag en tafflig mot-
fråga; ”menar du lokalt eller globalt?”. ”Bestäm 
du” blev det korta svaret tillbaka, vilket inte 
gav mig särskilt mycket extra betänketid. Som 
göteborgare kan man alltid ta till knepet att 
avleda uppmärksamhet genom att dra en vits, 
men just i detta sammanhang kändes inte det 
som en särskilt begåvad strategi. Inte minst 
med tanke på att göteborgsvitsar inte gör sig 

lika bra på engelska. Istället tog jag till orda 
och i ett haltande resonerande svar ungefär 
konstaterade att det som utmärker förebil-
derna inte är lösningarna i sig utan snarare 
hur man tar sig an utmaningen i att anpassa 
sig till handelns förändrade förutsättningar.

En handel i stark förändring och i en takt 
som spås leda till att branschen förändras mer 
under de närmaste fem till tio åren än under 
de senaste femtio, gör att svaren kring fram-
tidens logistiklösningar är få. Vad vi däremot 
vet är att logistiken även i framtiden kommer 
ha direkt inverkan på kostnader, kapitalbind-
ning och intäkter. Påverkan på kostnader och 
kapitalbindning är vida känt och accepterat 
redan sedan tiden vissa lät sig luras av att 
nylonstrumpan kunde åstadkomma färg-
TV. Insikten om dess påverkan på företagets 
intäkter borde vara lika självklart, men ändå 
stöter jag ofta på exempel som bekräftar det 
motsatta. Såväl traditionella butikskedjors 
som nya e-handelsföretags trevande efter svar 
för att framtidssäkra sina logistiklösningar 
måste bottna i en balansövning mellan kost-
nader, kapitalbindning och intäkter.

I ett sammanhang där ingen sitter på facit 
krävs beslutsamhet och handlingskraft, men 
framförallt en stor portion mod. Det krävs 
en förmåga att handla i överensstämmelse 
med en initierad övertygelse, och med det 
också att våga misslyckas. Konsekvensen 
av ett misslyckande kan i vissa fall bli förö-
dande, men att inte agera och passivt invänta 
de rätta svaren är troligtvis en garant för att 
bli stående kvar på perrongen eller till och 
med i biljettluckan. Det är precis detta mod 
som exempelvis våra svenska retail-klenoder 
IKEA och H&M måste ha i sin transforme-
ring och anpassning.

Tillbaka i det där styrelserummet före 
sommaren. Oklart hur väl mitt resonemang 
landade in hos åhörarna, men precis som där 
och då har jag även efter långa och varma 
överlägganden i hängmattan kommit fram 
till ungefär samma slutsats. Förebilderna 
inom retail är de som kan hantera balansöv-
ningen och vågar agera. Klyschan ”att våga 
lyckas” beskriver det ganska bra. Frågan är 
om det rentav inte håller på att utvecklas till 
en fråga om överlevnad. Att lämna osäkerhe-
ten genom att våga bemästra den slaka linan 
och ta sig över till säker mark på andra sidan.

Tobias Jonasson

tobias Jonasson är logistikprofil och krönikör för intelligent Logistik 

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 6, tematidningen i  
Dagens industri 

Utkommer vecka 44. Materialdag 20/10

• Tema Logistik & Transport • 
• Framtidens lager • 
• Materialhantering •  

• Logistiklägen •  
• Årets logistiketablering •

Mässupplaga: Logistik & Transport 5-7/11 i Göteborg.

Nr 7 av magasinet 
Utkommer vecka 50. Materialdag 28/11

Mässupplaga: Transportforum 9 -10/1 2019 i Linköping.
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»I ett sammanhang där 
ingen sitter på facit 
krävs beslutsamhet och 
handlingskraft, men 
framförallt en stor por-
tion mod. Det krävs en 
förmåga att handla i 
överensstämmelse med 
en initierad övertygel-
se, och med det också 
att våga misslyckas«

KrönIKa
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26. Intelligent Logistik

En vanlig strategi hos många, särskilt stora 
företag, för att minska risken för korruption 
och få bättre leverantörskvalitet, är att byta ut 
personal i inköpsledet. Men Veronica Svens-
son Ülgen, som forskar i leverantörsutveck-
ling, menar att detta kan ge motsatt effekt – i 
stället för förändring kan rörigheten i organi-
sationen leda till status quo.

– Förändringar sker bara på ytan, i presen-
tationen av verksamheten. De verkliga struk-
turella förändringar som kunden egentligen 
skulle behöva sker inte. 

Leverantörens perspektiv

I sin forskning har Veronica Svensson Ülgen 
intervjuat leverantörer om deras behov och 
om samarbetet med kunderna. Hennes forsk-
ning visar att många leverantörer upplever 
att något som ofta saknas är en konstruktiv 
leverantörsutveckling – som sker i samarbete 
med dem. 

– Leverantörerna upplever att det är stän-
diga förändringar. Att inköpare och kontakt-
personer ofta byts ut och att kraven på dem 
beror på vilken person som för tillfället har 
kontaktansvaret. 

Men bristen på kontinuitet, menar hon, 
underminerar leverantörernas förmåga att 
jobba med verklig förbättring. Kortsiktighe-
ten gör att investeringar i förbättring för en 
specifik kund blir för riskfyllt. Verklig kva-

litetsutveckling kräver mer kontinuitet, inte 
mindre. 

– Jobbar du inte långsiktigt med leveran-
törsutveckling så har jag svårt att tro att du 
får de produkter och tjänster du egentligen 
vill ha, utan snarare något ”greenwashat” som 
bara ser bra ut på ytan. 

Medveten strategi

Och det som upplevs som en brist från leve-
rantörssidan, är enligt Veronica Svensson 
Ülgen ofta en medveten strategi från deras 
kunder. 

– Jag har själv jobbat på en ”stor drake” 
tidigare. Där var uppfattningen att personliga 
relationer med leverantörerna kan leda till 
korruption och att leverantörer tenderar att 
bli lata om samarbetet är långsiktigt, och där-
för byter många företag medvetet inköpare 
med jämna mellanrum. 

Ofta råder också en ojämn maktbalans 
mellan parterna, där kunden är ett stort före-
tag och leverantören ofta är mindre. 

– Det finns ofta ett beroendeförhållande i 
samarbetet där köparen har makten och leve-
rantören väldigt lite att säga till om. Många 
upplever att de inte blir hörda, och att kun-
derna inte förstår deras verksamhet och 
utmaningar. 

Många kunder vill ha ett nära samarbete 
med sina leverantörer, men samtidigt hålla 
dem på en armlängds avstånd, menar Vero-
nica Svensson Ülgen. 

– Man vill hålla leverantörerna “på tårna” 
och kunna trycka till dem när man anser sig 
ha behov av det. Men man kanske måste par-
kera den möjligheten om man ska nå utveck-
ling lite mer på riktigt. Särskilt om det gäller 
nyckelleverantörer.

AV HiLDA HuLtéN

Bättre fördjupa  
än bryta  
leverantörsrelationer

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 7 nummer (3 magasin, 
4 tematidningar och full tillgång till detta och tidigare 
nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 500:- 
exkl. moms.  
Gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på  
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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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

– Många företag bryter medvetet relationer mellan 
inköpare och leverantörer för att samarbetet inte ska 
bli för tajt. Men det ger inte säkert önskad effekt, säger 
Veronica Svensson Ülgen som forskar i leverantörs-
utveckling vid Linnéuniversitetet i Växjö. 

»Man vill hålla leveran-
törerna “på tårna” och 
kunna trycka till dem 
när man anser sig ha 
behov av det«

Veronica Svensson Ülgen är forskare vid institutionen för ekonomistyrning och logistik på  
Linnéuniversitetet i Växjö. på plan-konferensen i örebro i april höll hon ett uppskattat  
anförande om leverantörsutveckling. 

F
o

t
o

: 
H

iL
D

A
 H

u
Lt

é
N

 

tänKBart



FORSKNINGS- &

TILLÄMPNINGSKONFERENSEN

23-24 OKTOBER 
JÖNKÖPING

LOGISTIKFÖRENINGEN PLAN  
i samarbete med  

TEKNISKA HÖGSKOLAN I JÖNKÖPING 
bjuder in till

KONKURRENSKRAFT FÖR INDUSTRIN GENOM FORSKNING OCH  
UTVECKLING TILLSAMMANS MED UNIVERSITET/HÖGSKOLOR
NILS-ERIK OHLSON 
Ansvarig för S&OP vid Siemens Industrial Turbomachinery AB

DIGITALISERINGENS PÅVERKAN PÅ FÖRETAG OCH MEDARBETARE
HANNA BEVENBY-BROMAN 
Warehouse manager på IKEA i Jönköping

21 SESSIONER ATT VÄLJA MELLAN!
Konferensen ger dig en unik inblick i spetsen av den svenska logistik-
forskningen. Vi visar på en stor bredd både ämnesmässigt och varifrån 
de olika forskningsbidragen kommer. Det finns bidrag både för närings-
livet och för offentlig sektor.

MÖTEN FÖR EFFEKTIV KOMMUNIKATION OCH LÄRANDE  
I KUNDANPASSNINGSPROCESSER
ANNIKA ENGSTRÖM
PhD, lektor i arbetsorganisation, 
Tekniska Högskolan, Jönköping University
 

KEYNOTE

KEYNOTE

PRESENTATIONER

WORKSHOP

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

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ PLAN.SE

LUNCH TILL LUNCH



• 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


