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I november presenterade ericsson sin nya standard för digital 
logistik som de kallar Internet of Logistics, IoL, en öppen plattform 
för informationsdelning och uppkoppling av hela försörjningsked-

jan. I 18 månader har de jobbat för att i samarbete med 50 andra företag 
utveckla en ny standard – att jämföra med telefonins GSM-nätverk. 
Möjligheterna beskrivs som enorma och många logistiksystem och 
logistikaktörer som onödiga – i framtiden kan du koppla upp alla varor 
och platser och med en unik kod skicka iväg din vara själv dit du vill. 
De är inte ensamma, en hagelstorm av startups, systemleverantörer och 
transportjättar lanserar sina lösningar för att skapa transparens, koppla 
upp och effektivisera – för att  tjäna lite pengar och ta ett bett på den 
globalt växande transportkakan. 

Att försöka skapa transparens i supply chain är ingen ny företeelse 
– tvärtom. Liknande idéer och initiativ har bytt av varandra i tiotals 
år, men utan verkliga resultat. I forskarartikeln ”Informationsdelning i 
längre försörjningskedjor – varför måste det vara så svårt? – signerad Jan 
Olhager, Joakim Kembro och Dag Näslund, får vi en del av förklaringen, 
och den är nedslående. Hindren för informationdelning är helt enkelt 
för många och växer tyvärr med behovet, vilket gör det till en, hittills, 
omöjlig ekvation att lösa. 

Varför skulle då Ericsson lyckas med denna hett efterlängtade revolu-
tion av logistiken? En sak som talar för det är att Ericsson har gjort det 
förut. Ericsson har kopplat upp oss människor, varför skulle de inte 
lyckas koppla upp godset? 

Digitalisering kan göra vissa led i dagens försörjningskedjor över-
flödiga. I det medföljande numret av LTS Rapport kan vi bl a läsa om 
Adnavem, som vill skapa ett Hotels.com eller Momondo för transport-
branschen – en digital marknadsplats där varuägare kan köpa sina trans-
porttjänster direkt av rederier, tågoperatörer och åkare. Där beskrivs spe-
ditörerna som en ibland onödig mellanhand, som gör rejäla påslag för 
att utföra pappersarbete som nu går att digitalisera bort. Frågan är om 
speditörernas dagar är räknade? Och vad händer med alla systemstöd, 
lageransvariga och transportplanerare om datorer och algoritmer kan 
göra deras jobb? Kommer de gå samma öde till mötes som resebyråerna, 
eller för den delen DVD- och CD-skivorna? Det får framtiden utvisa. 

Vi på Intelligent Logistik följer utvecklingen med stort intresse. Må 
bästa algoritm vinna. 

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. Så 
vill du synas i logistikbranschen är det hos oss du ska synas. 

God jul och gott nytt logistikår! 
Hilda Hultén
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att leda det här. 
Göteborgs hamn äger redan en 

befintlig fastighet intill hamnen 
där DB Schenker är hyresgäst, 
och där finns även en till byggklar 
tomt, förutom parken på Halvor-
säng. Totalt kan det bli närmare 
310 000 kvm logistikytor på ham-
nens mark.

I Rambölls rapport uppskattas 
också den teoretiska markpo-
tentialen till 9,7 miljoner kvm i 
Göteborg, Kungälv, Mölndal och 
delar av Härryda. Det innebär att 
om all teoretisk markpotential 
exploateras, så räcker det precis 
till att tillfredsställa behoven. Men 
eftersom det verkliga nyttjandet 
styrs av detaljplaner, bygglov och 
annat kommer nettomarken som 
kommer att finnas tillgänglig för 
logistiketableringar uppgå till 
en betydligt mindre yta. Därför 
bedömer BRG att även närlig-
gande kommuner måste bidra för 
att täcka stadens behov av fram-
tida logistikmark. Områden som 
pekas ut här är bl a Landvetter och 
Viared. 

Efterfrågan på mark påverkas 
också av prisbilden. Enligt rappor-
ten ligger prisnivån i Götborg på 
700–800 SEK/kvm, vilket är jäm-
förbart med de andra storstads-
regionerna. Prisbilden i övriga 
landet ligger i spannet 50–500 
SEK/kvm. 

Letar projektledare
Nu återstår för hamnen att hitta 
rätt person för att utveckla den 
nya logistikparken.

– Vi behöver en projektledare 
med erfarenhet av att bygga logis-
tikfastigheter och med ett brett 
kontaktnät i den här branschen. 
Rekryteringen är i full gång, vi 
hoppas att hitta rätt person snart 

som pågår. Bakom siffrorna står 
två separata utredningar från 
Ramböll och WSP. 

Att alla kommuner i regionen 
inte är inkluderade i beräkningen, 
talar för att markbehovet är ännu 
större än så. 

Det beror inte på brist på 
intresse – de övriga fastighetsak-
törerna i parken har snart byggt 
fullt på sin mark – utan på att 
det i kommunen funnits delade 
meningar om vem som ska 
utveckla marken.

– Det har diskuterats om ham-
nen verkligen ska vara ett fastig-
hetsbolag eller om något annat 
kommunalt bolag borde sköta 
utvecklingen av marken. Men nu 
har staden tagit det strategiska 
beslutet att hamnen ska utveckla 
och äga fastigheterna. Det är 
väldigt viktigt att vi får hyresgäs-
ter som har koppling till hamnen 
och bidrar till mer gods över kaj, 
säger Magnus Nordfeldt, ansvarig 
för hamnutveckling på Göteborgs 
hamn.

logistik. Av detta utgör ungefär 
hälften av behovet mark för nya 
etableringar. Den andra hälften 
är så kallad omvandlingsmark, 
för befintlig verksamhet i stadens 
omedelbara utkant som ”trängs 
undan” i den stadsomvandling 

Efter några år av oklarheter kring 
Göteborgs hamns etableringsmark 
har beslutet fattats: Det blir 
hamnen som ska utveckla marken i 
egen regi.
 – Nästa steg blir att bygga upp 
en organisation kring detta och 
hitta rätt person för att leda fastig-
hetsutvecklingen, säger Magnus 
Nordfeldt, Göteborgs hamn.

Göteborgs hamns 420 000 kvm 
stora, detaljplanerade logistikom-
råde på Halvorsäng på Hisingen, 
är en fastighetsutvecklares dröm. 
Området ligger intill hamnen har 
spåranslutning och bygglov för 
34 meters höglager. Men trots att 
marken varit byggklar sedan 2017 
har inga etableringar tillkommit 
än.

Trycket på att etablera sig i Göte-
borgsområdet är starkt. Business 
Region Göteborg har i en färsk 
rapport uppskattat att det fram 
till år 2035 kommer att behövas 
mellan 4 och 8 miljoner kvm 
verksamhetsmark för industri och 

Stort framtida markbehov i Göteborg 

Mellan 4 och 8 miljoner kvm ny industri- och logistikmark behövs i Göteborg fram till 2035, enligt en färsk rapprt 
från BRG. 
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– Nu har staden tagit det strategiska beslutet att hamnen ska utveckla 
marken och äga fastigheterna, säger Magnus Nordfeldt. 
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Göteborgs hamn redo 
för logistiketableringar
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mersiella tjänster. 
Att branschen står bakom 

bolaget ger muskler och förutsätt-
ningar att förändra och skapa nya 
standarder. Ett mål är att skapa 
pristransparens. 

– Fastighetsbranschen har av 
någon anledning valt att hålla 
sina hyrespriser hemliga, vilket ur 
kundperspektiv är helt orimligt. 
Det är som att jag skulle vara 
tvungen att ringa runt till olika 
skotillverkare för att få reda på 
priset på en sko. 

Novi, NP3, Platzer, Svenska Hus, 
Wallenstam och Wihlborgs. Fokus 
ligger främst på uthyrning, trans-
aktion och förvaltning.

– Newst är vår första tjänst. 
Tanken är att vi ska ta fram nya 
lösningar, testa dem bland delä-
garna och släppa dem när de är 
färdigutvecklade.

Andreas Nordgren beskriver 
konceptet som världsunikt.

– Mig veterligen finns det inget 
liknande initiativ i världen, där så 
många stora spelare i en bransch 
går ihop för att utveckla nya kom-

mycket som skiljer sajten från 
andra marknadsplatser, bara lite 
funktionalitet, smarta filter och 
sökfunktioner. Men det kommer, 
lovar Andreas Nordgren. 

– Det går inte att lansera en helt 
ny tjänst i en konservativ bransch, 
man måste kunna känna igen sig. 
Vi har en ”roadmap” för hur vi ska 
utveckla Newst successivt, mot en 
mer kundvänlig upplevelse. 

15 ägare bakom
Bakom Newst står SF Invest, 
Svenska Fastighetsbranschens 
Investeringsaktiebolag, ett 
branschägt funding-bolag med 
affärsidén att starta, köpa eller 
driva bolag för kringtjänster i fast-
ighetsbranschen. Bolaget bildades 
hösten 2017 och ägs gemensamt 
av 15 företag; Balder, Catena, 
Corem, Croisette, Diös, Klövern, 
Kungsleden, Midroc, Newsec, 

Newst är en helt ny marknadsplats 
för kommersiella lokaler, som ska 
göra det enklare för kunder att 
hitta och välja lokal. Bakom 
satsningen står SF Invest, ett nytt 
fundingbolag med 15 fastighetsak-
törer som ägare. 

Av Hilda Hultén

Newst lanserades i oktober och 
ska ta upp kampen med sajter som 
Objektvision och Lokalguiden. 

– Det behövs nya tjänster i fast-
ighetsbranschen där kundbehovet 
är i fokus, vilket inte är fallet idag, 
säger Andreas Nordgren. 

En kund som söker lokal får 
idag göra hela jobbet: leta objekt, 
ringa runt och be om priser.

– Jag har aldrig träffat en hyres-
gäst som haft ett gott ord att säga 
om processen att leta lokal. 

I sin ursprungsform är det inte 

People that make  

a difference

Hållbara etableringslösningar
i Eskilstuna Logistikpark
Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg. 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. 
 

Kontakta oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

Här är fastighetsbranschens 
nya marknadsplats

– Fastighetsbranschen behöver samarbeta för att få de tjänster de behöver, 
och nu gör den det, säger Andreas Nordgren. 
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Ett nytt nordiskt ministerråd för 
transportfrågor, gemensam planering 
för utbyggnad av dubbelspår mellan 
Oslo och Göteborg och en synkronise-
ring av de nationella transportplanerna 
är några av Nordiska rådets förslag för 
tillväxt och utveckling i Norden. 

Av Klara Eriksson

– Man tänker ofta lite för trångsynt 
i dag i respektive land. Man sitter i 
Stockholm och tänker och planerar för 
de svenska orterna, och samma gör de 
i Norge för sina orter, och så glömmer 
man att Norges viktigaste hamn är 
Göteborg. Politiker lobbar för sina små 
delar inom landet och på myndighets-
nivå stoppar kalkylerna för samhälls-
nytta vid gränsen. Gemensamma 
investeringar kommer helt enkelt inte 
till stånd, kommenterar Johan Lind-
blad, seniorrådgivare vid Nordiska 
rådets sekretariat.

Fram till 2005 fanns också ett nord-
iskt ministerråd för transport med 
nordiska ministrar som träffades varje 
år för att diskutera gemensamma frågor. 

I den rekommendation som Nordiska 
rådet tidigare i år lämnat till de nord-
iska regeringarna är återupprättande av 
ett ministerråd för transportfrågor ett 
av förslagen.

– Det känns högst relevant att ha en 
samordning, att länderna ska kunna 
göra prioriteringar ur ett nordiskt per-
spektiv och att man också kan intensi-
fiera sitt samarbete på myndighetsnivå. 
Vi handlar mest med varandra och vi 
har mest arbetskraftsutbyte med varan-
dra, så varför skulle vi inte underlätta 
transporter och infrastruktur mellan 
länderna?

Kommunikationerna mellan Norden 
och övriga länder är också en fråga för 
hela Norden, menar Johan Lindblad.

– Förbindelsen Fehmarn–Bält är ju 
inte en bara en dansk-tysk angelägenhet 
utan även en förbindelse mellan Tysk-
land och de övriga nordiska länderna.

Nordiskt tema på Elmia 2019 
Norden och framtiden är temat för 
Elmia Nordic Future Transport Summit 
som går av stapeln 8–10 oktober 2019 i 
Jönköping samtidigt som järnvägsmäs-

san Elmia Nordic Rail och transport-
slagsövergripande Elmia Nordic Future 
Transport Infrastructure. 

Elmia har omstrukturerat sitt mäss-
upplägg något för 2019 – tre mässor blir 
två när Nordic Road och Future Trans-
port blir Nordic Transport Infrastruc-
ture med mer fokus på hela transport-
systemet och den infrastruktur som 
krävs när järnväg, luftfart, hamn och 
vägnät byggs ut. 

– Bygger du ut väg, sjöfart, luftfart 
eller räls så drar det ju med sig mycket 
annan infrastruktur, du ska tunnla, 
borra och bygga stationslägen broar och 
mycket annat och den typen av verk-
samhet kommer det bli mer fokus på, 
förklarar Magnus Ringqvist, projektle-
dare på Elmia. 

På de två mässorna kommer man 
kunna gå s k ”technical walks” – gui-
dade temapromenader där man gör 
stopp hos relevanta utställare.

– Det blir guidade spår utifrån olika 
intresseområden, t ex bromssystem 
på järnväg. Då går man med guide på 
mässan runt 4–5 montrar då man bara 
pratar bromssystem.

De två mässorna fokuserar på den 
operativa verksamheten inom järnvägs-
nätet och övriga transportnätet medan 
konferensen Nordic Future Transport 
Summit tar upp de strategiska och poli-
tiska frågorna. 

– Samarbetet över gränserna i Nor-
den är ett fokusområde för konferen-
sen, andra fokusområden är finan-
siering, kompetensförsörjning och 
forskning och innovation.

NORDEN VIKTIGT GLOBALT HANDELSOMRÅDE

Norden har tillsammans drygt 26 miljoner invånare, men en ekonomisk styrka 
i paritet med Rysslands, Brasiliens och Kanadas. Handeln inom Norden mot-
svarar mer än handeln med Kina, Indien Ryssland, Brasilien, Storbritannien, 
Frankrike och USA tillsammans, vilket gör länderna till varandras viktigaste 
handelspartners. Det gör behovet stort av samordnad transportinfrastruktur 
som både skulle öka tillväxten och reducera utsläpp, framhåller Nordiska 
rådet.

»Förbindel-
sen Feh-
marn–Bält 
är ju inte 
bara en 
dansk-tysk 
angelägen-
het utan 
berör även 
de övriga 
nordiska 
länderna«

Förslag på nytt nordiskt transportråd
Norden och framtiden står i fokus för Elmia Nordic Future Transport Summit nästa höst. 
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”Avskriven för länge sen”

Idag är logistikfastigheter lika hett 
att investera i som köpcentrum 
utanför städerna är svalt.

– Men allt sådant svänger och 
kan förändras. Vi tittar inte på 
köpcentrum, men rent generellt 
är det ju så att fastigheter kan 
omvandlas, och om läget är rätt 

kan det finnas möjligheter till 
utveckling.

Eva Landén började i Corem 
2008 som CFO, och har varit vd 
sedan 2012. Hon beskriver sig 
som “avskriven för länge sedan”.

– Vi är ett fantastiskt bra gäng, 
det finns en stark laganda och vi 
har superkul på jobbet. 

och drygt 52 000 kvm i Stock-
holm, det mesta i Jorbro. 

– I Mälardalen/Norr har vi ett 
bra bestånd, men med sin geo-
grafiska spridning är den inte en 
lika tydlig marknad för oss framåt, 
behovet av stadsnära logistiklös-
ningar ökar i mycket högre takt.

Starkt klustertänk
Beståndet är brett och trots att det 
finns en del ”stora lagerlådor” så 
är det de lokala klustren med ett 
flertal, ofta mindre, fastigheter 
i samma område som utmärker 
Corem.

– Klustertanken genomsyrar vår 
verksamhet, vi ser fina effekter av 
att kunna arbeta med flera fastig-
heter i samma område. 

Att köpa mindre, begagnade 
kåkar i Stockholms ytterkanter 
som Corem i början var ganska 
ensamma om att köpa – har över 
tid visat sig vara ett genidrag.

– Ibland har vi köpt fastigheter 
som kanske inte sett så mycket 
ut för världen, men som med 
ombyggnationer, rätt hyresgäster 
och engagerad förvaltning blivit 
väldigt bra affärer. 

Idag är det ett extremt tryck på 
fastigheterna, både från logistik-
branschen och bostadsutvecklare 
som vill åt läget.

– Det finns väldigt få objekt till 
salu som många slåss om att få 
köpa, särskilt nära citykärnan där 
alla kunder vill sitta idag.

För att lösa platsbristen gäller 
det för fastighetsbranschen att 
tänka nytt, menar hon.

– Det går att utveckla smar-
tare, bygga i vinklar och utnyttja 
höjden. Man kan göra mycket 
med befintliga ytor för att öka 
effektiviteten.

Corems 11 år i branchen har 
präglats av en total transformation 
av marknaden, där nedgångna 
smålager i städernas ytterkanter 
som ingen ville ha – nu är heta 
villebråd. 
 – Vi har själva alltid trott på 
logistiksegmentet. Men att 
utvecklingen på marknaden skulle 
gå så snabbt var svårt att ana, 
säger Corems vd Eva Landén. 

Av Hilda Hultén
 
Corem Property Group grunda-
des 2007 och är idag Sveriges näst 
största logistikfastighetsbolag med 
drygt 1,4 miljoner kvm logistiky-
tor. Beståndet finns i fem regioner; 
Stockholm, Syd, Väst, Småland 
och region Mälardalen/Norr. 
Störst är Stockholmsregionen, 
med 500 000 kvm logistikytor och 
45 procent av fastighetsvärdet.

– I Stockholm är trycket störst, 
men även Syd, Väst och Småland 
går jättebra, säger Eva Landén.

Tidigare i år fick Corem en stor 
vakans i Lammhult, när Furni-
turebox flyttade all logistik till 
Helsingborg och lämnade ett 
lager på drygt 25 000 kvm. Den 
hann aldrig bli tom utan blev fullt 
uthyrd direkt till Volvo Cars på ett 
långt kontrakt.

– Vi växer gärna tillsammans 
med kunderna men det var tyvärr 
inte möjligt i det här fallet. Istället 
passade pusselbitarna fantastiskt 
väl ihop med Volvo Cars. Det är 
verkligen roligt när det löser sig 
på det sättet.

Beståndet utökas successivt, 
främst i storstadsregionerna. 
Under 2018 har Corem köpt 40 
000 kvm i Malmö, 20 000 kvm i 
Jönköping, 7 500 kvm i Göteborg 

fastigheter

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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 – Det går att utveckla smartare, bygga i vinklar och utnyttja höjden. Man 
kan göra mycket med befintliga ytor för att öka effektiviteten, säger Eva 
Landén. 
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Genidrag att 
köpa  
ful-logistik
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Den omfattande upprustningen av 
banan Söderhamn–Kilafors är nu 
klar och invigd av Trafikverkets 
generaldirektör Lena Erixon. Banan 
blir en viktig länk för hela 
järnvägssystemet, men särskilt för 
Ostkustbanan, Stockholm–Sunds-
vall.

Banan Söderhamn–Kilafors, en 
sträcka på tre mil, har fått en 
omfattande upprustning och stan-
dardhöjning och öppnar för trafik 
i december.

Syftet med upprustningen har 
varit att skapa en viktig länk för 
godstransporter via inlandet och 
därmed avlasta Ostkustbanan 

norrut, vilket gör att fler person-
tåg kan trafikera på Ostkustbanan 
Stockholm–Sundsvall.

– Efter fem års arbete har vi 
nu en ny och modern järnväg 
som kommer att hålla länge, ten 
mycket nöjd Magnus Gilljam, pro-
jektledare på Trafikverket.

Banan har fått en ny mötessta-
tion samt ett nytt förbindelsespår 
mot Ostkustbanan i Söderhamn. 
På den nya och modernare banan 
kan godstransporter utföras med 
längre tåg (upp till 750 meter) och 
med jämnare flöden och mindre 
energiåtgång.

Initialt kommer järnvägen att 
trafikeras av nio tåg per dygn.

Återhämtningen för Göteborgs hamns containertrafik fortsätter och är nu 
upp 20 procent jämfört med 2017, för årets första 9 månader. Den 
intraeuropeiska roro-trafiken ligger still och bilar över kaj har en ökning 
YTD med 4%, men sjönk något under september.

E-handelsföretaget Bubbleroom 
tar hjälp av Logent som kommer 
sköta logistikflödet på deras nya 
lager i Borås, när e-handlaren nu 
flyttar logistiken till nedlagda 
systerföretaget Haléns lager.

Bubbleroom är en e-handelssajt 
som grundades 2005 och levererar 
kläder till hela Europa. Bola-
get ingår i Consortio fashion 
group-koncernen, som även äger 
postorderföretaget Cellbes och 
nyligen utfasade Haléns. Det är 
också till Haléns gamla, större 
lagerlokaler på Getängsvägen i 

Borås som Bubbleroom nu flyttat 
till, där Logent kommer att stå för 
lagerdrift, logistikutveckling och 
bemanning.  

– Affären är ett samarbete mel-
lan våra två affärsområden inom 
logistik och bemanning, där vi tar 
över både drift och benamming 
i de nya lokalerna, berättar Claes 
Holmberg på Logent i Borås. 

Lagerflytten genomfördes under 
oktober och satsningen innebär 
att Logent initialt kommer nyan-
ställa minst 35 personer för att 
bemanna Bubblerooms nya lager. 

noterat

Ny järnvägssträcka klar Fortsatt återhämtning för Göteborgs hamn

Logent får ansvaret för  
Bubblerooms logistik
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– Nu när vi har rustat järnvägen mellan Söderhamn och Kilafors så har det 
skapats en viktig länk för godstransporter som kan avlasta Ostkustbanan 
norrut, kommenterar Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon.

Göteborgs hamns godsvolymer 2018 mot 2017

Jan–sept 2018 Jan–sept 2017 Förändring %

Container, (TEU) 560 000 466 000 20%

Järnväg, (TEU) 283 000 264 000 7 %

Ro/ro-enheter 439 000 438 000 0%

Nya bilar 209 000 201 000 4%

Energiprodukter 
(miljoner ton)

17,7 17,2 2%

Passagerare 1 356 000 1 416 000 -4%

Kryssningsanlöp 34 36 -6%

APM Terminals Gothenburg drar till sig mer containertrafik.

FO
TO

: G
ÖT

EB
O

RG
S 

H
AM

N

– För oss är det viktigt att ha en leverantör som kan säkra vår kapacitet så 
vi kan ha fortsatt hög tillväxt. På sikt vill vi gå in på en mer automatiserad 
lösning , säger Bubblerooms vd Ville Kangasmuukko. 
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Hårvårdsföretaget Maria Nila har 
flyttat till en nybyggd produk-
tions- och logistikanläggning i 
Helsingborg. Bito Lagersystem har 
ansvarat för lagerlayout och 
levererat lagerinredningen.

Maria Nila utvecklar och tillverkar 
veganska hårvårdsprodukter för 
både proffs och konsumenter. 
Företaget har vuxit snabbt de 
senaste åren och finns idag repre-

senterade i över 30 länder.
Den nya anläggningen rymmer 

produktion, utvecklingslabb, lager, 
kontor och konferenslokaler och 
Maria Nila har inrett lagret med 
hjälp av  Bito Lagersystem.

– Vi var väldigt trångbodda i 
våra gamla lokaler och tvingades 
därför till många provisoriska, 
ineffektiva lösningar. En större 
anläggning var ett måste för att 
klara en fortsatt expansion, kom-

menterar Markus Ederwall, eko-
nomichef på Maria Nila.

Lagret upptar ungefär hälften av 
den totala lokalytan på 4 500 kva-
dratmeter. Det är ett kombinerat 
buffert- och plocklager för såväl 
råvaror som färdigvaror. 

Lagret är utrustat med pallställ, 
hyllställ, rullställ och genom-
loppshyllor. Totalt handlar det 
om cirka 3000 pallplatser och 00 
plockplatser.

– Vi har skapat en mer flexibel 
och yteffektiv lagring genom att 
kombinera traditionella

pallställ med rullställ och 
genomloppshyllor. Det ger en god 
överblick över alla tillgängliga 
artiklar och möjliggör snabbare 
orderplock med bättre ergonomi, 
kommenterar Andreas Bergs-
trand, säljansvarig hos BITO 
Lagersystem. 

noterat

Göteborg

Köpenhamn

Helsingfors
Stockholm

Riga

Oslo

Luleå

Malmö

Örebro

Sveriges bästa 
logistikläge

Nå den nordiska marknaden  
inom 24 timmar
» Railport Hallsberg-Göteborg
» Här möts europavägar och riksvägar
» En av Sveriges största fraktflygplatser

businessregionorebro@orebro.se
www.businessregionorebro.se

Nytt hårvårdslager i Helsingborg

Lagerchef Michael Steen och teamleader Sammi Arakji hos Maria Nila  
i Helsingborg.

Lagret är bl a utrustat med genomloppshyllor för att få snabbare order-
plock och bättre ergonomi
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logistikfastigheter

Sverige 

Nordens bästa logistikläge

Sverige är Nordens bästa logistikläge, och i Sverige har Göteborg – med Nordens största hamn – en central position.
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logistikfastigheter

2018 är ett historiskt rekordår för 
logistikfastigheter i Sverige, med 
hela 30 logistikbyggen på över 
10 000 kvm – totalt nästan 
590 000 kvm. Men det byggs 
logistik så det knakar även i våra 
grannländer. Newsecs Henrik 
Roderhult stod för överblicken på 
logistikfastighetsspåret på Logistik 
& Transport. 

Av Klara Eriksson

Befolkningsökning och urbanise-
ring driver behovet av framförallt 
samhällsfastigheter och bostäder 
de närmaste åren – men påverkar 
också logistikfastighetsbeståndet 
genom en ökad konkurrens om 
ytorna i de tätbebyggda delarna 
av landet. 

– Urbaniseringen och befolk-
ningstillväxten ställer stora krav 
på logistiken samtidigt som denna 
trycks ut från städerna när gamla 
industriområden konverteras 
till bostadsområden, sa Henrik 
Roderhult, ansvarig för logis-
tiksegmentet på Newsec, som 
beskrev den nordiska logistik-
fastighetsmarknaden på Logistik 
& Transport i Göteborg.

Logistik hett även i  
grannländerna
I Norge är det starkaste logistik-
läget sett till nyetableringar Oslo, 
men i viss mån även Stavanger, 
Bergen och Trondheim. År 2017 
och 2018 tillkom drygt 180 000 
kvm logistikytor, vilket är en rejäl 
ökning från 2016 då samma siffra 
var drygt 20 000 kvm, enligt New-
secs statistik på etableringar större 
än 10 000 kvm. 

I Danmark tillkom cirka 
680 000 kvm logistikytor under 
2016 och 2017, och 240 000 kvm 
beräknas tillkomma 2018, enligt 
Newsec, lokaliserade till fram-
förallt Köpenhamn, Århus och 
Kolding.

– Köpenhamn är den stora 
dragaren där och Danmark är ett 
bättre logistikläge än Norge, av 
uppenbara skäl, sa Henrik Roder-
hult. 

Även Finland har sett en ökning 
av logistikstocken, och här har 
ökningen nästan fyrdubblats 
sedan 2016 – då det byggdes drygt 

LOGISTIKBYGGEN SOM FÄRDIGSTÄLLS 2018 

(Endast fastigheter över 10 000 kvm)

Läge Brukare Ägare/byggare Storlek (kvm)
Norrköping Rusta  NRP/Wilfast 46 000 
Borås/Viared Speed Group NREP/Charmilla 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 
Göteborg/Hisingen Jollyroom/Bagaren&Kocken Castellum/LC 30 000
Örebro/Pilängen  PostNord Bockasjö 26 600 
Göteborg/Hisingen Volvo CC (Etapp1+2) Bockasjö 26 400
Göteborg/Hisingen Amring Bockasjö 26 350 
Göteborg/Hisingen Volvo/Kuehne+Nagel  Bockasjö 24 300
Jönköping/Stigamo DSV Goldbeck 23 000
Jönköping/Stigamo Babyshop Reach/NREP Logicenters 18 000 
Göteborg/Lerum TPL Dagligvaror Frode Laursen 17 800 
Göteborg/Sörred Spekulation Skanska 17 600
Strängnäs Mekonomen Mekonomen/TGW Logistics 15 000 
Falkenberg/Rännåsen Carlsberg Carlsberg 15 000
Göteborg/Härryda Bring  Catena 15 000 
Stockholm/Haninge  Foodmark Foodmark/LC 14 000 
Jönköping/Stigamo Brendrup Nivika Fastigheter 13 000
Helsingborg Seafrigo Nordic LC 3 000 
Falköping (Skara) FC Floby/TBN Åkeri  Fastighets AB Mösseberg/LC 12 800 
Stockholm/Rosersberg Spek/Postnord Castellum 12 200
Jönköping/Torsvik  Dagab  Dagab/LC 12 000
Stockholm/Brunna Spek/Engelmanns/Consentino NCC 12 000
Kristianstad  Kiviks Musteri GDL/LC  11 000
Svenljunga/gbg Blåkläder  Star Trading 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
   Antal projekt: 30
   Total yta : 588 750 kvm
(Statistik: Intelligent Logistik)

60 000 kvm. För 2018 är samma 
siffra 210 000 kvm. Helsingfors 
är starkaste logistikläget, följt av 
Uleåborg, Tammerfors, Åbo och 
Seinäjoki. 

Sverige toppar
Men Sverige toppar tydligt 
Nordenligan när det gäller 
byggstatistik inom logistik. Enligt 
Intelligent Logistiks statistik 
byggdes 20 logistikprojekt på 

över 10 000 kvm under 2016 i Sve-
rige – totalt närmare 390 000 kvm. 
Under 2017 byggdes också 20 pro-
jekt men fler större lager – totalt 
färdigställdes 490 000 kvm under 
2017. Under 2018 är den tillkom-
mande ytan ännu större, med 
sammanlagt 30 projekt på totalt 
nästan 590 000 kvm. Även 2019 
kommer att gå till böckerna som 
ett historiskt starkt år för logis-
tikbyggen, hittills har 23 projekt 

på sammanlagt 507 000 kvm 
beslutats och offentliggjorts – och 
fler är att vänta.

– Vakansgraden är också väldigt 
låg i Sverige vilket beror på att 
vi inte bygger på spekulation i 
samma utsträckning som på kon-
tinenten, kommenterar Henrik 
Roderhult.

Henrik Roderhult betonar att 
Storstockholm får förhållande-
vis få stora logistiketableringar –»
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logistikfastigheter

under 2018. Endast fyra större 
projekt på sammanlagt 66 000 
kvm har byggts i Storstockholm 
under 2018, att jämföra med drygt 
150 000 kvm i Göteborgsregio-
nen, enligt Intelligent Logistiks 
statistik.

– Det är inte efterfrågan som 
saknas utan det är helt enkelt brist 
på attraktiv mark nära Stockholm 
vilket gör att logistiketablering-
arna trycks ut till exempelvis 
Nykvarn och Södertälje. 

Små lägen ger möjlighet att växa
Det traditionella logistikläget 
Jönköping har också vuxit extremt 
bra under 2018, med fem etable-
ringar på totalt 76 000 kvm. 

– Dels har man ett strategiskt 
bra läge men fördelen med Tors-
vik jämfört med de mindre logis-
tikområdena är att här finns en 
bra kringservice med företagshäl-
sovård, restauranger och liknande.  
Det planeras även för fler etable-
ringar söder om det nuvarande 
logistikområdet.

Medan de stora logistiklägena 
har befolkningen och det geogra-
fiska läget på sin sida får de små 
logistiklägena i större utsträck-
ning konkurrera med andra fakto-
rer så som exempelvis markpris.

– Sedan har vi vad vi kallar för 
”udda fåglar” som Adlibris och 
Apotea i Morgongåva, Intersport i 
Nässjö, Lyko i Vansbro med flera. 
Men ett udda läge kan också ge 
större möjligheter att växa. 

LOGISTIKBYGGEN SOM PLANERAS FÄRDIGSTÄLLAS 2019  

(Endast fastigheter över 10 000 kvm)

Läge Brukare Ägare/byggare Storlek (kvm)
Borås Viared Speed NREP Logicenters 45 000 
Örebro/Pilängen Lidl Lidl/TA Byggproduktion 40 000 
Eskilstuna Spek/DHL NREP Logicenters 36 000 
Malmö/Sunnanå Spek/Lekia/DS Smith Catena 36 000
Göteborg/Hisingen Jollyroom Castellum 35 000
Borås/Viared Ellos Group Bockasjö 34 650
Växjö Atea NRP/LC 27 000 
Göteborg/Hisingen Spek/Storex Prologis/LC 25 000 
Stockholm/Brunna TBD NREP Logicenters 25 000 
Stockholm/Arlandastad Aditro Logistics NREP Logicenters/Skanska 24 600
Borås/Viared Fristads Charmilla 22 000 
Göteborg/Hisingen  Spek Bockasjö 21 800 
Borås Viared  Continental LC 21 000 
Nybro  Royal Design  Egenbygge 20 000
Jönköping/Taberg Procurator Catena 16 000
Helsingborg Plantagen NRP/LC 15 000
Stockholm/Brunna Spekulation Castellum 15 000
Vansbro  Lyko  LC 13 000 
Stockholm/Rosersberg Lidl  Lidl/LC 12 000 
Örebro  Ebrex/Ford LC 12 000 
Helsingborg Nowaste Logistics Catena 11 000
Helsingborg Bring Frigo NRP/LC 11 000 
Norrköping/Herstadberg  Bauhaus/Postnord Postnord 10 000

   Antal projekt: 23 
   Total yta: 507 050 kvm
(Statistik: Intelligent Logistik)

– De mindre orterna 
får konkurrera på 
annat sätt, de får 
kratta manegen lite 
mer, säger Henrik 
Roderhult. 

–»
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vinjett

Finns ditt nästa logistiksamarbete  
i Östergötland? 

Klustret finansieras med stöd från Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Östergötland är en hållbar och stark logistikregion. Nu drar vi igång arbetet 
med Logistikkluster Östergötland med syfte att etablera en gemensam arena 
för logistikföretag och logistikfrågor i regionen. Genom detta vill vi: 

• Öka företagens och regionens konkurrenskraft
• Stimulera miljöfokus och energieffektivisering
• Främja hållbarhet
• Skapa en gemensam plats för samverkan och utveckling

Med detta skapar vi landets främsta logistikkluster med fokus på hållbarhet. 

Läs mer på logistikklusterostergotland.se 

LOGISTIKKLUSTER
ÖSTERGÖTLAND
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årets Logistiketablering 2018

Ny multiterminal stöttar 
e-handeln

Bockasjö står även bakom ett 
annat finalistprojekt: Postnords 
nya, 26 400 kvm stora högauto-
matiserade multiterminal för brev, 
pall- och paketggods i Örebro 
– ett viktigt steg i resan från post-
bolag till logistikbolag.

– Den här etableringen stödjer 
e-handelns expansion i Sverige. 
Det är ett ganska speciellt hus 
med mycket innovation och auto-
mation invändigt, sa Allan Lavén, 
som fick sällskap på scenen av 
Viktor Sunnliden, investeringsan-
svarig på Business Region Örebro. 

– Vi är glada och stolta över 
att Postnord satte ner bopålarna 
i Örebro. Det är mycket tack 
vare sådana här etableringar som 
Örebro i år hamnade etta på listan 
över Sveriges bästa logistiklägen, 
och etableringen är en viktig mur-
bräcka för vår region att nå ut som 
logistikposition i världen.

Lager för e-handlade möbler
Den tredje finalisten att presen-
teras var Helsingborgsbaserade 
Nowaste Logistics nya, 30 400 
kvm stora lager på Tostarp utanför 
Helsingborg som byggts och ägs 
av Catena – helt klart det snyg-
gaste bygget, ritat av arkitekten 
Fredrik Cardell på JKAB med 
en fasad i hålstansad kopparplåt, 
mässingsfärgad sträckmetall och 
upplysta bilder av bland annat 
Helsingborgs rådhus. 

Lagret hyser logistiken åt 
möbel-e-handlarna Trademax och 

ca 77 000 kvm färdigställts under 
året. Bockasjö var även förra 
året finalist genom sitt lager i 
Eskilstuna för Sportamores räk-
ning. Då tog Catenas Boozt-lager 
i E-city Engelholm som hem 
segern. 

– Att vinna är inte det vikti-
gaste, en finalistplats är också 
hedrande. Jag ser alla oss finalister 
som vinnare, sa Allan Lavén.

Bockasjös spekulationsbyggen 
Bockasjös tre nya, spekulations-
byggda lager på Hisingen är 
redan fullt uthyrda: det första till 
Volvo CC, det andra av Volvo och 
Kuehne Nagel: som sköter Volvos 
prototyplager och den tredje till 
däckföretaget Amring, som just 
nu automatiserar lagret med en 
kombination av djuplagringslös-
ningen Radio Shuttle från EAB 
och självkörande skjutstativs-
truckar från Toyota. 

Utvecklingstakten i parken är 
anmärkningsvärd. I början av 
2019 färdigställs en fjärde bygg-
nad på 21 000 kvm på spekula-
tion. Och att parken blivit ett ”for-
donskluster” är inte konstigt med 
tanke på läget, menar Lavén. 

– Hisingen är hem för hamnen 
och fordonsindustrin, och båda 
verksamheterna ställer höga krav 
på fungerande logistik. Det var 
ett enkelt beslut att ta när vi fick 
möjlighet att köpa 350 000 kvm 
mark här i bästa läge: mitt emellan 
Lundby och Torslanda och 3–5 
min från Volvos produktionslina.

 

fylldes med folk när det var dags 
för utdelningen av priset Årets 
Logistiketablering 2018, och 
representanter för samtliga fem 
finalistprojekt fanns på plats på 
scen.

– Det är väldigt hedrande att 
stå här som finalist igen, sa Allan 
Lavén, vice vd på Bockasjö, dub-
belfinalist 2018 med två nomi-
nerade etableringar: Postnords 
multiterminal i Örebro och den 
egna logistikparken på Hisingen 
där tre större fastigheter på totalt 

Den 6 november hölls prisutdel-
ningen av Årets Logistiketablering 
2018 på Logistik & Transport-mäs-
sans stora scen. På plats fanns 
juryn och representanter från 
samtliga finalistprojekt. Även EAB, 
som byggt eller inrett fyra av de 
fem finalistprojekten, fick ett 
hedersomnämnande. 

Text och foto:  
Klara Eriksson

Golvet framför stora mässcenen 

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 långsik-
tighet.   

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

Årets Logistiketablering 
– publikdragare på L&T

Allan Lavén, Victor Sunnliden, Christian Hallberg, Benny Thögersen, David 
Hejgaard, Eva Sterner, Frida Lantz, Emma Ohliw och Hilda Hultén. 
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listprojekten.
– Vissa projekt har vi byggt 

stålstommen till, andra har vi 
inrett, det är bara Rustas lager 
som vi inte varit delaktiga i, berät-
tar Emma Ohliw. 

EAB bygger ut
EAB har byggt stålbyggnaderna 
i Zalandos lager i Brunna, 
Postnords terminal i Örebro och 
samtliga tre fastigheter i parken på 
Hisingen, där man även levererar 
en del inredning. I Nowastes lager 
i Helsingborg har EAB bl a levere-
rat ställage för 30 000 pallplatser. 

– Det går väldigt bra nu och 
det är en utveckling vi sett länge. 
Vi håller på att bygga ut vår egen 
produktionsanläggning i Små-
landsstenar med 13 500 kvm till 
totalt 55 000 kvm – så vi är väl 
rustade för framtiden. 

Excellence-chef Frida Lantz, som 
hade hela sin arbetsgrupp med sig 
på mässan.

– Vi jobbar med supply chain-
utveckling hela vägen från Asien 
till butikshyllan, och lagret i Norr-
köping är en viktig del i det. 

Efter tillbyggnaden mäter Rus-
tas lager närmare 120 000 kvm. 
Centrallagret ersatte elva mindre 
lager runtom de småländska 
skogarna, men sedan företaget 
flyttade in 2015 har tillväxten fort-
satt, och den senaste expansionen 
påbörjades ganska direkt.

– Jag har varit med på hela 
vår etableringsresa. Om ett par 
månader kommer det vara fullt, 
så nästa steg blir att bygga ut hög-
lagret med 8 000 kvm, ett arbete 
som redan är påbörjat, berättar 
Frida Lantz. 

Emma Ohliw, marknadschef på 
lagerinredaren EAB, bjöds också 
upp på scenen eftersom EAB varit 
inblandade i fyra av de fem fina-

investeringsträffar och kundmö-
ten, sa Benny Thögersen. 

– Nowaste är ett fantastiskt 
spännande företag som tänker 
utanför boxen. Vi har fler projekt 
på gång ihop.

Etableringen är den första i ett 
nytt kluster som Catena plane-
rar på Tostarp. I samband med 
prisutdelningen avslöjade Catena 
och Nowaste nästa gemensamma 
projekt: ett 12 000 kvm stort, 
högautomatiserat lager med en 
skyttellösning från Knapp, där 
Nowaste planerar att skapa ett 
omnikanal-lager för flera kunder. 

– Det blir det första helautoma-
tiserade flerkundslagret som byggs 
för en TPL-aktör i Sverige, så det 
är ett jättespännande projekt – vi 
tar nog hem priset nästa år, sa 
Christian Hallberg.

Kraftig tillväxt för Rusta
Finalisten Rusta representera-
des av bolagets Supply Chain 

Furniturebox. Eftersom plockav-
stånden är stora ska självkörande 
truckar: AGVer, användas för att 
transportera pallar mellan hyll-
plats och in/utlastning, med start 
från årsskiftet.

– Utmaningen här är att pro-
dukterna är väldigt skrymmande, 
så det behövs stora ytor. Man 
måste få upp dem på höjden och 
optimera lagerytan så gott det går, 
berättade Christian Hallberg, vice 
vd på Nowaste. 

Högautomatiserat  
TPL-lager nästa
Han presenterade projektet 
tillsammans med Catenas vd 
Benny Thögersen, som vann Årets 
Logistiketablering 2017 för Boozts 
nya lager i E-city Engelholm. 

– Den här typen av uppmärk-
samhet har vi stor nytta av i vår 
egen marknadsföring, det är fint 
att kunna visa upp glaspjäsen vi 
vann tillsammans med Boozt vid 

Christian Hallberg på Nowaste och Benny Thögersen på Catena, berättade 
om nästa gemensamma satsning; ett 11 000 kvm stort, helautomatiserat 
skyttellager i Helsingborg, som ska stå klart nästa höst. 

Frida Lantz, Supply Chain Excellence-chef på Rusta,hade hela sin arbets-
grupp med sig på mässan.

EABs marknadschef Emma Ohliw berättade om företagets utbyggnad av 
produktionsanläggningen i Smålandsstenar. 

Prisutdelningen av Årets Logistiketablering var en publikdragare  
på mässan.
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ring en ganska självklar vin-
nare. Lösningen med lager i tre 
våningar är ett helt nytt grepp i 
Sverige som vi troligtvis kom-
mer att få se mer av, inte minst i 
Stockhom där markbristen ökar, 
säger Linda Persson på JLL, som 
tillsammans med Tobias Jonasson, 
Mysigma och Gustaf Berencreutz 
och Hilda Hultén på Intelligent 
Logistik utgör juryn för priset.

På Logistikläget 2019 den 16 
maj i Stockholm kommer David 
Hejgaard att berätta mer om 
Zalandos logistik, etableringen i 
Brunna och företagets planer för 
den nordiska marknaden. 

över en stor del av lagerytan, 
och alla tre plan har tillgång till 
pick-towers. Det är den första 
pick tower-lösningen i tre plan i 
Sverige. 

– Att bygga lager i tre våningar 
har varit en spännande utmaning, 
det är inget vi gjort förut, berättar 
Eva Sterner. 

Talar på Logistikläget 2019
Ingram Micro driftar lagret och 
Zalando står själva på hyreskon-
traktet. Läget i Brunna ger också 
tillgång till bra kollektivtrafik 
genom pendeltåg vilket förenklar 
rekrytering av arbetskraft. 

– För mig var Zalandos etable-

till sitt 30 000 kvm stora satel-
litlager i logistikläget Brunna i 
Upplands Bro kommun norr om 
Stockholm, som byggts och ägs 
av NREP Logicenters. Men redan 
hösten 2017 började Zalando 
leverera kläder till sina nordiska 
kunder från ett intilliggande, min-
dre lager. 

Snabbheten avgjorde
– En anledning till att vi fick för-
troendet att bygga för Zalando var 
snabbheten – att vi hade möjlig-
het att förvärva en vakant lokal i 
Brunna där verksamheten kunde 
starta omgående, berättar Eva 
Sterner, projektledare för Zalando 
på Logicenters, som tog emot 
priset tillsammans med David 
Hejgaard. 

En automatisering är på gång i 
lagret, men David Hejgaard kan 
inte berätta några detaljer. 

– Automationslösningen ska 
installeras under vintern och 
lagret kommer att vara i full drift 
i februari, då är alla välkomna 
att komma och besöka oss. Men 
just nu kan jag inte avslöja några 
detaljer, säger David Hejgaard. 

Golvytan i lagret har optime-
rats genom entresoler i tre plan 

Zalandos lager i Brunna kammade 
hem Intelligent Logstiks utmär-
kelse “Årets Logistiketablering 
2018” som delades ut från stora 
scenen på Logistik & Transport i 
Göteborg den 6 november. 

Zalandos etablering av ett 30 000 
kvm stort satellitlager i Brunna 
vann priset ”Årets Logistiketable-
ring 2018”, i hård konkurrens.

– Väldigt spännande! Vi är 
super, superlyckliga över detta. 
Först och främst är det ett fantas-
tiskt gott betyg för alla inblan-
dade, men vi ser det också som 
ett kvitto på allt vi gör på den 
nordiska marknaden och det 
kunderbjudande vi har, sa David 
Hejgaard, nordenchef på Zalando, 
vid prisutdelningen. 

– Vi växer väldigt snabbt i på 
den nordiska marknaden, och eta-
bleringen i Brunna är jätteviktig 
för den expansion vi har framför 
oss. Den gör att vi kan halvera 
våra leveranstider till våra kunder 
i Norden och erbjuda samma dag-
leveranser i Stockholm. Så det är 
med stor glädje vi tar emot det här 
priset.

I höstas slog den tyska e-han-
delsjätten Zalando upp portarna 

JURYNS MOTIVERING:

”Zalandos etablering i Brunna är en åtgärd i logistikkedjan 
som har en tydlig utgångspunkt i att förbättra servicen för 
kunderna. Placeringen i Upplands Bro är utmärkt för att serva 
kunder i både Norden effektivt och Stockholmsregionen med 
snabba leveranser. Utformningen med lager i tre våningar är 
ett nytänk som vi troligtvis kommer att se mer av framöver 
– särskilt i Stockholm där marken är dyr och svårtillgänglig. 
Både lagrets estetik och logistiklösningen går i bräschen för 
hur e-handelslager kommer att utformas i framtiden. Både 
etableringen och lösningen är exempel på utmärkt samspel 
mellan varuägare, driftoperatör och fastighetspartner.”

Zalando 

Årets Logistiketablering 2018

Eva Sterner och David Hejgaard var lyckliga över utmärkelsen Årets Logis-
tiketablering 2018, och fick ta emot priset – ett diplom och en glaspjäs från 
Transjö hytta i Småland. 
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automation

Nästa höst flyttar Nowaste 
Logistics in i ett nytt högautomati-
serat lager på 11 000 kvm för såväl 
butiksplock som e-handel, där 
kronan på verket är en skyttellös-
ning från Knapp. Anläggningen blir 
den första automatiserade 
flerkundslösningen i TPL-bran-
schen – en hett efterlängtad 
utveckling. 

Automationsgraden ökar i lagren, 
men den marginalpressade tred-
jepartlogistiken har tvekat – tills 

nu, när TPL-aktören Nowaste 
Logistics bygger en automatise-
rad TPL-anläggning på Tostarp 
utanför Helsingborg. Catena byg-
ger det 11 000 kvm stora lagret, 
med ett 20-meters höglager där 
ett OSR-skyttelsystem från Knapp 
ska installeras, som kan hantera 
både lådor och kartonger i samma 
system. I etapp ett ingår tre skyt-
telgångar med plockstationer.   

– Vi är jätteglada för förtroen-
det. Lösningen är skalbar, kan 
hantera flera kunder och ger en 

väldigt hög plockeffektivitet, vilket 
var viktigt för Nowaste när de 
valde lösning, säger Malin Schäfer, 
vd på Knapp Sverige, som även 
levererar varumottagning och 
paketsortering till anläggningen. 

2018 har varit ett bra år för 
Knapp som sålt flera skyttel-
lösningar, bland annat till Ateas 
nya lager i Växjö och Ahlsell i 
Hallsberg. 

– Vi har fullt upp. Det är roligt 
att fler vågar satsa på automa-
tionslösningar – även i branscher 
där det traditionellt inte varit så 
vanligt. 

Integrerad paketsortering
– Det är ett jättestort steg för oss 
att bygga en automationslösning 
för externa kunder, men något 
vi tror väldigt mycket på, säger 
Christian Hallberg, vice vd på 
Nowaste Logistics. 

Nowaste fokuserar även på dist-
ributionen, bland annat genom 
integrerad paketsortering för 
utgående volymer. 

– Det är en flaskhals för många 

e-handlare.
Placeringen i Helsingborg har 

många logistiska fördelar, med 
närheten till såväl E6 som E4 och 
hamnen. Fastigheten blir den 
andra för Nowaste i Catenas nya 
logistikkluster på Tostarp. Den 
första fastigheten är ett 30 400 
kvm stort lager som blev klart 
i höst, där Nowaste  hanterar 
möbellogistiken åt Trademax och 
Furniturebox. Lagret planeras tas i 
drift i november 2019.

Vår nyaste mässa om transporter, transportrelaterad infrastruktur, 
intermodalitet och samhällsbyggande! 

8-10 oktober 2019
Parallellt arrangeras Elmia Nordic Rail en mässa om järnvägsteknik och spårburna 
transporter och Elmia Nordic Future Transport Summit, ett forum på strategisk 
nivå om transport, infrastruktur och samhällsbyggande.

Här förenas transportslagen i intermodalitet

Nowaste först ut  
med TPL-automation

Malin Schäfer med Ahlsells logistik-
chef Daniel Johansson, som också 
ökar automationen sitt lager I 
Hallsberg.
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8 500 kvm stora höglagret, med 
plats för 65 000 pallar, där kra-
nar susar fram och tillbaka i de 
mörka, djupa gångarna. 

– Det är inte så stort i kva-
dratmeter, men det får plats lika 
mycket volymer här som i hela 
låglagerdelen på 64 000 kvm.

Låglagret har 12 meters tak-
höjd och här finns både klassiska 
pallställslager, fristaplingsytor för 
otympliga varor som Spa-bad och 
partytält och en automatisk djup-
stapling med 17-pallsdjup med 
radioshuttle-system från Jung-
heinrich. Det finns även en avdel-
ning för brandfarligt gods som 
vissa färger, gas och spolarvätska. 

Rustas logistik bygger på fyra 
säsonger, där butiker och sorti-
ment till stor del byts ut och byggs 
om inför varje ny säsong. 

– Vi har precis skickat ut julvo-
lymerna, så nu fyller vi på med 
säsong ett-varor här. I januari/

godset kommer via Norrköpings 
hamn. 

– Vi har två hamnar att välja 
mellan med järnvägsanslutning 
direkt till Göteborgs hamn. I 
början tog vi hälften av volymerna 
dit och hälften till Norrköping, 
men nu går över 90 procent direkt 
till Norrköping, berättar Magnus 
Hallin. 

Förberett för tillväxt
Vi börjar rundvandringen i 
kontors- och personaldelen, med 
ljusa lunchrum, kontor, gym, 
omklädningsrum och relaxrum 
med pingisbord och soffor. På lag-
ret jobbar omkring 300 personer 
idag. 

– Men vi ökar med 30–40 per-
soner varje år. Alla ytor är byggda 
för att enkelt kunna fördubblas, vi 
visste att vi skulle växa redan när 
vi byggde. 

Första stoppet i lagret blir det 

64 000 kvm, med ett höglager på 
8 000 kvm. Men med en tillväxt 
på ett varuhus i månaden blev det 
snart fullt. I november invigdes 
den nya lagerdelen på 46 000 kvm, 
och när Intelligent Logistik kom-
mer på besök är det bara en vecka 
kvar till nyckelöverlämningen. 

Stenkast från E4an
Rustas lager ligger bara ett sten-
kast från E4an, och från byggba-
rackerna utanför har man utsikt 
över Norrköpings hamn. 

– Det här är ett perfekt logistik-
läge för oss. Bra järnvägsanslut-
ning och närhet till hamnen – vi 
når både Finland och Norge effek-
tivt. Vi visste att vi skulle gå in i 
Norge när vi valde Norrköping, 
säger Magnus Hallin. 

Totalt får Rustas lager in 10 000 
TEU varor per år sjövägen, och 
lika mycket via lastbil från Sverige 
och Europa. Det mesta av båt-

lager

I november invigdes Rustas 
tillbygge på 46 000 kvm i 
Norrköping, årets största 
logistikbygge som gör lagret till 
Sveriges tredje största, med sina 
120 000 kvm. Men det räcker inte, 
ytorna är redan fulla och nu byggs 
ett höglager intill det gamla. Följ 
med till lågpriskedjan som tycks 
klara sig utmärkt utan e-handel. 

Text Hilda Hultén 
Foto Klara Eriksson

– Det kommer ta ett par timmar 
att gå igenom lagret, bara så ni vet. 

Logistikchef Magnus Hallin tar 
emot oss i entrén till Rustas jätte-
lager i Norrköping, som dagen till 
ära badar i oktobersol. 

Rusta flyttade sitt centrallager 
till Åby i Norrköping 2015, som 
då ersatte elva olika lager runt om 
de småländska skogarna. Den för-
sta fastigheten man byggde var på 

Rusta växer vidare i Norrköping
I november fick Rusta flytta in i sin utbyggnad på 46 000 kvm av centrallagret i Norrköing. Redan i mars nästa år väntas den nya lagerdelen vara  
fullt utnyttjad. 
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Tidigare i år köpte Rusta även den 
finska butikskedjan Hongkong 
med 24 butiker. 

– Tanken är att vi successivt ska 
bygga om dem till Rusta-varuhus 
och försörja även dem härifrån. 

expandera i Norrköping alterna-
tivt titta på lager utomlands, säger 
Magnus Hallin. 

Från Norrköping försörjs alla 
Rustas 117 butiker: 90 i Sverige, 
25 i Norge och två i Tyskland. 

kan vi använda entresoldelen till 
exempelvis e-handel. Fast det 
finns inga sådana planer alls i 
dagsläget, e-handel är inte aktuellt 
så länge det går så bra som det 
gör. 

Bygger ut höglagret 
Nu när den nya delen står färdig 
skulle man kunna tro att Rusta 
byggt klart i Norrköping för ett 
tag. Men icke. 

– Nej, de nya ytorna kommer 
att vara fulla i mars. Vi har ett 
externlager i Linköping nu för att 
klara oss.

Nästa steg blir att fördubbla 
höglagerdelen med ytterligare ett 
höglager på 8 000 kvm, intill det 
gamla. Efter utbyggnaden av hög-
lagret kommer Rusta ha 130 000 
kvm lager i Norrköping, vilket gör 
lagret till det tredje största i Sve-
rige efter Julas lager i Skara och 
Coops lager i Bro. 

– Investeringsbeslutet är taget 
och vi har börjat förbereda mark-
arbetena. Sen är det fullt på den 
här tomten. Om vi behöver mer 
ytor framåt så blir det att fortsätta 

februari fylls lagret med utemö-
bler och grillar inför vår- och 
sommarsäsongen. 

10 000 kvm entresol
I den nya lagerdelen är arbetet i 

full gång med att resa ställage och 
förbereda inflyttningen. Det nya 
lagret har samma upplägg som det 
gamla, med djupstapling, ställage 
och fristapling. 

– Sen bygger vi till nya per-
sonal- och chaufförsutrymmen 
också, det blir för långt att gå till 
det gamla kontoret, berättar Mag-
nus Hallin. 

– Allt byggs ihop och öppnas 
upp till ett enda lager. Det är svårt 
att tänka sig att det kommer att 
vara helt fullt här om bara 4–5 
månader. 

Tidigare ägde Rusta själva 
fastigheten men i samband med 
utbyggnaden såldes hela fastig-
heten till NRP och Wilfast. Totalt 
är det 46 000 kvm lageryta som 
byggs till, varav 10 000 kvm är i 
entresolplan. 

– Initialt kommer vi hantera 
returgods här, men i framtiden 

lager

I låglagret finns pallställage, fristapling och djuplagring, och i höglagret 
finns kranlager med plats för 65 000 pallar. 

E-handel är inte aktuellt för oss så länge det går så bra som det gör, säger 
Magnus Hallin. 

Centrallagret i Norrköping är nu närmare 120 000 kvm stort och försörjer 
Rustas 121 varuhus i Sverige, Norge och Tyskland. Lagret kommer även att 
försörja bolagets varuhus i Finland, där Rusta tidigare i år köpte kedjan 
Hong Kong med 24 varuhus.  
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lager

Sweden Green Building Council har 
miljöcertifierat byggnader i 
Sverige sedan 2009. Nästa år 
lanserar de en ny tilläggscertifie-
ring för klimatneutrala byggna-
der – kallad NollCO2 – med stränga 
regler för klimatpåverkan. Just nu 
pågår piloten, bland annat av en 
Lidl-butik i Visby, men certifiering-
en ska kunna tillämpas även på 
lager.

Av Klara Eriksson 
 

En klimatneutral byggnad innebär 
att den netto inte bidrar till några 
växthusgasutsläpp. NollCO2 tittar 
både på byggprocessen och bygg-

nadens liv och energiförbrukning, 
och målet är noll i utsläpp under 
byggnadens livscykel. Den första 
versionen testas som en pilotver-
sion i år, lanseringen kommer att 
ske under 2019.

– Målet är att klimattänket ska 
vara med från start: man ska välja 
byggvaror med låg klimatbelast-
ning och på så sätt tvinga tillver-
karna att få incitament och motiv 
till att minska sin klimatpåverkan. 
Idén är inte att kompensera för 
stora utsläpp, utan att man ska 
pressa på leverantörsleden, för-
klarar Sue Clark, projektledare för 
NollCO2 på SGBC.

Fokus på bygglogistiken
Tre projekt är med i piloten som 
går av stapeln i höst, en Lidl-butik 
i Visby, Hyllie West signerat Skan-
ska i Malmö och Domstolsverket 
som byggs av Castellum.

– Lidl, till exempel, har en 
ambition att pressa sina leveran-
törer så långt man kan. Och vi 
tror ju att det driver på markna-
den ganska mycket, säger Bengt 
Wångberg.

Genom piloten får SGBC svar 
på om kraven är rimliga och möj-
liga att klara av på ett praktiskt 
sätt. 

– Vi har satt värdena utifrån 
den befintliga kunskapen, som 
inte är så jätteomfattande. Det 
finns bara knappt tio projekt där 
man har räknat på klimatskul-
den från byggvaror respektive 
byggprocess, och de värden vi satt 
är utmanande men inte omöjliga. 
Det finns redan färdiga byggnader 
som skulle klarat en certifiering 
enligt NollCO2, förklarar Sue 
Clark.

Tre indikatorer ska mätas; totalt 
koldioxidutsläpp under hela bygg-
nadens livslängd, klimatpåverkan 
från byggmaterial och klimatpå-
verkan från byggprocessen, som 
är välkänt ineffektiv. 

– På sikt vill vi även ha med hur 
man hanterar en eventuell rivning 
av byggnaden, men det finns inte 
med nu, säger Bengt Wångberg, 
senior konsult på SGBC och tidi-
gare projektledare för projektet.

Hårdare krav för lager 
Bara byggnader som redan har 
en miljöcertifiering kan certi-
fiera sig enligt NollCO2, men 
certifieringen fungerar för vilken 
fastighetstyp som helst. Dock är 
kraven något hårdare för logistik-
fastigheter. 

– När SGBC började sin certi-
fieringsverksamhet kunde man se 
att lagerbyggnader enklare klarade 
kraven än andra byggnader, för-
klarar Bengt Wångberg. 

Det beror på de stora voly-
merna inuti och den relativt låga 
inomhustemperaturen, som gör 
att lager drar mindre energi en 
t ex kontor.

– När vi såg det skärpte vi kra-
ven, idag har logistikbyggnader 
något strängare energikrav att leva 
upp till.

OM SGBC 

Sweden Green Building Council arbetar för hållbara fastigheter, 
bland annat genom certifieringar som Breeam-SE, Miljöbyggnad 
och GreenBuilding. Föreningen är öppen för alla företag och orga-
nisationer inom den svenska bygg- och fastighetssektorn och har 
ökat från 13 medlemmar 2009 till 350 idag.

Ny certifiering för klimatneutrala lager 
Lidls nya butik i Visby är ett av pilotprojekten för den nya certifieringen.

– Idén är inte att kompensera för
stora utsläpp, utan att pressa på 
leverantörsleden, säger Sue Clark.
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Försörjningskedjornas gränssnitt och 
utmaningar har varit en röd tråd genom 
Helena Forslunds forskarkarriär, men 
egentligen är hon en praktiker. 
 – Jag vill att min forskning ska nå ut till 
industrin och företagen, genom Plan har 
den verkligen gjort det.

Forskningsprojekten är många, engagemanget 
stort och svaren snabba och tydliga när man 
pratar med Helena Forslund, professor i logistik 
vid Linnéuniversitetet i Växjö.

I grunden är hon civilekonom med inriktning 
mot transportekonomi. Forskarbanan påbör-
jades av en tillfällighet, när konsultfi rman hon 
jobbade på gick i konkurs. 

– Jag började jobba i olika projekt på Högsko-
lan i Växjö, som det då hette och det ena ledde 
till det andra. 

Hon började undervisa – men för att få under-
visa behöver man forska. 

– Forskarvärlden skrämde mig först. Jag är 
praktiker och tycker om projekt som arbetsform, 
med ett tydligt mål och ett avslut.

Det som traditionellt anses prestigefyllt i 
forskarvärlden, t ex att publicera sig i smala 
forskningtidskrift er, har aldrig varit huvudfokus 
för Helena Forslund. 

– Jag vill att min forskning ska tillämpas och 
att kunskapen ska nå ut till industrin och företa-
gen. Och kontakten med studenterna är viktig, 
att lära ut logistik och se unga människor växa 
och utvecklas.

Unik arena för nätverkande
I Plan har Helena Forslund haft  fl era engage-
mang, bland annat i styrelsen 2008–2014 med 
ansvar för högskolekontakter och i styrelsen för 
Plan Syd. 

– Plan-engagemanget har betytt mycket, jag 
har presenterat mina forskningsresultat på kon-
ferenser och haft  möjlighet att skicka ut forskar-
enkäter i Plans nätverk – och det har alltid gett 
väldigt bra gensvar.

Att hon blev aktiv i Plan är Stig-Arne Matts-

son och Patrik Jonssons 
förtjänst.

– Vi har varit kollegor 
under hela min forskar-
karriär. De var båda väl-
digt Plan-aktiva. 

Hon beskriver Plan som 
en unik arena för nätver-
kande. 

– Det är många forskare 
i andra ämnen som är 
avundsjuka på den arena 
vi logistiker har genom 
Plan, med forsknings- och 
tillämpningskonferensen 
och möjligheten att som 
akademiker kunna nå och 
presentera sin forskning 
för praktiker. Den fi nns 
inte i så många branscher. 

Logistikens gränssnitt
Forskningen har rört sig 
från KPIer för kvalitets-
styrning till alltmer 
hållbarhetsfokus. Ett 
forskningsprojekt handlar 
om hållbara transportked-
jor, ett projekt som pågår 
2017–2019, och fi nansie-
ras av Familjen Kamprads stift else. 

– Många varuägare vill köpa hållbara trans-
porter, men det är svårt i en försörjningskedja 
där den som köper transporten ligger fl era steg 
ifrån den som utför transporten. Vi tittar på 
hur man kan garantera att transporten är grön 
och socialt hållbar och att kunden får det man 
betalar för. 

Utmaningarna i att förbättra logistiken i 
längre försörjningskedjorna är det som intres-
serar Helena Forslund mest. Här har Stig-Arne 
Mattsson haft  stor inverkan. 

– Han är en otrolig pedagog och det var 
han som fi ck mig intresserad av försörjnings-
kedjorna, att det är gränssnitten mellan olika 

aktörer som är intressant och inte bara vad som 
händer i de enkilda företagen. 

Namn: Helena Forslund
Gör: Professor i logistik vid Linnéuniversi-
tetet i Växjö
Ålder: 54
Familj: Man och tre vuxna barn
Bor: På en hästgård utanför Växjö
Intressen: Forskningen framförallt. Men 
också familjen, natur och golf. 
Hemlig talang: En jäkel på att måla 
fönster.  

MEDLEMSSKRIFT FÖR LOGISTIKNÄTVERKET PL AN |  #4 DECEMBER 2018

INNEHÅLL

» Brinner för logistikens gränssnitt
» AI och Big Data – heta spår på F&T-konferensen
» Framtidens planerare – strategisk AI-dirigent? 
» Krönika: Patrik Färdow och Joakim Wikner

BRINNER FÖR LOGISTIKENS 
GRÄNSSNITT

– Det är utmaningarna i gränssnitten mellan olika aktörer som är intressant och inte 
vad som händer i de enskilda företagen, säger Helena Forslund. 
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Konferensspåren om Artifi ciell intelli-
gens och Big Data var publikdragare på 
Plans forsknings- och tillämpningskon-
ferens i oktober, där förutsägelser av 
leveranser låg i fokus.

Av Klara Eriksson

För en stor aktör som Volvo är det viktigt 
att veta när de olika bildelarna levereras 
från underleverantören – hela produktionen 
drabbas om en artikel inte kommer i tid. 
På motsvarande sätt är leveransplanen som 
underleverantören får av Volvo, essentiell för 
att underleverantören ska kunna planera sina 
inköp och sin produktion.

Hur goda sådana förutsägelser är var fokus 
för två konferensspår på Plans forsknings- och 
tillämpningskonferens på Jönköpings tekniska 
högskola den 23–24 oktober, som lockade ett 
80-tal deltagare och bjöd på över 20 semina-
riespår.

Klas Turesson, konsult på MA-system pre-
senterade resultatet från ett exjobb av Emma 
Ekström och Sofi a Danielsson från Lunds 
universitet som med MA-system som upp-
dragsgivare studerat historisk orderdata, för att 
på så sätt göra förutsägelser om leverantörers 
förmåga att leverera enskilda artiklar, genom 
en statistisk analys av data från PipeChain – ett 
molnbaserat system för att knyta samman 
aktörer längs med hela försörjningskedjan.

Förutspå leveransbrister
– Vi ville titta på hur AI skulle kunna vara till 
hjälp för att lösa problem inom logistiken. Ett 
sådant problem är när varor från en underleve-
rantör inte kommer på utsatt tid. Vore det inte 
bra om vi visste redan när vi lade ordern, att 
detta kommer inte att gå? sa Klas Turesson.

Eft er mycket tidsödande datarensning lan-
dade man i 270 000 datapunkter, från vilka 
man kunde skapa modeller kring olika leve-
rantörers förmåga att leverera olika artiklar på 

utsatt tid.
– Det var intressant att de faktorer som spe-

lade roll för leveransförmågan skilde sig så pass 
åt mellan de olika leverantörerna. Att skilja 
dem åt bidrog till att vi kunde skapa bättre 
prognoser.

Ex-jobbet inleddes med expertintervjuer för 
att ringa in intressanta områden för analys, 
däreft er bearbetades datamaterialet och till slut 
tog man hjälp av programvaran Weka Machine 
Learning för att skapa modellen. 

Kräver vilja och mod
– Weka är gratis så där är det bara att gå lös.

Den metod som ex-jobbarna landade i leve-
rerade stabila prognoser som var signifi kant 
bättre än att bara titta på det totala prognos-
felet. 

– Den här analysen hade såklart inte behövts 
om det hade funnits en fullskalig transparens 
mellan parterna.

Sammanfattningsvis menar Klas att det fi nns 
stor potential för AI inom logistiken, vilket 
också en ganska färsk rapport från McKin-

sey pekar på: Logistik pekas där ut som det 
område eft er marknadsföring och försäljning 
som har störst potential för AI.

– Det fi nns tveklöst en stor potential. Men 
om Sverige ska bli ledande inom AI – vilket 
förra regeringen uttryckte i sin AI-strategi, då 
krävs både ett utökat samarbete, satsningar på 
utbildning och vilja och mod från företagen, 
menar Klas.

AI OCH BIG DATA – HETA SPÅR PÅ 
F&T-KONFERENSEN

Josephine Falkenberg Olsson, Klas Turesson och Erik Flinck på MA-system presenterade verktyget som förutspår 
vilka av underleverantörernas artiklar som riskerar att försenas.

Plans forsknings- och tillämpningskonferens på Jönkö-
pings tekniska högskola den 23–24 oktober lockade ett 
80-tal deltagare.
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Planerarens jobb kommer att förändras 
från dagens operativa beslut till en mer 
taktisk roll i och med att artifi ciell intelli-
gens implementeras i logistiska proces-
ser. Men förändringen kommer att ske 
gradvis. Det var några av slutsatserna på 
Plans halvdagsseminarium under Logis-
tik & Transport i Göteborg i november. 

Kan datorer och artifi ciell intelligens ta över 
lagerstyrning, planering och butikspåfyllnad? 
Den frågan och många andra avhandlades vid 
Plans konferensspår under Logistik & Trans-
portmässan i november. Under huvudrubriken 

”Bäst matte vinner? – lönsam lagerstyrning i 
det tredje årtusendet” stod en namnkunnig 
skara systemexperter och forskare för resone-
mangen. Frågan som främst avhandlades var 
vad som händer med planerarens roll i före-
taget när datorer och artifi ciell intelligens kan 
fatta beslut om logistikprocesser som lagerni-
våer och butikspåfyllnad, utan att vi människor 
behöver lägga oss i. 

Tekniskt ganska nära
En av talarna var Joel Banck, kundrådgivare 
på Relex Solutions, som specialiserat sig på 
prognosticering i detaljhandeln. 

– Tekniskt sett är vi ganska nära att kunna 
ersätta manuella beslut med datoriserade, 
särskilt inom prognostisering. Men vi måste 
anpassa tillämpningstakten till användarna, 
det fi nns ett behov av att kunna övervaka och 
förstå besluten som systemen tar. Risken om 
man går för snabbt fram är att man bygger en 
”black-box”: förlorar kontrollen och förståel-
sen för företagets verksamhet, resonerar Joel 
Banck. 

 
Från operativ till taktisk roll 
Eft er en grundlig genomgång av systemens 
utveckling och forskningsläget på området, av 
professorerna Patrik Jonsson, Chalmers och 
Johan Marklund, LTH, avslutades seminariet 

med ett panelsamtal. Där var de fl esta överens 
om en sak: planerarens roll och arbetsuppgift er 
kommer att förändras från dagens operativa 
beslut till en mer taktisk roll i framtiden. Det 
fi nns ingen ”quick fi x” för att låta maskiner ta 
över lagerstyrningen, utan förändringen kom-
mer att ske gradvis. De företag som kommer att 
lyckas bäst är de som inte funderar över varje 
enskild åtgärd utan vågar lita på systemen. 
Som vanligt gäller det också att få indatan rätt, 
och inte tro att det går att stoppa in undermålig 
data och få ut bra resultat. 

Plan är kompetensnätverket för alla som 
arbetar med logistik, supply chain och lean.
Besök oss på www.plan.se 
Telefon: 08-24 12 90. E-post: info@plan.se

FRAMTIDENS PLANERARE 
– STRATEGISK AI-DIRIGENT? 

AI OCH BIG DATA – HETA SPÅR PÅ 
F&T-KONFERENSEN

Plan Kalendarium vintern 
2018/2019  

SAVE THE DATE: 
» Plan-konferensen 2019 
 2–3 april, Malmö 
 Vårens Plan-konferens hålls i Malmö den 2-3 april 
 och ger en unik möjlighet att besöka Sydsveriges 
 mest spännande logistikverksamheter och företag. 
 Studiebesök hålls bl a hos Boozt, Tetrapack, Swep,
 Alfalaval, Orcla och Diab Group. Några av talarna 
 på konferensen är Sigmas grundare Dan Olofsson 

 och Boozts projektchef Tobias Sjölin. Välkommen till 
 vårens höjdpunkt i Logistiksverige!  

 Seminarier och träffar
» Region Väst: Miniseminarium om Brexit och interna-
 tionell handel 6 december, Göteborg
» Master Meetup: Lean + Agile 16 januari, Stockholm
» Nästa generations visualisering 5 februari, 
 Stockholm

Vinterns utbildningar
» Games Day: Spel för leant och agilt förändrings- 
 arbete 
 18 mars, Göteborg

» CSCP - Certifi ed Supply Chain Professional 
 18–20 mars, Göteborg
» Coacha förbättringsarbete  
 21 mars, Göteborg

Plan får ny hemsida!
Inom kort släpps Plans nya hemsida, med samma 
adress men nytt utseende och bättre medlemsfunk-
tioner. Håll utkik på www.plan.se  

– Tekniskt sett är vi ganska nära att kunna ersätta 
manuella beslut med datoriserade, menar Joel Banck. 

Thomas Wennerstein, Optimity var en av talarna på 
Plans seminarium om framtidens lagerstyrning på 
Logistik & Transport. 
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PERFEKT, GRATIS OCH NU – KONSTEN ATT 
MÄTTA KUNDERNAS OMÄTTLIGA KRAV 

Framtiden tillhör de företag som är bäst på att tillfredsställa 
kundernas krav. Och kundernas krav på den perfekta produkten, 
det lägsta priset och den kortaste leveransen ökar ständigt. Så – en 

perfekt produkt eller tjänst som är gratis och som kan levereras omedel-
bart är med andra ord den vision som alla vi logistiker bör jobba mot. 

Tid är enkelt att mäta så låt oss börja med det. Att leverera nu eller 
med en kort leveranstid innebär att ledtiden för leverantörer och pro-
duktion måste vara kortare än leveranstiden till kund. Om inte så måste 
produkten redan fi nnas på lager när kunden lägger beställningen. Detta 
är det som vi normalt brukar klassifi cera som ”Make to Stock” eller pro-
duktion mot lager. Lagerproduktion innebär alltså att oavsett vilka kvan-
titeter som kunden beställer så förväntar han eller hon sig en leverans nu 
– eller inom en mycket snar framtid.

Om man med den perfekta produkten menar att den är kundanpassad 
på något sätt så innebär det en annan typ av utmaning. I en del fall är det 
bara leveransen i sig som ska göras till en unik plats, som t ex en hem-
leverans istället för leverans från lagret, men det kan också vara själva 
produkten som ska kundanpassas. Anpassningen kan göras i termer av 
mjukvara eller av den fysiska produkten.

Av dessa tre kundkrav är priset kanske den komponent som det krävs 
mest för att förstå. Få leverantörer kan sätta det pris de själva önskar, 
utan marknaden avgör vanligtvis förutsättningarna. Dessutom fi nns 
det oft a ett beroende mellan pris och väntetid respektive pris och hur 
kundunik produkten är. Den stora utmaningen är därför att identifi era 
vilken kombination av väntetid, kundunikhet och pris som ger det bästa 
ekonomiska utfallet.

Detta öppnar upp för ett antal olika strategier och fi losofi er. Olika 
företag och branscher har valt olika lösningar för att ta fram den opti-
mala kombinationen, som gör det möjligt att tjäna så mycket pengar som 
möjligt. Och det är i det här sammanhanget som logistik och produktion 
kommer in som helt centrala fokusområden. Frågeställningar som t.ex 
Vad skall man ha för säkerhetslager? Behövs det säkerhetskapacitet för 
att säkerställa robusta leveransledtider? Vilken batch-storlek skall man 
köra vid varje produktionstillfälle? Vilken servicegrad är önskvärd? Hur 
ska kraven på unikhet bemötas? Och hur oft a kan man tänka sig att ställa 
om mellan olika produkter?

Givetvis är det viktigt att ha koll på grunddata, processer och annat som 
måste fungera. Men, dessutom måste vi förstå marknadens behov så att 
kombinationen av kundanpassning, pris och väntetid blir så konkur-
renskraft ig som möjligt. I det här sammanhanget spelar kunskapen om 
produktion och logistik en helt avgörande roll. 

Att konkurrera med pris eller kundanpassning har alltid varit ett stra-
tegiskt val för företag. Men utvecklingen av e-handel skärper kundernas 
förväntningar: både på vad man vill ha och genom att man vill ha det 
nu. Utan de kunskaper vi logistiker besitter så kommer kunderna inte att 
kunna få det. Utan oss blir framtidens kund helt enkelt missnöjd. 

Joakim Wikner, professor logistik,Tekniska Högskolan i Jönköping
Patrik Färdow, operativ chef, Orkla Foods

» Den stora utmaningen är att 
identifi era vilken kombination av 
väntetid, kundunikhet och pris 

som ger det bästa ekonomiska utfallet

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se, www.michaelwall.se
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Joakim Wikner och Patrik Färdow sammanstrålade vid Plans forsknings- och tillämp-
ningskonferens i Jönköping i oktober. 
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prognostisering

Andra delen handlar om att göra 
en djupare analys av fem leve-
rantörer och tre OEMs och att 
förstå hur planers variationer kan 
visualiseras och predikteras. Ett 
syfte är självklart att bidra med 
en relevant tillämpning för dessa 
och andra företag. Exakt vad det 
blir är för tidigt att säga, men vi 
planerar att ta fram lösningar som 
direkt kan användas i företagens 
planeringsprocesser. Förmodligen 
kommer resultaten att nyttjas för 
att utveckla FAI-verktyget och 
kanske något av projektföretagen 
utvecklar något eget, säger Patrik 
Jonsson, professor inom Supply 
and Operations Management vid 
Chalmers.

som skapar en bättre prognosk-
valitet genom att orsaker till 
variationerna i prognosinforma-
tion kommuniceras till parterna i 
försörjningskedjan.

Djupdykning väntar
Under den andra delen av det 
Chalmersledda projektet: ”Big 
data for improved delivery 
schedule quality in supply chains” 
som kommer pågå från och med 
nu och 2,5 år framåt, kommer 
projektdeltagarna göra en djupare 
analys av fem leverantörer och tre 
beställare.

– En del handlar om att kart-
lägga hur delad information 
används inom fordonsindustrin. 

bestående av nästan 3 miljoner 
datapunkter.

– Vår utgångspunkt har varit 
frågan om det inte går att få ut 
mer information ur detta datama-
terial än att bara veta ett speciellt 
prognosfel; och undersöka vilka 
variationer och mönster det finns 
i datamaterialet och vad de kan 
säga oss, sa Johan Bystedt, vd 
Meridion, på Plans forsknings- 
och tillämpningskonferens i 
oktober.

Stora enskilda fel
Under den första delen av pro-
jektet kunde man visa att medan 
en studie av aggregerad data för 
fordonsindustrin inte pekar på 
några alarmerande prognosfel, så 
förändras detta om man i stället 
studerar samma fel hos enskilda 
artiklar och leverantörer.

– Då kunde vi se att det fanns 
stora fel i prognosen, och det 
även inom produktionsfrystid hos 
OEM och leverantörens ledtid, 
vilket också talar för att något 
annat än marknadsvariationer 
orsakar felen.

Man kunde även visa att prog-
nosfel var bundna till säsonger: 
som jul och sommarledighet och 
resultaten har legat till grund för 
en tillämpning: verktyget Odettes 
Forecast Accuracy Index, FAI, 

Meridion och Odette har sedan 
2010 samlat in och analyserat data 
från leveransplaner inom 
fordonsindustrin, och har skapat 
en gedigen databas. Nu kommer 
forskare från Chalmers djupdyka i 
datagruvan för att ytterligare 
förfina modeller och förhopp-
ningsvis skapa praktiska tillämp-
ningar för ett mindre antal 
beställare och leverantörer.

 
Av Klara Eriksson

 
För en stor aktör som Volvo är det 
viktigt att veta när de olika bilde-
larna levereras från underleveran-
tören – hela produktionen drabbas 
om en artikel inte kommer i tid. 
På motsvarande sätt är leverans-
planen som underleverantören får 
av Volvo, essentiell för att underle-
verantören ska kunna planera sina 
inköp och sin produktion.

Inom ramen för projektet 
”Förbättrad prognoskvalitet hos 
fordonsindustrins försörjnings-
kedja” som påbörjades 2010, sam-
lade konsultbolaget Meridion och 
fordonsindustrins samarbetsor-
gan Odette, med en projektgrupp 
bestående av logistikchefer från 
AB Volvo, Scania, Autoliv, SKF, 
Bulten och ytterligare 20 bolag, in 
ett gediget datamaterial från leve-
ransplaner inom fordonsindustrin 

Johan Bystedt berättade om hur 
”big data” kan användas för bättre 
prognoser inom fordonsindustrin, 
på Plans forsknings- och tillämp-
ningskonferens i oktober. 

Patrik Jonsson hoppas att data 
mining-projektet kommer kunna 
leda till nya prognosverktyg för 
fordonsindustrin. 

Bättre leveransprognoser  
med datamining

Bättre leveransprognoser inom fordonsindustrin är fokus för Chalmersprojekt.
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vinjett

Absolut delade tidigare information över 
flera led i försörjningskedjan men valde att 
sluta, bland annat på grund av ökad risk 
för ofullständig och feltolkad information.
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tema informationsdelning

över inte mindre än sju led visade 
det sig att företaget endast delade 
information med sina direkta 
leverantörer och kunder. Trots 
potentiella fördelar såsom förbätt-
rad planering och användning av 
produktion och logistiska resurser 
delades ingen information över 
tre eller fler led (Kembro och Sel-
viaridis, 2015). I själva verket hade 
företaget tidigare varit involverat i 
informationsdelning över flera led 
men valt att avsluta. En anledning 
till detta beslut var, som studien 
belyser, en mängd utmaningar 
för att koppla fler än två led; till 
exempel så finns det ökad risk 
för ofullständig och feltolkad 
information.

Delphi – analys med återkoppling
Tillgängliga forskningsstudier 
saknar konsensus kring hur 
informationsdelning i längre 
försörjningskedjor skall betraktas. 
Därför är det intressant att belysa 
denna fråga med en ny typ av 
analysmetod. I detta fall har vi valt 
att använda Delphi-metoden. 

talar emot långtgående informa-
tionsdelning. Ur producentens 
perspektiv är till exempel alla 
leverantörer inte lika viktiga – att 
ha armlängds avstånd till ett antal 
av dem är därför fullt rimligt, 
samtidigt som man samarbetar 
med de strategiska leverantörerna. 
Inte heller alla kunder är lika 
viktiga, så man behöver inte dela 
information med alla. 

Så – vad händer om man 
betraktar längre försörjningsked-
jor, d v s med tre eller fler aktörer 
i sekvens? Då skall informations-
delningen ske samtidigt till minst 
två andra parter och det skall vara 
samma information som delas 
över flera led. I sådana fall måste 
rimligen samma information vara 
relevant för de aktörer som mottar 
denna information. 

Exemplet Absolut 
Ett konkret exempel är en empi-
risk studie som genomfördes 
i samarbete med The Absolut 
Company. Genom en kartlägg-
ning av hela försörjningskedjan 

De allra flesta försörj-
ningskedjor består av ett 
antal olika parter och att 

gemensamt skapa en bra försörj-
ningskedja borde vara av intresse 
för alla dessa aktörer. Allmänt 
anses informationsdelning vara 
ett centralt inslag för att skapa 
konkurrenskraftiga försörjnings-
kedjor. Många är överens om 
att det är viktigt att ingå i ”bra” 
försörjningskedjor. En del går till 
och med så långt att de menar att 
konkurrens i framtiden kommer 
att ske mellan försörjningskedjor 
– och inte mellan företag. 

Det finns många praktiska fall 
och exempel på lyckad informa-
tionsdelning mellan två parter 
– en köpare och en säljare, men 
när aktörerna blir fler lyser de 
goda exemplen med sin frånvaro. 
Men varför är det då så ovanligt 
att företag delar information längs 
längre försörjningskedjor? 

Relationer olika viktiga
Det finns en del naturliga förhål-
landen i en försörjningskedja som 

Informationsdelning i längre försörjningskedjor

Varför måste det 
vara så svårt?

Full transparens i försörjningskedjor är något av logistikens heliga 
graal. Många försök har gjorts för att koppla samman aktörerna hela 
vägen från producent till slutkund. Det finns flera exempel på lyckad  
informationsdelning mellan två parter – men så fort aktörerna blir 

fler lyser de lyckade exemplen med sin frånvaro. Varför måste det vara 
så svårt? Forskarna Joakim Kembro, Dag Näslund och Jan Olhager 

har studerat detta – och deras resultat visar att informationsdelning i 
längre försörjningskedjor är en väg kantad med hinder.

–»
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tema informationsdelning

faktorer som har formen hinder/utma-
ning för informationsdelning. Tyvärr 
visade även studien att de faktorer som 
experterna identifierade som hinder 
ofta uppfattades som barriärer – helt 
omöjliga att komma runt.

Tillit var den faktor som ansågs svå-
rast att bemästra av studiedeltagarna. 
Nästan hälften av experterna såg den 
som en barriär, d v s i princip omöjlig 
att komma runt. Ett par citat från del-
tagarna belyser detta bra: ”Genom att 
blanda in fler partners så ökar risken att 
försämra relationerna och minska tilli-
ten mellan företagen”, och ”Kommer jag 
att betraktas som en risk av mina kun-
der om jag är ansvarig för att dela deras 
information med mina leverantörer?”

Viktigt och genomförbart?
Att utmaningarna med att dela infor-
mation uppfattades som så svåra är 
beklagligt med tanke på att studien 
även visar att det finns situationer där 
informationsdelning längs flera led i 
försörjningskedjan bedöms vara mycket 
viktigt (relativt det motsatta förhållan-
det). Det är t ex vid hög efterfrågevaria-
bilitet, hög efterfrågeosäkerhet och för 
produkter tidigt i produktlivscykeln. Ett 

världsdelar. Alla garanterades anonymt 
deltagande, 

Den grundläggande frågan till delta-
garna i första rundan var följande: ”Är 
det någon skillnad när det gäller efter-
frågerelaterad informationsdelning (t ex 
försäljningsdata, prognoser, marknads-
föringskampanjer) mellan oberoende 
aktörer som representerar tre eller 
flera led i en försörjningskedja (t.ex. 
leverantör – tillverkare – återförsäljare) 
i jämförelse med informationsutbyte 
mellan dyadiska partnerskap (leveran-
tör – köpare)?” 

Flera hinder och barriärer
Resultatet av studien visade på tolv 
olika kontextuella variabler som 
bedömdes vara relevanta för informa-
tionsdelning längs försörjningskedjor 
med minst tre parter, och hela 22 

Namnet Delphi härrör från oraklet i 
Delphi, som gjorde spådomar om fram-
tiden. En Delphi-studie genomförs med 
en strukturerad metodik, där en grupp 
experter ombeds göra initiala bedöm-
ningar, som därefter sammanställs och 
återkopplas till expertgruppen som får 
möjlighet att justera eller motivera sina 
ståndpunkter. Efter några rundor har 
man förhoppningsvis nått konsensus.

Syftet med vår studie har varit att få 
en bred syn på hur informationsdelning 
i längre försörjningskedjor (tre eller fler 
aktörer) skiljer sig åt från densamma 
i köpar-säljar-relationer (två aktörer), 
och vilka faktorer som kan påverka 
informationsdelning. Panelen bestod 
av 29 experter; tolv praktiker, tolv kon-
sulter och fem akademiker. Deltagarna 
kom företrädesvis från norra Europa, 
men några var verksamma i andra 

–»

VILL DU VETA MER OM STUDIEN?

I den tryckta tidningen publiceras  en förkortad version av forsknings-
artikeln. Den fullständiga artikeln med utförligare metodbeskrivning, 
analyser, bakgrund och resultat kommer att publiceras i PDF-format på 
Intelligent Logistiks hemsida intelligentlogistik.com under vecka 50. 

»Är det 
viktigt så 
är det svårt 
att åstad-
komma. 
Är det lätt 
att åstad-
komma så 
behövs det 
inte«

Att gå från ett förhållande mellan en köpare och en säljare till att dela information i en längre försörjningskedja är svårt – det är inte bara att skala upp det 
som fungerat mellan två parter till att gälla flera led.
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Ett talande citat från en i 
expertpanelen som belyser den 
allmänna problematiken får 
avsluta: ”Med viss inblick i båda 
världarna (teori och praktik) drar 
jag slutsatsen att det är mycket 
enklare att prata om flernivåers 
informationsdelning på teoretisk 
och konceptuell nivå än vad det 
är i verkligheten. Det låter väldigt 
enkelt, men i praktiken är det ofta 
ganska knepigt, av olika skäl.”

Referenser:
 
Kembro J, Näslund D, Olhager 
J (2017) Information sharing 
across multiple supply chain tiers: 
A Delphi study on antecedents. 
International Journal of Produc-
tion Economics, 193, 77-86.
 
Kembro J, Selviaridis K (2015) 
Exploring information sharing 
in the extended supply chain: 
an interdependence perspective. 
Supply Chain Management: An 
International Journal, 20(4), 455-
470.

komma så behövs det inte.  

Transparens svårt att uppnå
Den samlade bilden av resul-
tatet från Delphi-studien är att 
informationsdelning i längre 
försörjningskedjor uppenbarligen 
är svårt att åstadkomma. Det finns 
många försvårande faktorer, varav 
många upplevs som barriärer, d v s 
faktorer som rimligen inte kan 
överbryggas. Just skillnaden att 
gå från ett dyadiskt förhållande 
mellan en köpare och en säljare 
till att dela information i en längre 
försörjningskedja är svårt – det 
är inte bara att skala upp det som 
fungerat mellan två parter till att 
gälla flera led. 

Så svaret på titelfrågan ”Varför 
måste det vara så svårt?” blir 
därför: ”Det beror på att det finns 
inte mindre än 12 kontextuella 
variabler och 22 påverkansfak-
torer (utmaningar och barriärer) 
som tillsammans oerhört starkt 
begränsar möjligheterna att åstad-
komma informationsdelning över 
flernivåers försörjningskedjor”.

genomförbart i de allra flesta 
fallen representerar motsatta 
förhållanden. En konsult belyser 
denna kontrast:

”Baserat på min erfarenhet är 
det just i dessa situationer där 
informationsdelning är av största 
vikt, men samtidigt som svårast 
att genomföra och hantera.” 

Samtidigt gäller det omvända 
förhållandet: där genomförbar-
heten upplevs som relativt sett 
bättre, anses också vikten vara 
lägre. En praktiker kommenterar 
detta så här: 

”Jag tänker till exempel på 
en försörjningskedja för en viss 
produkt, en mogen produkt med 
stabila försäljningssiffror och för-
utsägbar efterfrågevariation över 
året. Informationsdelning över 
flera led skulle vara mycket möj-
ligt att genomföra, men jag skulle 
vilja hävda att värdet i en sådan 
försörjningskedja är lågt.” 

Resultatet pekar på en paradox:
I situationer där det är viktigt 

så är det svårt att åstadkomma. I 
situationer där det är lätt att åstad-

citat från en praktiker belyser: 
”I produktens introduktions-

fas är det nödvändigt att ha full 
transparens uppströms i försörj-
ningskedjan med hänsyn till alla 
designförändringar och att leve-
rantörerna måste kunna produ-
cera i överensstämmelse med den 
senaste informationen.”

Men det finns även situationer 
vid vilka informationsdelning 
längs längre försörjningskedjor 
bedöms vara klart genomförbart, 
såsom vid t.ex. låg efterfrågevaria-
bilitet. Ett annat citat från en prak-
tiker belyser en sådan situation:

”Det är mycket enklare med en 
mogen produkt. Om dessutom 
efterfrågan har liten variation och 
låg osäkerhet är det lättare för alla 
parter i försörjningskedjan. Med 
andra ord blir det mer genomför-
bart att implementera informa-
tionsdelning över hela försörj-
ningskedjan.” 

Resultatet – en paradox 
Studien visar dock att de situa-
tioner där informationsdelning 
bedöms som relativt viktigt och 
de situationer där informations-
delning bedöms vara relativt 
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»Det är mycket enklare 
att prata om flernivåers 
informationsdelning 
på teoretisk och kon-
ceptuell nivå än vad 
det är i verkligheten. 
Det låter väldigt enkelt, 
men i praktiken är det 
ofta ganska knepigt, av 
olika skäl«

Informationsdelning i längre för-
sörjningskedjor är uppenbarligen 
svårt att åstadkomma. 



32 Intelligent Logistik 7 2018

vinjett

arbetar. 
Under de senaste decennierna har en 

skara drivna kinesiska entreprenörer 
äntrat världsscenen och Kina lycka-
des 2018 för första gången ta sig in på 
20 i topp-listan för Global Innovation 
Index, på plats 17.

Stora ambitioner
Samtidigt som USA väljer att krympa 
sin internationella handelskostym är 
Kina idag världens största handelsna-
tion. Enpartistaten har lagt fram tydliga 
politiska riktlinjer för framtiden: Kina 
ska stärka sin roll i världen, bland annat 
genom investeringar i infrastruktur 
utomlands; som i den nya Sidenvägen 
– handelsvägar mellan öst och väst; 
järnväg till Pakistan och Indien och 
i infrastruktur i Afrika, där landet 
planerar att flytta tillverkning när den 
egna ekonomin går från produktion till 
konsumtion. 

– Det finns knappt någon infra-
struktur i Östafrika så man kan inte 
lägga fabriker där idag, men det är en 
målsättning för Kina som vill flytta 
tillverkning till Afrika, berättade Roger 
Mattsson, Tradelane Manager Sweden-
China/HKGeodis Sweden AB. 

Att agera i en värld som ekono-
misk och utvecklingsmässig jämlike 

till hur man bäst gör affärer och kom-
municerar med med landet. Tony Fang 
tror exempelvis inte på den svenska lin-
jen för att påverka kinesisk maktutöv-
ning, som i fallet svenske medborgaren 
Gui Minhai.

– Bästa sättet att förändra Kina är 
inifrån och ut. Vill vi exempelvis rädda 
Gui Minhao är konfrontation inte ett 
särskilt bra sätt, sa han. 

Från kopior till innovation
Kinesiska företag har historiskt varit 
fokuserade på att imitera västerländska 
företags teknik och tillverkning, men 
nu har man nått en nivå där att kopiera 
beprövad teknik inte längre är ett 
självklart recept för framgång, menade 
Tony Fang.

– Kinesiska företag har jobbat med 
att integrera befintlig teknologi och har 
haft svårt att konkurrera inom en tek-
nisk utveckling som drivs av disruptiva 
innovationer. Men nu försöker man 
skapa förutsättningar för det, berättar 
Tony Fang, som ofta besöker Kina och 
beskriver sitt besök på Huaweis inno-
vationscenter i Shanghai – Kinas mest 
framgångsrika telekomföretag.

– De har byggt upp ett forsknings- 
och utvecklingscenter som är en kilo-
meter långt där tusentals ingenjörer 

Kina var fokus för halvdagsseminariet 
China – Changing how the World Works, 
på Logistik & Transport i Göteborg, och 
där nämndes Sverige som något av en 
favorit för kinesiska företag som vill 
doppa tårna i Europa.

Av Klara Eriksson

Kina och kinesiska företag har varit 
mycket fokuserade på att komma ifatt 
USA, Europa och den övriga industria-
liserade världen, och mycket snart har 
man nått sitt mål. 

– Om fem år beräknas Kinas BNP 
växa om USAs, berättade Tony Fang, 
professor vid företagsekonomiska 
institutionen, Stockholms universitet 
på Logistik & Transports seminarium 
om Kina. 

En kunnig panel med ett flertal Kina-
kännare delade med sig av insikter om 
Kina och den kinesiska marknaden, och 
kom med en hel del konkreta tips för 
den som vill göra affärer med Kina.

– Det är viktigt att skapa personliga 
relationer – tillit är något som förtjänas 
i Kina, sa Stefan Lundin, kommunika-
tionschef på Göteborgs hamn med bak-
grund från bland andra Volvo Cars. 

Samtalet rörde sig från Kinas globala 
investerings- och infrastrukturplaner 

 

»Det är 
viktigt 
att skapa 
personliga 
relationer  
– tillit är 
något som 
förtjänas i 
Kina«

Kina

Sneglar på Sverige

Kina behöver inte kopiera längre – de har byggt egna innovationsapparater. På Huaweis 270 000 kvm stora innovationscenter i Shanghai jobbar tusentals 
ingenjörer. 
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utblick: kina

Klart är att det kinesiska ini-
tiativet kommer få förändra de 
globala försörjningskedjorna. 

– Klyftan mellan båt och 
järnväg minskar, och järnväg är 
mycket mer miljövänligt än sär-
skilt flyg. Det här kommer helt att 
förändra supply chain-modellen, 
sa Roger Mattsson. 

att transporteras till trångbodda 
hamnstäder västerut är därför ett 
rationellt beslut, förklarade han.

Han hade ingen synpunkt på 
kritiken att BRI också brukar ses 
som ett verktyg i en kinesisk strä-
van efter världsherravälde. 

– Det får ni fråga Xi Jinping om, 
sa han. 

givare och författare till boken 
Kina enligt Cho, är Sverige mycket 
intressant investeringsland för 
Kina.

– Vi är ett av få EU-länder med 
en positiv handelsbalans gentemot 
Kina, vilket är Volvos förtjänst, 
en export som går genom Göte-
borgs hamn. Vi har också blivit 
Europas största investeringsland 
för Kina – vilket beror på att vi är 
en öppen marknad där politiken 
blandar sig i relativt lite. Men vi 
får se hur det utvecklas om vi bör-
jar tacka nej till kinesiskt kapital, 
sa Frédéric Cho.

Flera skäl för BRI
Roger Mattsson på Geodis berät-
tade om Kinas globala infrastruk-
turprojekt Belt and Road Initiative 
(BRI) där miljarder lägga på 
infrastrukturinvesteringar globalt 
och pekade på några av de prak-
tiska grunderna till det kinesiska 
initiativet. 

– Kinesisk tillverkningsin-
dustri har traditionellt legat på 
östkusten, men där börjar det bli 
väldigt trångt och därför flyttar 
man dessa inåt landet. Att bygga 
ut järnvägen så att godset kan 
transporteras österut i stället för 

är ganska nytt för Kina och de 
flesta kinesiska företag är ovana 
att agera utomlands – och här är 
Europa och Sverige intressanta 
“testbäddar” för kinesiska investe-
ringar, menade flera talare – som 
såg detta som positivt. 

Sveriges öppenhet lockar
– Sverige har liberala regler, ett 
stabilt samhälle och har många 
andra fördelar. Det gör landet 
intressant för kinesiska företag 
som vill försöka sig på investe-
ringar utomlands, de börjar med 
att ”doppa tårna” i Sverige, förkla-
rade Marianne Ramel, partner på 
den internationella advokatbyrån 
DLA Piper som driver byråns 
China Desk.

En del länder, som Tyskland, 
Frankrike och Nya Zeeland , 
har börjat värja sig för kinesiska 
investeringar i företag som anses 
för viktiga för att riskera utländsk 
kontroll.

– Sverige har valt att ha en 
öppen marknad vilket även 
innebär att utsättas för konkur-
rens, men det kommer att löna 
sig, därigenom hänger man med i 
utvecklingen, menade Tony Fang. 

Enligt Frédéric Cho, affärsråd-
Torsdagen den 16 maj 2019 
 Finlandshuset, Stockholm

Mer information om programmet kommer  
– håll utkik på www.intelligentlogistik.com

För bokning av utställarplats: kontakta  
Gustaf Berencreutz: gb@intelligentlogistik.se
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Panelen med Tony Fang, Roger Mattsson, Stefan Lundin, Marianne Ramel 
och Frédéric Cho kom med en hel del konkreta tips för den som vill göra 
affärer med Kina. Moderator: Anna Dyhre. 

FO
TO

: K
LA

RA
 E

RI
KS

SO
N

– Om fem år beräknas Kinas BNP växa om USAs, säger Tony Fang. 
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rar det, kanske inte. Vi vet inte hur 
många lastbilar som kommer till 
fabriken, eller vad de innehåller. 

Mängder med pappersarbete 
och en en total ovetskap om var 
olika komponenter till bassta-
tionerna befinner sig och när de 
kommer fram, var några problem 
Ericsson ville lösa. 

– Detta är realiteten. Det är 
mängder med papper inom logis-
tik. Så vi sa, låt oss oss tala med 
industrin och se vad vi kan göra. 
Och eftersom vi är Ericsson ser vi 
IoT som del av lösningen, på så 
sätt kan du göra försörjningsked-
jan ”real time”. 

Ett annat problem var den obe-
fintliga informationsdelningen. 

– I telekom är det öppet, man 
kan använda sin mobil i olika 
länder. Kan man inte göra samma 

Du känner dem inte men de är 
essentiella för att leveranserna ska 
komma i tid och för din kontroll. 
Det är denna lucka vi vill fylla 
med ”Internet of Logistics” där vi 
korrelerar data från alla aktörer 
och delar den på ett säkert sätt, 
med alla aktörer, sa han. 

Började hemmavid
Ericssons egen försörjningskedja 
i tillverkningen av basstationer 
har varit något av en testbädd 
inom projektet. Med hjälp av IoT 
har Ericsson skaffat sig full koll 
på vart olika enheter befinner sig 
inom produktionen – men det 
gäller inte övriga delar av försörj-
ningskedjan. 

– Logistiken är ett svart hål – du 
skickar iväg något och hoppas att 
det kommer fram. Kanske funge-

vågor av disruptiv innovation, sa 
Daniel Alexus.

Ericsson har drygt 94 000 
anställda, varav 23 000 ingenjö-
rer, i mer än 180 länder. Bolaget 
lägger en miljard SEK årligen på 
forskning och utveckling och har 
ca 34 000 registrerade patent. 

Internet of Logistics 
Under de senaste 18 månaderna 
har Ericsson, i dialog med 50 
andra företag globalt, arbetat med 
att utveckla ett nätverk för paket 
och fysiska lastbärare, att likna 
vid deras nätverk för exempelvis 
mobiltelefoni. Denna standard för 
att koppla upp försörjningskedjan: 
”Internet of Logistics”, presentera-
des på seminariet. En av utveck-
larna, Ericsson-”intraprenören” 
Thomas van Bunningen, som 
även var med och utvecklade 
Bluetooth – en annan Ericsson-
innovation som blev en global 
standard – fanns på plats för att 
berätta mer. 

– Logistikkedjor är så komplexa, 
innehåller så många aktörer, som 
idag inte är sammanlänkade. 

tema informationsdelning

I november presenterade Ericsson, 
Nefab och Logtrade sin ”Smarta 
pall” på heldagsseminariet ”Den 
uppkopplade logistikkedjan”. En 
ny global standard ”Internet of 
Logistics” och en uppkopplad 
lastpall är några byggstenar i 
satsningen, som kan komma att 
revolutionera logistiken. 

Av Klara Eriksson

Det var många som ville veta 
mer om Ericssons ”Smart Pallet”, 
som stod i fokus för seminariet 
i november på Ericsson Studio i 
Kista, som arrangerades av Plan 
och CSCMP, och lockade över 
120 deltagare. Daniel Alexus, chef 
för Ericsson One, bolagets center 
för disruptiv innovation, inledde 
genom att beskriva hur man 
genom att stötta och integrera 
innovation och entreprenörsanda, 
håller sig aktuella i en värld av 
snabb teknisk utveckling. 

– Ericsson har funnits med i 
mer än 140 år, och skälet till det 
är att vi bemästrat innovations-
konsten. Vi har klarat av ett antal 

Ericsson lanserar en ny standard för att koppla upp logistiken; Internet of 
Logistics. 
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Internet of 
Logistics  
är här

– Logistiken är ett svart hål - du skickar iväg något och hoppas att det kom-
mer fram. Kanske fungerar det, kanske inte, sa Thomas van Bunningen. 
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– Därigenom vet vi var pallen 
är men vi vill också veta vad som 
händer med den. Därför jobbar 
vi med Logtrade som vet vad som 
händer i försörjningskedjan, för-
klarade han. 

En del av de svenska samar-
betsföretagen presenterade också 
delprojekt i anslutning till lanse-
ringen: Bland annat NCC, som 
ska testa den uppkopplade pallen 
för att försörja sina byggarbets-
platser och Atrium Ljungberg som 
lanserar ett sorts paketombuds-
koncept, kallade Leveriet, i två av 
sina köpcenter.

Ericsson har börjat med att 
koppla upp sin egen försörjnings-
kedja genom Connected Logistics 
och ser redan stor effekt. 

– Vi ser redan enorma vinster. 
Bara att kunna scanna en kod 
och få all information är till stor 
hjälp för oss, sa Thomas Van Bun-
ningen. 

sak inom logistiken? Jo, det har 
vi gjort. 

Totalt har Ericsson samlat 50 
organisationer från olika delar 
av försörjningskedjan i projektet. 
Resultatet jämför Thomas van 
Bunningen med samarbetet kring 
3G. 

– Vi befinner oss i en tidig fas 
av standardisering. Vi har skapat 
något enkelt och säkert utifrån 
befintlig teknologi. 

Den smarta lastpallen
Ericsson har också utvecklat en 
egen tjänst utifrån standarderna, 
Connected Logistics, som man 
lanserar i Sverige tillsammans 
med TA-systemleverantören 
Logtrade och förpackningsutveck-
laren Nefab, där den uppkopplade 
”smarta lastpallen” ingår som en 
del. 

– Vi arbetar med digitalisering 
och uppkoppling och är glada att 
ha med oss Nefab som är de som 
kan objekten vi vill koppla upp 
och förpackningslösningar, sa van 
Bunningen. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

ÄGER FÖRVALTARBYGGER

JULGRANAR ”FIRST TARGET”  FÖR LOGISTIKREVOLUTION

Smarta pallar kan hjälpa julgransleverantörerna att bevisa att 
julgranarna kommit fram i tid. 

Det finns många aktörer som drabbas av bristerna i dagens 
logistiksystem. En sådan aktör är julgransleverantören Euro 
Logistics. I deras avtal står att de måste leverera ett visst 
antal julgranar ett visst datum – annars blir det rejäla avdrag 
på priset.
– Det här har lett till dispyter mellan de stora handelskedjor 
som köper in granar och leverantören, berättar Fredrik Sved-
berg, vd på Logtrade.
Inför julen 2018 kommer Euro Logistics inför julen 2018 spåra 
sina julgransleverenser med hjälp av Connected Logistics, 
och ha svart på vitt vad som levererats när.  
– Till nästa år kommer konsumenterna kunna köpa en 
julgran genom en app och hämta upp den på en uppkopplad 
plats i närheten, säger Svedberg, som menar att IoL kommer 
att revolutionera logistiken och handeln och göra varuägare 
mindre beroende av mellanhänder som stora butikskedjor. 
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dition have survived”, publiceras snart i 
tidskriften Polar Record.

I hans arbetsrum på institutionen för 
teknikens ekonomi och organisation 
pryds just nu väggen av kartor och bil-
der från Andrées misslyckade polarex-
pedition. Frågetecknen runt expeditio-
nen är många.

– I dagböckerna berättar medlem-
marna vad de gör i de olika stegen i 
expeditionen – men sällan varför. Jag 
har tittat på detta med en forskares 
ögon, och granskat vilka olika alternativ 
som fanns, säger han.

Lantz pekar på bilden som Strindberg 
tog när expeditionen just hade tvingats 
landa på den arktiska packisen.

– Tänk dig att du är Salomon August 

har nu i sin forskning riktat ljuset på 
frågan om varför medlemmarna i den 
katastrofala polarexpeditionen agerade 
som de gjorde.

Intresse för polarhistoria
Till vardags arbetar Björn Lantz som 
docent i ekonomisk analys på insti-
tutionen för teknikens ekonomi och 
organisation, men han har också ett 
passionerat intresse för polarhistoria.

Jakten på Nord- och Sydpolen runt 
förra sekelskiftet har länge fascinerat 
honom, och har omsatts i flera forsk-
ningsartiklar med fokus på logistiken 
runt expeditionerna. Artikeln om 
Andrées expedition, ”Could the mem-
bers of the 1897 Andrée balloon expe-

Ingenjör S. A. Andrée och hans expedi-
tionsmedlemmar kunde mycket väl ha 
överlevt färden över polarisen – om de 
bara hade använt känd information för 
att fatta bättre logistiska beslut. Den 
slutsatsen drar Björn Lantz, Chalmers, i 
en forskningsartikel om den mytom-
spunna expeditionen.

 
Av: Ulrika Ernström, Chalmers

Var det okunskap, hybris eller ett 
långsamt självmord? Eller fanns det 
andra drivkrafter än att överleva för 
Andrée, Strindberg och Frænkel, sedan 
de kraschat med sin vätgasballong i 
Arktis i juli 1897? Chalmersforskaren 
Björn Lantz har inga säkra svar, men 

Dåliga logistiska beslut fällde 
polarfararen Andrée

»I dagböck-
erna berät-
tar medlem-
marna vad 
de gör i de 
olika stegen 
i expeditio-
nen – men 
sällan  
varför«

Packisen i Arktis driver, vid tiden för expeditionen rörde sig isen ca två kilometer åt sydväst per dag, något Andrée visste om. Ändå begav han sig österut i 
ett ödesdigert försök att övervinna isdriften.
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var, och låta isen driva dem 
längre västerut tills de kom när-
mare öppet vatten där de kunde 
använda sin båt. Då hade de 
sluppit slita ut sig på att själva 
försöka ta sig över isen. Men 
det var osäkert hur och när de 
skulle nå öppet vatten, och om 
båten var tillräckligt sjöduglig. 
Dessutom hade de förmodligen 
fått tillbringa vintern på isen.

• De kunde försöka ta sig till 
Sjuöarna, en ögrupp norr om 
Svalbard. Där fanns en mindre 
depå, och strömmen drev isen 
i riktning mot ögruppen. Men 
expeditionsmedlemmarna 
valde inte detta alternativ.

• Valet föll istället på att försöka 
ta sig till Kap Flora i ögruppen 
Frans Josefs land. Området låg 
österut – på ungefär samma 
avstånd från kraschplatsen som 
Sjuöarna. Här fanns en större 
depå och resurser från tidigare 
expeditioner, dessutom ansågs 
området intressant eftersom 
det var relativt outforskat. Den 
stora nackdelen var dock att 

Andrée på kvällen den 14 juli 
1897, och står intill din kraschade 
vätgasballong på packisen. Du 
vet att du måste tillbaka till fast 
mark och till civilisationen för att 
överleva. Du har två starka om än 
oerfarna kompanjoner, alla för-
nödenheter och all utrustning du 
kan behöva. Vad gör du?

Ödesdigert ruttval
I en vecka stannade expeditionen 
stilla på isen, och måste ha fun-
derat mycket över sina alternativ. 
Enligt Lantz hade medlemmarna 
fyra val när det gällde vart de 
skulle försöka ta sig. Alla hade 
tydliga för- och nackdelar.

 
• De kunde försöka ta sig till 

Giles Land, som enligt deras 
karta låg närmast. Men i själva 
verket fanns inte denna plats, 
och Andrée visste att det var 
oklart om Giles land existerade. 
Och även om de kunnat ta sig 
dit så var det fortfarande långt 
till civilisationen.

• De kunde stanna kvar där de 
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Salomon August Andrée (1854–1897).
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– Vi kommer aldrig få veta 
varför. De kände till isdriften, men 
kanske felbedömde de trots allt 
möjligheten att övervinna den. De 
kan också ha prioriterat annat än 
sin överlevnad. Kanske försökte de 
rädda sitt anseende efter kraschen 
genom att nå det outforskade 
Frans Josefs land, och göra något 
för vetenskapen? Det kan vi inte 
få svar på, men jag tycker det är 
viktigt att fortsätta utforska de här 
expeditionerna, och försöka förstå 
expeditionsmedlemmarnas öde.

visar att de med mindre last och 
med hjälp av isdriften sannolikt 
hade kunnat ta sig till Sjuöarna 
innan polarvintern slog till.

– Hade de valt att gå mot Sjuö-
arna från början, och inte lastat 
slädarna så tungt, hade de haft 
goda chanser att klara sig, säger 
han.

Så varför gjorde Andrée och 
hans expeditionsmedlemmar 
som de gjorde, trots att de ägde 
kunskapen som kunde ha lett till 
deras överlevnad? 

Expeditionsmedlemmarna hade 
dessutom lastat sina slädar alldeles 
för tungt, vilket gjorde uppdra-
get ännu mer hopplöst. Efter två 
veckor hade de knappt kommit 
någonstans, och samtidigt slitit ut 
sig. Då bytte de riktning mot Sjuö-
arna, men det var för sent. 

Bytte kurs för sent
I oktober lyckades de slutligen ta 
sig iland på Vitön öster om Sval-
bard, där alla tre dog efter några 
dagar. Dödsorsaken är både oklar 
och omtvistad, men Lantz poäng 
är att expeditionsmedlemmarna 
mycket väl kunde ha överlevt 
– om de bara hade gjort andra 
val innan vandringen över isen 
påbörjades. Hans beräkningar 

isen i området drev åt andra 
hållet, något som skulle visa sig 
ödesdigert för trions möjlighe-
ter att nå målet.

– De fick kämpa mot den stän-
digt drivande isen i området, 
som i medeltal rör sig cirka två 
kilometer åt sydväst per dag. För 
att kunna ta sig österut måste 
de övervinna isdriften, och det 
här visste Andrée. Han hade sett 
isdriften med egna ögon innan de 
gav sig av, och hade också tidigare 
pratat med polarfararen Fridtjof 
Nansen – som väl kände till hur 
isen i Arktis drev. Så den stora 
frågan är varför han inte utnytt-
jade den kunskap han hade, säger 
Björn Lantz.

Björn Lantz är docent i ekonomisk analys på Chalmers, institutionen för teknikens ekonomi och organisation och har ett passionerat intresse för  
polarhistoria och den 'heroiska eran' kring förra sekelskiftet, där jakten på Nord- och Sydpolen stod i fokus.
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På kvällen den 14 juli 1897 kraschade Salomon August Andrée och hans två 
medresenärer Nils Strindberg och Knut Frænkel med sin vätgasballong 
“Örnen” på Arktis is. 33 år senare, 1930, hittas kvarlevorna av de tre polarfa-
rarna på Vitön. Men med klokare logistiska beslut hade expeditionen inte 
behövt sluta så katastrofalt, menar Björn Lantz. 

BJÖRN LANTZ OM …

… medlemmarnas vetskap om omöjligheten i uppdraget
”Andrée och hans expeditionsmedlemmar visste redan 
innan ballongfärden påbörjades att projektet inte skulle 
lyckas, eftersom de hade sett att ballongens vätgas läckte ut 
alldeles för fort. Men vid det laget var de så förpliktade att 
genomföra uppdraget av sina finansiärer, och de sågs redan 
som hjältar. Så de gav sig av ändå.” 

… teorierna kring hur medlemmarna dog
”Vi vet inte säkert varför alla i expeditionen plötsligt dog 
efter några dagar på Vitön. Men jag tycker att Bea Uusmas 
teori är intressant. Enligt den blev expeditionen utsatt för 
en isbjörnsattack – det finns bland annat rivmärken på 
Strindbergs kläder som vittnar om detta. När Andrée var en-
sam kvar och insåg att han inte skulle klara resten av färden 
själv valde han att ta sitt liv med morfin”
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För ytterligare information kontakta 
Daniel Lindhagen på 0768 - 91 73 22 
eller daniel.lindhagen@corem.se Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.

www.corem.se

COREM PROPERTY GROUP LAGER/PRODUKTION/KONTOR

OMRÅDE   ADRESS    YTA       LOKALTYP    KONTAKTUPPGIFTER 

Sollentuna Bergkällavägen 36 1 250 kvm    Kontor/lager    Sofie Nyberg 0709-75 56 58

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

Uppsala Rapsgatan 8 12 500 kvm    Lager/kontor    Sofie Nyberg 0709-75 56 58

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

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

Malmö Galoppgatan 4  9 050 kvm    Lager    Björn Härstedt 0705-43 47 48

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

Läs mer om våra lediga lokaler på www.corem.se

Ett av våra planerarade projekt 
Vi planerar att uppföra en lager- och logistikanläggning på Bristagatan 13 
i Arlandastad. Enheterna är från 5 000 – 30 000 kvm och kan anpassas för 
såväl lager- som terminalverksamhet. 

Corem Property Group är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar lager-, 
logistik- och handelsfastigheter, omfattande över 1,4 miljoner kvadratmeter i mellersta och södra 
Sverige. Vi har även byggbar mark, bland annat på Bristagatan i Arlandastad, där vi planerar att 
utveckla ytor för både befintliga och nya kunder.
 
Nedan ser du ett urval av inflyttningsklara lokaler som vi just nu kan erbjuda. Tveka inte att höra 
av dig för en vidare diskussion.
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En hamn i Sverige stod på 
önskelistan för tyska familjeföre-
taget Schramm, som är ett 
hamn- och logistikföretag med bas 
i Brunsbüttel i Hamburgregionen i 
norra Tyskland. Nu är man 
majoritesägare för Söderhamns 
stuveri & hamn AB, och har planer 
på att ytterligare expandera i 
Sverige.

Av Klara Eriksson

Många tyskar gillar Sverige, vilket 
i så fall ofta lyser igenom när de 
talar med en svensk, eller som i 
fallet Frank Schnabel, när man 
talar om företaget Schramms pla-
ner i Söderhamn och Sverige.

– Här bor jag när jag är i 
Söderhamn, vilket är ungefär 
varannan vecka, förklarar Frank 
Scnabel lyriskt och pekar på en 
skogsdunge bredvid hamnen 
på Orrskär, i presentationen av 
företaget på Logistikdagen i Gävle. 
Orrskärs hamn ingår i det bolag 
som Schramm köpt.

Gammalt tyskt familjeföretag
Familjeföretaget Schramm äger en 
rad små hamnar på tyska nord-
kusten, och man ingår i hamn-

samarbetet i Hamburgsregionen. 
Dessutom arbetar man med stu-
veri och bogserhjälp, vilket man 
har gemensamt med det svenska 
hamnbolag, som köptes till 51 
procent i mars 2017.

– Ägaren skulle gå i pension 
men vill sälja till någon med 
samma affärsfilosofi som han själv, 
och det var så vi hittade varandra.

Schramm är ett 90 år gammalt, 
familjeägt företag, och långsiktiga 
åtaganden är viktiga för företaget.

– Ni som, liksom jag, jobbat i ett 
multinationellt bolag tidigare vet 
skillnaden: de bryr sig om de när-
maste tre månaderna, medan vi 
har ett mycket längre perspektiv.

Eftersom företaget växer och 
deras fokusområde är Nordsjön 
och Östersjön, har en svensk 
hamn stått på önskelistan länge.

– Vi har velat ha en hamn i 
Östersjön, men inte hittat rätt 
plats förut, men det gjorde vi 
med Söderhamn, förklarar Frank 
Schnabel, som nu lär sig svenska 
och är mycket nyfiken på Sverige 
och svensk kultur.

– Affärskulturen är mycket lik 
den tyska. Skillnaden är att ni 
skiljer tydligare mellan arbetsliv 
och privatliv. Det var en omställ-

ning för mig först, men något som 
jag nu uppskattar, förklarar Frank 
Schnabel.

Expansionsplaner i Sverige
Schramm har planer både för 
Söderhamn och för att ytterligare 
expandera i Sverige, på sikt.

– Till en början vill vi utöka 
med ytterligare en kajplats i Orr-
skär, berättar Frank Schnabel, som 
lärt sig mycket om trävarulogistik 
i Söderhamn.

Orrskärs hamn har idag två 
kajplatser och är en av Sveriges 
största omlastningshamnar för 
sågat timmer. Över 100 fartyg 
trafikerar hamnen och omkring 1 
miljon kubikmeter sågat timmer 

mellanlagras och exporteras från 
Orrskär varje år. 

– Det vi kan bidra med är nog 
att hitta synergier, det är vi bra på, 
menar han.

Något annat Schramm är bra på 
är transportera vindkraftverk, och 
där tror han att företaget kan vara 
en viktig partner i Sverige.

– De som säljer vindkraftverk 
är ytterst noga med transporten så 
att de känsliga delarna inte skadas, 
och den kräver stora ytor och 
möjlighet till tunga lyft rent logis-
tiskt. De väljer gärna någon de vet 
klarar av detta, och där tror jag 
att vi kan vara en sådan partner, 
förklarar han.

FAKTA SSHAB OCH SCHRAMM

Söderhamns Stuveri & Hamn AB, förkortat SSHAB, grundades 1927 
och driver hamnarna Orrskär, Stugsund och Långrör i Söderhamns 
kommun på Sveriges ostkust, där Orrskär är den största med 
omlastning av 1 miljon kubikmeter sågat trävirke per år. Företa-
get har ca 50 anställda och ebjuder bl a stuveri, hamnlogistik, 
isbrytning, och bogsertjänster. Bolaget driftar även logistiken i tre 
privatägda industrihamnar; Vallvik, Sandarne och Ala. År 2017 gick 
tyska Schrammgruppen in som huvudägare i bolaget genom dot-
terbolaget Schramm ports & logistics Sweden, övriga delägare är 
Söderhamns kommun, Vallviks bruk och HML shipping.

Söderhamn Schramms hemmahamn i Sverige
– Vi har velat ha en hamn i Östersjön, men inte hittat rätt plats förut, säger Frank Schnabel. 
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I vimlet på Logistik & Transport 2018 
Den 5–7 november gick årets 
Logistik & transportmässa i 
Göteborg och Intelligent Logistik 
var på självklart plats. Självkö-
rande truckar, logistiklägen, 
videoanalys, fastigheter och 
automation var några av trender-
na, och det fullspäckade konfe-
rensprogrammet bjöd på allt från 
produktionsplanering till grillning 
av startups. 

Årets fyra logistikstartups att presentera sina affärsidéer framför ”investeringsdrakarna” vid årets Startup session 
var AR-utvecklaren Superhumans, leveransföretaget Airmee, leveransboxen E-drop, och Addimotion, som genom 
molntjänsten Viewmybox ger e-handlare koll på alla sina försändelser i realtid, oavsett transportör. På bilden syns 
Addimotions Robert Clarén med moderator Per-Olof Arnäs. 

Automation var ett hett inslag 
på mässan och hetast just nu 
är kanske Autostore, som blivit 
synonymt med automation i hela 
e-handeln. Element Logics Håvard 
Hallås och hans kollegor hade med 
sig en live-installation av Autostore 
till mässan och Intelligent Logistiks 
Hilda Hultén kom självklart förbi 
för en titt. 

Drakarna på årets startup ses-
sion; Klementina Österberg, vd 
GU Ventures, Lotta Lehikoinen, 
affärscoach Chalmers Ventures 
och Ankie Hvittfelt, vd Hvittfeldt 
Invest AB, ställde tuffa frågor till 
entreprenörerna. 

Bo Hallams, Steerlink och Susanne Hjorthagen, Nowaste Logistics, presen-
terade sin smarta e-leveransbox E-drop på årets startup session. 

Mässgeneralen Jan Nilsson framför 
Einrides nya eldrivna, förarlösa 
timmerbil T-log, som drog det 
överlägset största presspådraget 
på mässan. 

Årets mässa bjöd på en orgie i truckar i alla former och storlekar, inte minst 
syntes flera självkörande AGV-truckar på mässgolvet. En stor publikdra-
gare var som vanligt Truck-SM, där, Jula-anställda Daniel Chressman och 
Mattias Larsson imponerade med att ta både guld och silver i skjutstativ-
klassen. 
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svagt resultat, rörelseresultatet 
uppgick till -54 miljoner SEK, vil-
ket kan jämföras med 16 miljoner 
SEK under samma period i fjol. 
Bolaget anger stora störningar i 
infrastrukturen och lägre volymer 
som orsaker. 

Ted Söderholms viktigaste 
uppgift blir att tillsammans med 
ledning och medarbetare på 
Green Cargo skapa god lönsam-
het genom fokus på punktlighet, 
kvalitet och effektivitet, skriver 
bolaget i ett pressmeddelande. 

– Teds ledaregenskaper och 
logistikerfarenhet kommer vara 
en stor tillgång i arbetet med 
att ge våra kunder bästa möjliga 
logistiklösningar, kommenterar 
Jan Sundling, styrelseordförande 
för Green Cargo.

Ted Söderholm efterträder Jan 
Kilström, som tillträdde som vd 
för Keolis Sverige den 1 septem-
ber. 

transport

Ted Söderholm lämnar vd-posten 
på DHL Express efter åtta år för att 
bli ny vd för Green Cargo, med 
tillträde vid årsskiftet. Han får en 
tuff uppgift att vända tågbolaget 
till lönsamhet igen. 

– Alla medarbetare på Green 
Cargo ska vara stolta över sina 
insatser och valet att jobba med 
hållbara logistiklösningar. Jag ser 
mycket fram emot att få arbeta 
och utveckla verksamheten 
tillsammans med alla på bolaget. 
Jag vill bygga ett ledarskap som 
underlättar arbetet för medarbe-
tare att ge våra kunder den bästa 
servicen, kommenterar Green 
Cargos nye vd Ted Söderholm.

Green Cargo har ett kämpigt år 
bakom sig, tidigare i år lade bola-
get ned sin direktpendel för kom-
bigods mellan Malmö och Årsta. 
Sista avgångarna gick den 18–19 
januari. Den senaste kvartalsrap-
porten visar också på ett fortsatt Ted Söderholm ska vända skutan på Green Cargo. 
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Ted Söderholm lämnar  
vägarna för rälsen 

De största utsläppsfria färjorna i 
världen har nu officiellt tagits i 
drift efter att speciellt inbjudna 
gäster bordat Tycho Brahe, i 
Helsingborg och Helsingör, den 9 
november för att delta i invig-
ningsceremonin som markerar 
slutförandet av en helelektrisk 
konvertering.

Danmarksfärjorna Tycho Brahe 
och Aurora har konverterats från 
konventionella dieselmotorer till 
batteridrift vid Öresund Dry-
Docks, som en del av HH Ferries 
strategi att minska miljöpåver-

kan längs den 4 km långa rutten 
mellan Sverige och Danmark. 
Fartygen går längs en högintensiv 
färjerutt som transporterar över 
7,4 miljoner passagerare och 1,9 
miljoner fordon mellan hamn-
terminalerna i Helsingborg och 
Helsingör.

– Vi är mycket glada över att 
hela systemet för den utsläppsfria 
driften vi föreställde oss från bör-
jan nu är på plats, kommenterar 
Johan Röstin, CEO, HH Ferries. 

– Detta är ett banbrytande 
projekt och vi är övertygade om 

att det kommer att ses som ett 

avgörande steg i miljörevolutio-
nen för sjöfarten, likväl som det 
är en milstolpe i utrullningen av 
ABB:s ’eldrivna, digitala och upp-
kopplade’ strategi för sjöfarten, 
kommenterar Marcus Högblom, 
ABB Marine & Ports.

Konverteringen av de över 100 
meter långa färjorna, som båda 
byggdes 1991, krävde en instal-
lation av ett 4 160 kWh batteri 
på båda fartygen, liksom bat-

terirack, energireglersystem och 

kraftdsitributionsteknik signerad 
ABB. Dessutom levererade ABB 
automatiserade laddstationer vid 
kajen till båda hamnarna. För att 
optimera uppkopplingstiden och 
maximera laddningsperioden är 
laddstationerna utrustade med 
en industrirobot som använder 
3D-laserskanning och trådlös 
kommunikation mellan fartyg och 
land.

Nu är det nollutsläpp som gäller för Aurora

Eldrivna  
Danmarksfärjor  
nu i drift
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också ska verka för bättre förut-
sättningar för godstransporter på 
järnväg och till sjöss, ska åtgärder 
till för att stimulera överflyttning 
av godstransporter från väg till 
järnväg och sjöfart. Trafikverket 
ska också intensifiera arbetet med 
att främja intermodala transpor-
ter. Även Trafikanalys har fått 
ett uppdrag att analysera hur 
intermodala godstransporter kan 
främjas.

nyheter

Regeringens godstransportråd 
hade sitt första möte i november. 
Tomas Eneroth, infrastruktur-
minister i övergångsregeringen, 
inledde med att tydliggöra de 
höga förväntningar som finns 
på att skapa verkstad och att 
genomföra regeringens nationella 
godstransportstrategi, enligt Tågo-
peratörernas blogg. 

Tidshorisonten är fyra år och 
ledamöterna sitter på ett per-
sonligt mandat. De tre fokus-
områderna för rådet är Kon-
kurrenskraftiga och hållbara 
godstransporter, Omställning till 
fossilfria transporter och Innova-
tion, kompetens och kunskap.

Trafikverket har fått en lång rad 
regeringsuppdrag för genomför-
ande av den nationella godstran-
sportstrategin. Det kommer bl a 
att inrättas ett kansli hos Tra-
fikverket. Eftersom Trafikverket 
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Greater Copenhagen står inför 
flera viktiga investeringar i ny 
infrastruktur, inte minst Fehmarn 
Bält-förbinde lsen. Därför stod 
infrastruktur överst på dagord-
ningen när parterna i Greater 
Copenhagen samlades till politiskt 
toppmöte den 23 november.

Modern och välfungerande 
infrastruktur är avgörande för 
Stor-Köpenhamns utveckling och 
tillväxt, och regionen ser fram 
emot viktiga beslut om framtidens 
infrastruktur.

I Tyskland förväntas Fehmarn 
Bält-projektet få myndigheternas 

miljögodkännande, medan den 
svenska och danska staten är i 
gång med att genomföra en stra-
tegisk analys av en framtida fast 
förbindelse mellan Helsingør och 
Helsingborg. Samtidigt undersöks 
möjligheterna för en Öresunds-
metro, och Kastrup genomgår en 
omfattande expansion, så den får 
kapacitet till 40 miljoner passage-
rare årligen.

Greater Copenhagen-samarbe-
tet har därför i år valt att hålla sitt 
årliga politiska toppmöte i infra-
strukturens tecken.

– Den fasta förbindelsen under 
Fehmarn Bält blir en gamechan-

ger för hela vår region, och det 
kommer den bli långt före för-
bindelsen står klar. För så snart 
byggandet går igång, börjar också 
verksamheter anpassa sig efter 

de möjligheter, tunneln kommer 
att skapa, kommenterar Heino 
Knudsen, Copenhagen & Skåne 
Committee’s ordförande.

Fehmarn Bält 
– gamechanger för 
Stor-Köpenhamn

Thomas Eneroth är satt att leda 
det nya Godstransportrådet, som 
hade sitt första möte i november. 

Fehmarn Bält blir en gamechanger för hela regionen långt innan förbindel-
sen står klar, menar Heino Knudsen. 
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godstransport- 
rådet

FO
TO

: S
O

CI
AL

D
EM

O
KR

AT
ER

N
A



44 Intelligent Logistik 7 2018

tobias jonasson

Tobias Jonasson är logistikprofil 
och krönikör för Intelligent Logistik.

 

Ska 2019 bli året då vi börjar lära av varandra?
Krönika:
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tobias jonasson

Året går mot sitt slut och precis som tidigare år är detta en 
stund då jag gärna reflekterar kring vad som varit och vad som 
förhoppningsvis komma skall. I takt med mitt eget åldrande 

har jag som en del av reflektionen ofta slagits av hur snabbt tiden går. 
Faktum är att jag, till min förskräckelse, ofta kommer på mig själv att 
uttrycka mig i mina föräldras klyshor såsom ”det är inte klokt vad snabbt 
tiden går” eller ”redan jul, man hinner inte plocka bort ljusstakarna i 
fönstren innan de ska fram igen”. Antar att detta måste accepteras på 
samma sätt som att jag i mitt maskulina åldrande har anammat den 
öronbedövande nysningen.  

För ganska precis ett år sedan ägnade jag årets sista krönika åt en tanke 
kring hälsotillståndet hos den svenska tredjepartslogistikmarknaden. Jag 

uttryckte viss oro för hur leverantörerna av tredjepartslogistiktjänster 
möter ökad prispress och sjunkande marginaler samt prövningen i tren-
den mot ökad lagerautomation. Det enkla rådet till leverantörerna var 
att utnyttja julledigheten till att klura ut hur man skulle försöka bemästra 
denna nöt. Med hänsyn till att 2018 blev året då initiativen mot ökad 
automation bland 3PL-aktörerna på allvar började märkas, verkar det i 
alla fall som några tror sig ha hittat sättet att knäcka uppgiften.   

I början av året gjorde jag en förutsägelse om att autonoma fordon och 
den stora e-handlaren i västs eventuella intåg var exempel på sådant som 
säkert skulle sätta avtryck på logistikåret 2018. Jag redogjorde även för 
mer vardagliga aktiviteter som jag trodde skulle prägla mitt eget år. Även 
om förarlösa farkoster fortsätter kännas ungefär lika avlägsna som i bör-

jan på året och att Amazon inte verkar hända i år heller, så är det svårt att 
förneka att mycket under året handlat om just detta. Nya innovationer 
och lyckosamma tester av den förarlösa tekniken har presenterats och 
debatterats samtidigt som rykten och teorier kring när och hur Amazon 
kommer att etablera lagerkapacitet i Sverige ständigt avlöst varandra. 
Mina privata prövningar i att behöva utsättas för dysfunktionella boar-
dingrutiner hos ett specifikt flygbolag under mina jobbresor och ett evigt 
kringskjutsande av en framtida Henke Lundqvist (d v s min son med 
tillhörande ishockeymålvaktsutrustning) på orimliga tider var även det 
en spådom som visade sig falla mycket väl ut.

Om jag ska försöka titta framåt mot året som kommer, så finns det i 
synnerhet en sak jag hoppas kommer hända. Jag hoppas att 2019 blir 
året då vi på riktigt börjar inse värdet av att använda varandra för att 
skaffa oss erfarenheter och nya kunskaper. Ett år då vi som individer 
aktivt, i litet och stort, börjar agerar för att över företags- och bransch-
gränser, öppna upp och lära av varandra. Exempelvis har den snabbväx-
ande e-handlaren mycket att lära av den klassiska tillverkande industrin. 
Automation känns nytt och fräscht i e-handeln, men har länge varit 
skåpmat inom industrin. Lean, taktade flöden och balansering kan rätt 
tillämpat göra underverk för en mer kostnadseffektiv lagerproduktion. 
Omvänt har såklart den industriella produktionen mycket att lära av 
e-handlaren. Listan över branscher som kan lära av varandra är förmod-
ligen lika lång som ibland oväntad. Vilken typ av forum eller plattform 
vi nyttjar för ändamålet är mindre viktigt. Ansvaret ska inte ligga på 
enskilda organisationer och nätverk, även om dessa såklart kan fungera 
som möjliggörare och katalysatorer.

Men innan vi tar tag i detta ser vi först till att få lite välbehövlig jul-
ledighet. Vill därför som avslutning passa på att önska alla en riktigt 
avkopplande jul och ett gott nytt år. På återseende på andra sidan  
raketerna.

»Jag hoppas att 2019 blir året då vi på riktigt 
börjar inse värdet av att använda varandra för att 
skaffa oss erfarenheter och nya kunskaper«

 

Ska 2019 bli året då vi börjar lära av varandra?
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Det är inte säkert att utbyggd 
infrastruktur får hela Sverige att 
leva, menar Umeåprofessorn Lars 
Westin.
 – Spår kan lika gärna leda 
flödena bort från regionen, som 
till. Det är inte populärt, men jag 
menar att städer är svaret på 
glesbygdernas problem, sa han på 
Trafikanalys konferens ”Transpor-
ter i förändring”, i november.

Av Klara Eriksson
 

Människor har alltid velat flytta på 
sig – folkvandringar är grunden 
till mänsklighetens utveckling och 
har pågått de senaste 200 000 åren, 
menar Lars Westin, professor i 
det tvärvetenskapliga Centrum 
för regionalvetenskap på Umeå 
universitet.

– Människor har alltid varit på 
jakt efter det attraktiva och folk 
överger misskötta regioner. Att 
sätta upp gränser för att hindra 
sådana förflyttningar är svårt.

I Euroasien har folkrörelserna 
varit starka, vilket bidragit till en 
stark social och kulturell utveck-
ling.

– Folk har rört sig fram och till-
baka. På 1400-talet var det kine-
serna som var ledande, hade stora 
båtar och ”upptäckte” världen. 
Men de hittade inget spännande 
utan drog slutsatsen att alla därute 
är barbarer och sedan slöt sig lan-
det, berättar Lars Westin.

Världens regioner har sedan 
dess växlat i rollen som ”världens 
centrum”, om man ser till andel av 
den globala BNPn; först England, 
sedan Västeuropa, sedan USA, 
och snart åter Kina, en utveck-
ling baserad på krig, handel och 
rörlighet.

– Det vi nu ser är engelsmän 

som genom Brexit vill återupp-
rätta imperiet som det såg ut 1900 
och Trump som vill återupprätta 
USA som det såg ut 1950. Kine-
serna vill återta den position de 
hade på 1500–1600-talet, säger 
Lars Westin, som menar att kopp-
lingen till svenska regioner, och 
deras framtida framgångsrecept, 
inte ligger långt ifrån den globala 
analys han just levererat.

Glesbygder: Bygg städer!
En regions framgång avgörs av 
hur man förvaltar sitt kapital i 
form av mänskligt kapital och 
kompetens, fysiska byggnader, 
infrastruktur och naturtillgångar. 
Och det som gör Sverige till ett 
rikt land idag, menar han, är män-

niskorna och samhällsbyggnaden. 
– Sverige det är ju ett konsult-

företag egentligen. Värdet finns 
i huvudet på er – vi pratar och 
resonerar i stället för att gå ut och 
skjuta någon i huvudet. Vi får till 
någonting här. Utan människor 
vore Sverige inte värt mycket.

De senaste 150 åren har vi som 
land använt vårt naturkapital till 
att investera i ett välfärdssamhälle 
som gör oss till ett rikt samhälle 
– men sker inte den investeringen 
regionalt, utarmas en region. 

– Norrland sitter fast i natur-
resurs och industrisamhälle med 
en betydande offentlig sektor men 
relativt små urbana miljöer. 

Samma sak gäller andra gles-
bygder. Att bygga ut infrastruktur 
kan vara bra, men det som behövs 
är en stark regionstad, dit värdet 
från naturresurserna kan flöda 
och investeras i mänskligt kapital.

– Städer behövs i Norrland och 
andra glesbygder, det är absolut 
viktigast här. Urbanisering är inte 
huvudproblemet utan en möjlig-
het, får man inte städerna att 
fungera så får regionen problem. 

Järnväg kan göra att verksam-
heter blir utkonkurrerade och att 
människor flyttar.

– För att en region ska utvecklas 
måste man bryta spårberoendet 
och utveckla stora städer.  

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla fl öden och processer oavsett om det gäller mate-
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schens bästa tidning! 
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tidigare nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 
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”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

Företag

Org.nr

Postnr

Beställare

Postadress

Ort

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

5

Bygg städer – inte infrastruktur!

Man måste ha städer i en region för att vinsten ska fastna i regionen, säger 
Lars Westin.  
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»Järnväg kan göra att 
saker lämnar regionen 
och att människor  
flyttar längre bort«
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