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ledare

Efter Skaraslättsdomen:

Rensa upp i rötan
Det som i början av året utspelats i Göteborgs tingsrätt, i rättegången
mot huvudmännen i den västsvenska åkerikoncernen Skaraslättens
Transport AB, blottar en företagskultur som vi kanske mer förknippar
med södra Italien än med Skara.
Skaraslättskoncernen är ingen småskutt. Det är en transportjätte med
ca 400 miljoner i årsomsättning, över 100 dragbilar, 300 trailers och med
uppdrag för containerjättar och kommunalägda terminaler i Göteborg
och Jönköping.
Med luftfakturor från ett närstående bemanningsföretag kunde ägaren
omvandla till synes vita intäkter till svarta löner för underbetalda polska
förare, som inför myndigheterna beskrivs som »egna företagare«.
Ett exempel ur en prislista från ett annat åkeri visar vilka villkor chaufförerna tvingas jobba under:
En körning från Göteborg till Huddinge ger 2 870 kronor. Chauffören
ska själv betala 1 550 kronor för dieseln, ta pendeltåget in till Stockholms
Central och köpa tågbiljett tillbaka till Göteborg. Den kostar åtminstone
500 kronor. Kvar är 820 kronor. Från den summan ska egentligen dras
sociala avgifter och försäkring. Det kan i bästa fall ge chauffören några
hundralappar i handen, efter 47 mils körning och en arbetsdag på över
10 timmar.
Slavavtal och falska F-skattsedlar tycks idag vara ett alltför vanligt sätt
att dumpa löner i åkeribranschen. Metoden används av flera snabbväxande åkerier i södra och västra Sverige.
Skaraslättens f d vd åtalades i januari för omfattande ekonomisk
brottslighet och dömdes i mars till 4 års fängelse och 10 års näringsförbud. Domen gällde bokförings- och skattebrott och egentligen inte
upplägget med falska F-skattsedlar och svarta löner. Flera medåtalade
dömdes till fängelse och samhällstjänst.
Fallet ger en mörk bild av transportbranschen. Kanske är fallet bara
toppen av ett isberg.

Inte bara Transportarbetarförbundet utan också Sveriges Åkeriförbund har välkomnat rättgången och domen och krävt en upprensning i
den röta som bitit sig fast i näringen.
Regeringen har också reagerat och gett Rikspolisstyrelsen och Transportstyrelsen i uppdrag att följa upp och analysera regelefterlevnaden i
yrkestrafiken på väg.
En effektiv tillsyn och kontrollverksamhet är avgörande för en sund
konkurrens inom transportmarknaden.
– Det är för oss helt oacceptabelt om seriösa näringsidkare får lida för
att andra inte följer regelverket, skriver infrastrukturminister Catharina
Elmsäter-Svärd bl a i ett pressmeddelande.
Som ledande logistiktidning vill vi fortsätta bevaka och debattera de
avarter som idag hotar tilltron till åkeribranschen.
Debatten förs bl a på vår nya, aktiva nyhetswebb på www.intelligentlogistik.se. Sedan den introducerades i januari har antalet besökare
tiodubblats. Med ett dagligt uppdaterat nyhetsflöde och inlägg i form av
debattartiklar, på facebook och twitter, är den redan en viktig arena.
I det här numret av magasinet Intelligent Logistik hittar du artiklar
från forskningsfronten, om vad som händer inom kombi efter Cargonets
uttåg, om logistiklägen och om materialhantering.
I mittsektionen hittar du också hela det intressanta programmet för
årets Logistik & Transport i Göteborg.
Trevlig läsning.
Gösta Hultén
Chefredaktör
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nyheter

HALLÅ DÄR …

E-handeln genererar alltﬂer paket.
…Emil Carlsson Rinstad, redaktör för webbmagasinet Oh
Wilson som startar samarbete
med Intelligent Logistik.
Vem ligger bakom sidan?
– Oh Wilson är initierat av konsultföretaget Promosoft, men
det redaktionella arbetet är
fristående, styrt av ett redaktionsråd med bl a professor
Patrik Jonsson på Chalmers
och Stig-Arne Mattsson, adj.
professor, Lunds universitet.
Varför Oh Wilson?
– Många företagsledningar är
bara fokuserade på försäljning och kunskaperna är
bristfälliga om de vinster som
lageroptimering kan medföra.
När Nobel Biocare förbättrade
sin materialstyrning, frigjordes t ex kapital motsvarande
en försäljningsökning på 15
procent!
Vilka är de viktigaste materialstyrningsfrågorna?
– Det ﬁnns ingen mirakelkur
som löser alla problem, vi
fokuserar på att lyfta fram
goda exempel från hela näringslivet.
Varför samarbetar ni med
Intelligent Logistik?
– Det är en väl etablerad och
trovärdig informationskälla
inom logistikområdet och vi
vill nå ut med våra berättelser.
De här frågorna är viktiga för
hela samhället!
Läs Emil Carlsson Rinstads
intervju med Sven Axsäter på
sid 18–19.
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PostNord omstrukturerar
PostNord lever högt på växande
e-handel. Men minskade brevvolymer och lägre omsättning gör
att koncernen strukturförändrar
och bantar personal, trots en rejäl
vinstökning.
PostNord gjorde en vinst på
1,7 miljarder kronor 2011, mot
1,3 miljarder året innan. Samtidigt sjönk omsättningen med 5
procent.
»Trots ett förbättrat resultat är
den underliggande lönsamheten under press och behovet av
omställning är stort« heter det i
bokslutskommunikén.
Omställningen innebär bl a att
7–8 miljarder investeras under tre
år i produktion och infrastruktur i
brevverksamhet för att öka flexibi-

litet, effektivitet och lönsamhet.
Personalstyrka ska fortsätta att
bantas kraftigt.
– De senaste åren har vi minskat
med mellan 1500 och 3000 personer. Vi gör den bedömningen för
2012 att vi kommer att ha ungefär
samma utveckling, säger vd Lars
Idermark till TT.
Vid årsskiftet hade PostNord
ca 41000 anställda, 2400 färre än
året innan.
För paketverksamheten växer
både resultat och volymer.
Den starka tillväxten för den
totala e-handeln av varor i Sverige
fortsatte under 2011 trots vikande
konjunktur. Totalt växte e-handeln med 10,6 procent förra året
och omsatte 27,7 miljarder SEK.

Svenska logistikhyror fortsätter stiga
EMEA Industrial and Logistics Rent Map för sista halvåret
2011 visar att hyrorna är stabila
i Europa. Men de ökar i Skandinavien och främst i Oslo och
Göteborg.
Hyrorna för lagerlokaler är
under andra halvåret 2011 stabila
på de flesta marknader i Europa.
De mest betydande ökningarna
noterades på nyckelmarknaderna
i Skandinavien och Baltikum,
med de högsta ökningarna i Oslo
(+ 8 %) och Göteborg (+6,1%).
– Sverige och Skandinavien
avviker jämfört med övriga europiska länder i och med att hyrorna
har stigit.

Orsaken är ett för litet utbud
av effektiva logistikytor, samtidigt
som vi inte sett någon avmattning
av efterfrågan, kommenterar Erik
Barnekow, affärschef Industri &
logistik på Colliers som gjort rapporten.
Marknadsanalysen Nordic Real
Estate Review visar att logistiksegmentet nu har svårt att få finansiering. Anledningen är att banker
ser logistikinvesteringar som mer
riskfyllda än andra fastighetsslag,
trots bra lägen och hyresgäster.
Därför finansieras hälften av årets
logistikbyggnation i Danmark,
Finland, Norge och Sverige av
slutanvändaren själv.

Färre speditörer
ställer miljökrav
97 procent av godstransportköparna har en miljöpolicy och 3
av 4 ställer höga miljökrav på
sina transporter. Betydligt fler än
2007, men färre än 2009, visar en
färsk attitydundersökning från
Godstransportrådet i SkåneBlekinge. Undersökningen görs
återkommande sedan 2007 bland
speditörer och transportköpare i
regionen. 2012 svarar 76 procent
att de ställer höga miljökrav på
sina transporter, mot 50 procent
2007. Den siffran är dock lägre
än vid mätningen 2009, då 85
procent av de tillfrågade svarade
att de ställer höga miljökrav.
För kombitrafik är punktlighet
den viktigaste faktorn. Miljöaspekten har visserligen ökat i
betydelse, från 49 procent 2007 till
74 procent 2012, men tappat rejält
från 2009, då hela 91 procent av
speditörerna ansåg att miljö var
en viktig eller mycket viktig faktor
för att välja kombitrafik.

Ca 60 personer samlades i Nässjö på
upptaktsmötet för Logkomp.

Avspark för Logkomp
15 mars var det upptaktsmöte för
utbildningssatsningen Logkomp,
ett EU-finansierat projekt som
ger miljoner i utvecklingskraft till
41 företag i Nässjö, Vaggeryd och
Jönköping.
Ett sextiotal personer deltog i
informationsträffen inför de totalt
19 utbildningarna, i bl a Operativt
inköp, Produktionslogistik, Lagerhantering och Projektledning. De
första utbildningarna kör igång
under vecka 16 och pågår under
perioden april 2012–maj 2013.
Totalt kommer ca 500 personer
vidareutbildas genom programmet.
Intelligent Logistik 2–3/12
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FLOW TO MAKE
BUSINESS GROW.

LogPoint South Sweden erbjuder ett av Skandinaviens bästa logistiklägen. Med E4:an som pulsåder
sträcker sig området från Jönköping och Torsvik ner till Vaggeryd.
Svårslagen närhet till storstadsregionerna och kontinenten kombinerat med småländsk entreprenörs anda och gediget engagemang.
Omkring 100 företag finns här redan idag. Nu finns det plats för dig också. Med unika exponeringsytor mot E4:an och LogPoint South Swedens serviceutbud och nätverk runt hörnet, släpper vi nu tomter
på området Stigamo – strax söder om det befintliga området.
Kontakta Magnus Bergkvist på 036-10 24 62
magnus.bergkvist@logpoint.se

Han hjälper dig att etablera din verksamhet här.

Skandinaviens bästa logistikläge
www.logpoint.se

CONCRET.SE

|

Lediga tomter!

detaljhandel

Intersport gör logistisk makeover
Intersport byter 3PL-partner,
ﬂyttar centrallagret från Taberg till
Landvetter, tar in Posten som
distributör och centraliserar sina
varuﬂöden.

Text och foto Hilda Hultén
Intersport lägger i år om sin
logistik radikalt. Företaget lämnar
sitt 20 år gamla lager i Taberg
och 3PL-partnern DHL, som i
samband med beskedet i februari
varslade ca 45 anställda från 1
juni, då avtalet löper ut. Flyttlasset
går till Bockasjös nya logistikfastighet vid Landvetter och dess
framväxande Airport City. Fastigheten hyrs av Schenker Logistics,
Intersports nya 3PL-partner,
sedan november 2011.
– Samarbetet med Schenker
kommer i den här nya, logistikanpassade fastigheten att effektivisera våra varuflöden och ge högre
kvalitet på hela vår logistikverk-

samhet, säger Jimmy Klintenberg, Supply Chain Manager på
Intersport.
I samband med flytten byggs
fastigheten ut med 19 000 kvm
och DB Schenker nyanställer
40–50 personer. När utbyggnaden
är färdig i höst blir fastigheten
drygt 50 000 kvm.
Intersport har också bytt distributör från DHL till PostNord.
Avtalet är treårigt och gäller distribution till samtliga 156 butiker i
Sverige, totalt ca 1500 000 kollin.
PostNord distribuerar nu åt både
Stadium och Intersport, plus flera
av de stora klädkedjorna och tar
ett stadigare grepp om detaljhandelslogistiken.
– Vi går mot mer centraliserade
processer. Med Posten kan vi styra
hur och när varorna kommer
till butik och kan lokalanpassa
distributionen till varje butik.
Det ger ett flexibelt och effektivt
varuflöde.

I november tog Intersport över ägandet av Majemas 20-tal Intersportbutiker
i Stockholm, men i övrigt är ägarförändringen pausad.

Intersport drivs som en frivillig
fackhandelskedja, där butikerna
ägs av lokala entreprenörer. Den
sedan länge planerade ägarstrukturförändringen, där moderbolaget ska ta över ägandet av 91
procent av butikerna, skulle ha
genomförts vid årsskiftet, men är
nu pausad p g a konjunkturen och
den milda vintern.

– Vår försäljning är väldigt
väderberoende och den finansiella
basen för att bilda en koncern
kommer att vara bättre i framtiden, säger Claudia Nilsson, informationsansvarig.
Pausen gäller i 12 eller 24
månader. Under tiden fortsätter
centraliseringsprocessen av inköp,
logistik och marknadsföring.

TÄNK STORT!
Det finns hamnar som är större än vi, men
inte i vår del av världen. Göteborgs Hamn är
störst i Skandinavien, med 230 fartygsanlöp i
veckan. Tack vare effektiva och hållbara transporter når vi 70% av den nordiska marknadens
industriproduktion inom sex timmar. Med
våra 23 dagliga tågpendlar till viktiga logistikcentra i Sverige och Norge har vi en avgörande
roll i Sveriges samhällsutveckling. Med direkta
avgångar till både Nordamerika och Fjärran
Östern skapar vi optimala förutsättningar för
landets internationella konkurrenskraft. Vi har
stora planer för framtiden. Tänk stort du också.

www.portgot.se

8

Intelligent Logistik 2–3/12

FOTO: LENA SONNE

vinjett

20
år
i logistikens
forskningsfront

I år är det 20 år sedan Mats Abrahamssons
epokgörande doktorsavhandling om tidsstyrd
direktdistribution kom. Vi träffar honom en
blåsig vårvinterdag på Linköpings universitet,
för att blicka bakåt och framåt kring distributionsstrategier och logistiktrender.

Av Gösta Hultén
Med tidsstyrd direktdistribution menas att
varorna levereras direkt till kunderna från ett
centrallager eller en fabrik, istället för att gå via
ett lager ute hos ett lokalt säljbolag.
Tidsstyrningen innebär att det är kundens
tidskrav, från order till leverans, som styr både
antalet lager och lagrets geografiska placering.
Det var de växande problemen med ökad
kapitalbindning och låg leveransservice som på
Intelligent Logistik 2–3/12

1980-talet fick ledande svenska verkstadsbolag
att börja lägga om sina distributionsstrategier.
I stark omvandling

– Logistikforskningen då handlade mycket
om intern materialadministration. Men jag
var mer intresserad av logistiken ut mot kund.
Man kan samtidigt säga att jag hade tur med
timingen, för det område jag ville belysa
befann sig just då i början av en stark omvandling, berättar Mats Abrahamsson.
På den tiden var nationella distributionscentra det vanligaste sättet att distribuera.
De tre svenska företag som han tog upp i sin
avhandling om tidsstyrd direktdistribution,
Sandvik, ABB och Atlas Copco Tools, hade
under 1980-talet lagt om sin distributionsstruktur i både Norden och Europa.

– Speciellt Sandvik var tidigt ute att skapa ITstöd för tidsstyrd distribution.
Alla tre företagen hade satsat på nya centrallager för Europa. Istället för lager hos de olika
säljbolagen i varje land, valde de att centralisera lagerhållningen till ett centralager för
Europa, placerat i logistikens »gyllene triangel«
i Holland, Belgien eller nordvästra Tyskland.
Mäter i ledtid

Han fann att den traditionella teoribildningen
om distributionskostnader och leveransservice
inte kunde förklara de positiva effekter som
företagen själva beskrev som en frukt av direktdistributionen.
– Tidsstyrd distribution innebär att avståndet mellan centrallager och kund beskrivs i
termer av ledtid. Avståndet till kund beskrivs
9
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fördelarna, då kan man bli flexibel.
För de flesta butikskedjorna är
Norden den naturliga regionen som
kan betjänas från ett enda centrallager.
På grund av vårt geografiska läge är
Sverige då oftast det självklara valet att
placera centrallagret. Placeringen styrs
bl a av demografin:
– Alla beslut om placeringen är kanske inte rationella, men om man gör
en tyngdpunktsberäkning, så hamnar
centrallagret som regel nära den demografiska mittpunkten.
– För att täcka Finland är det också
viktigt att inte ligga längre bort än att
man hinner med färjorna till Finland,
påpekar Mats Abrahamsson.
Trenden består

I Norrköping startar LiU ett nytt projekt inom citylogistik.

i tid istället för i geografiskt avstånd,
förklarar Mats Abrahamsson sitt resonemang.
Från 1990-talet och framåt har också
upplägg som bygger på direktdistribution från centrallager till kund blivit
det dominerande, först i industrin och
sedan i handeln.

har han också forskat om handels- och
butikskedjornas distribution:
– Under de senaste decennierna har
handeln präglats av stark expansion.
Mogna detaljhandelskedjor som IKEA
och H&M har fortsatt växa och nya
butikskedjor för t ex mode och hemelektronik har expanderat starkt.

Påverkade företagen

Expanderar via centrallager

Det tycks alltså som om Mats
Abrahamssons avhandling inte bara
förebådade utan också påverkade
hur företagen valde att lägga upp sin
logistik.
– Ja, visst kan man säga att många
företag påverkades av avhandlingens
förslag. Men jag hade också turen att
komma ut med min avhandling i ett
läge då processen redan hade startat,
säger han.
– Det är heller inte så konstigt att
forskning påverkar verkligheten. Vi
studerar ju gärna de företag som är bäst
på någonting. Då vill givetvis andra lära
av dem.
Avhandlingen gav helt enkelt företagen en modell för hur man kunde göra.
Som konsult inom Lime har han också
gett råd i ämnet.
Mats Abrahamsson studie utgick
från tre tillverkande verkstadsföretag
och från producentvaror. Sedan dess

– Deras sätt att expandera har varit att
bygga upp en internationell distribution
för flera länder. I slutändan handlar det
ju om att få skalfördelar.
Då bygger man upp ett centrallager
som man kan expandera ifrån som t ex
Stadium, Elgiganten och Expert har
gjort.
– IKEA, som har mer skrymmande
och större varor och därmed högre
transportkostnader, behöver något fler
lager.
– Butikerna ska ju fokusera på försäljning och inte behöva ta hand om lagerhållning och inköp.
– Grunden för god logistik är att processen standardiseras och centraliseras.
De stora företag som är mest framgångrika har konceptdrivna, hårt styrda
processer där centrallagren är en viktig
komponent.
– Först därefter, när systemet är specialiserat och man har skaffat sig skal-
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De företag som
är framgångrika
har
konceptdrivna,
hårt styrda
processer,
där centrallagren är
en viktig
komponent

Under de senaste tio åren har rekordmånga nya centrallager byggts i Sverige.
Kommer den trenden att bestå eller tror
du att behovet är mättat?
– Det har varit en väldig boom också
för att det har blivit billigare att bygga
nytt än att hyra befintliga lager.
– Men även om många nu har byggt
nya centrallager, finns det fortfarande
behov av konsolidering.
Vilka andra drivkrafter ser du idag?
– På 1990-talet var den främsta
drivkraften att ändra sin distributionsstrategi, en strävan att minska sina
kostnader. Nu är drivkraften inte minst
att förbättra sin kundservice, samtidigt
som man behåller sin kostnadskontroll
Ett exempel är Volvo Cars, som förra
året fick Postens logistikpris för sin distribution av reservdelar.
– Det bygger på deras strävan att
förbättra kundservicen så att bilägarna
ska kunna få sin bil servad snabbt. Nu
levererar Volvo reservdelar samma dag.
Deras eftermarknadslogistik har etablerats som »best practice« i branschen,
påpekar Mats Abrahamsson.
– De har kortat ledtiderna avsevärt,
till nytta för både återförsäljare och
slutkunder. Servicegraden är den högsta i branschen och bilen kan nu vara
kortare tid på verkstaden.
Hur ser framtidens logistikutmaningar
ut?
– Receptet på ett vinnande logistikupplägg i ett företag är att den gör
skillnad för företaget i dess helhet. Det
gäller inte minst miljömässigt. Utmaningen är ofta att bryta gamla mönster.
– Många logistiksystem är fortfarande
hierarkiskt byggda, för att skapa kontroll – över kunder och över leverantörer.
Intelligent Logistik 2–3/12
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Citylogistik är ett nytt viktigt område

»Lean räcker inte«

Citylogistik är lika viktigt för kommuner, transportörer, handel och medborgare.
– Det blir alltmer kaotiskt och ineffektivt att distribuera varor i citymiljöer.
Det stora problemet är egentligen inte
trängseln och därför löser inte trängselsavgifter problemen i våra storstäder.
Att minska koldioxidutsläppen är
viktigt och minskningen bör börja i
storstäderna.
– Varje transportör optimerar kanske
sina egna rutter, men helheten blir att
de totala resurserna i fordon och infrastruktur utnyttjas dåligt, samtidigt som

Inom sjukvårdslogistik driver man
projekt i samarbete med bl a Karolinska
universitetssjukhuset och Hässleholms
sjukhus.
Lean är redan ett begrepp för att
effektivisera flöden inom sjukvården.
– Men lean-anslaget räcker inte i en
så komplex värld som sjukvården. Vid
vissa operationer, där det ofta inte finns
några standardiserade och förutbestämda processer, behövs istället anslaget agile, som öppnar för mer flexibla
upplägg.
– Jag tror att sjukvården blir en ny
och viktig arbetsmarknad för logistiker.

TRE OMRÅDEN I FORSKNINGSFOKUS I LINKÖPING
I Linköping är logistikforskningen idag inriktad på
främst tre fokusområden. Det handlar om logistik för
industri och handel, det handlar om hållbar logistik,
där forskning om citylogistik ingår som en tung del,
och det handlar om att tillämpa de landvinningar som
gjorts inom industrins och handelns logistik även inom
sjukvården.
På Linköpings Tekniska Högskola forskar och utbildar
man tvärvetenskapligt i logistik inom civilingenjörsprogrammet industriell ekonomi, där både ekonomi och
maskinteknik ingår.
Logistik har en stabil popularitet och ca 80 studenter
brukar välja specialiseringen Logistik som avslutning
och proﬁl för sin civilingenjörsexamen.

FOTO: LENA SONNE

utsläpp av både koldioxid och partiklar
är ett stort problem.
Mats Abrahamsson pekar på exempel
från Holland, där nya aktörer utvecklat
upplägg för samdistribution i stadskärnor.
– Inom citylogistik har vi just startat
ett projekt i Östergötland, där universitetslektor Maria Björklund LiU kartlägger och intervjuar olika aktörer i
Norrköping.

Det blir alltmer kaotiskt och ineffektivt att distribuera varor i
citymiljöer.

TH O R N R E K L AM BYRÅ

Sådana system är inte hållbara:
– I framtidens organisationer handlar
det om snabbfotad logistik, som är mer
följsamma mot marknaden. Flödet
måste fungera hela vägen, in till företaget och ut till kunden.
– Det är ofta väldigt svårt att ställa
om från ett hierarkiskt system till ett
process- och flödesorienterat system.
Det kommer att ställa höga krav på
ledarskap.

Vår mest spännande
lokalisation hittills:

KARLSHAMN
Se mer om oss
på Brinova play
Skanna QR-koden med
din telefon.
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– Den största vinsten gör vi genom att ha full kontroll över hela varuﬂödet, säger Håkan Egerborn.

ÖoB vill ha kontroll över hela kedjan
Runsvengruppens jättelager i Skänninge
strax norr om Mjölby servar lågpriskedjan ÖoBs alla 93 varuhus i Sverige. “Det
viktigaste är att ha full kontroll över
hela kedjan” säger Håkan Egerborn,
logistikchef.

Text och foto Lena Sonne
ÖoB:s koncept att köpa billigt och sälja
dyrare står sig. Kedjans breda sortiment
gör att de står bättre rustade i kristider
än de hårt nischade elektronikkedjorna
som Siba och Elgiganten. Det gäller
också expanderande Expert, som har en
nordisk bas och MediaMarkt som kan
slå ut förluster i ett land på en större
marknad.
Främsta konkurrenterna är Rusta och
Jula men även ICA och andra matvarukedjor har i stort samma sortiment.
ÖoBs har också matvaror – dock inte
färsk- och kylvaror – men har börjat
med bröd.
Allt via utbyggt centrallager

– I år har vi öppnat nya varuhus i Kista
12

Centrum, Kungens kurva och på Sveavägen i Stockholm. Butiker öppnades
nu senast i Uppsala och Malmö, berättar Håkan Egerborn.
– Flera städer får dubbla butiker som
Uppsala, Västerås och Örebro och vi
satsar nu även på mindre butiker i citylägen. I år öppnas sju nya varuhus varav
fyra är klara. Senast nu i Malmö som
öppnar en minibutik i ett köpcentrum.
I Stockholm finns redan tre minibutiker
och i Göteborg två.
ÖoB hette tidigare Överskottbolaget
och sålde även försvarets överskott.
– Men det finns inte idag – bara en
butik i Skänninge har kvar lite försvarsmaterial.
Mindre lager ﬂyttas hem

Huvudkontor ligger i Skänninge, här
ligger också centrallagret som är på 65
000 kvm, efter en utbyggnad på 15 000
kvm år 2009. Härifrån servas ÖoBs alla
93 varuhus i Sverige.
– Mindre lager har flyttats hem de
senaste åren – nu finns bara detta, säger
Håkan Egerborn.

Bara i Motala några mil norrut finns
ett lager för säsongsvaror.
Bra läge – av en tillfällighet

Av en tillfällighet – grundaren Rune
Svensson bodde i närheten– kom lagret
att ligga i Mjölby kommun– ett läge
som visat sig mycket bra. Det ligger
nära E4 och stambanan, nära Bergslagsdiagonalen mot Hallsberg och
Örebro och nära Sveriges demografiska
mittpunkt. 2013 kommer dubbelspåret
mellan Motala och Hallsberg att vara
klart. Mellan Fogelsta och Mjölby är
dubbelspåret redan klart, vilket avlastar
östra stambanan.
Läget är alltså utmärkt.
– Vi kommer säkert att ligga kvar
här i överskådlig tid. Intransporterna
kommer via Norrköpings hamn, med
båt, främst från Asien. Det är en bra
lösning.
Planer på kombiterminal

– Sista biten går med lastbil och uttransporterna går sedan ut till hela Sverige
med lastbil i ca 2 200 containers per år.
Intelligent Logistik 2–3/12
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– Nästan inget går med tåg– tyvärr.
Men mark har avsatts för en kombiterminal norr om Skänninge stad, dit
stickspår kan byggas.
Planerna har dock skjutits upp till
2014, berättar Håkan Egerborn.
Det måste byggas en tunnel under
järnvägen först. Det blir dyrare än vi
trodde från början.
– Alla butiker är numera uppbyggda
efter samma koncept– ett planogram
och med ett fast sortiment. Här i centrallagret har vi en testbutik. Det är ett
led i att förbättra logistiken.
Samarbete med Linköpings universitet

Tillsammans med konsultföretaget
Lime slimmas nu logistiken. Magnus
Berglund, inhyrd Supply Chain Manager, växlar mellan Linköpings universitet och att på konsultbasis trimma
ÖoBs logistik.
I projektet med Linköpings universitet ser man över hela supply chain, från
orderflöden från varuhus till WMS.
En rad åtgärder ska genomföras, bl a i
inköpsorganisationen och vid avrop.

Företaget tittar också närmare på artiklars livscykel vid in- och utfasning, gör
logistikkalkyler och utbildar. Målet är
ett effektivt varuflöde, med låga kostnader.
– Redan när varorna packas i lagret är
de anpassade för butiken, säger Håkan
Egerborn. På truckdatorn visas plocklistan för plock i rätt ordning, direkt för
butik för att vinna tid. Varorna lastas på
rullbanor till rätt destination.
Förarlösa truckar

I centrallagret arbetar 115 personer,
varav 97 fastanställda. 1 200– 1300
pallar lastas per dag och utleverans sker
3 gånger i veckan. Totalt 19 200 pallar i
månaden. På lagret används 95 truckar
av olika märken, många lokaltillverkade
av BT/Toyota.
I den nybyggda delen råder mest
aktivitet– där kommer varorna in och
där används förarlösa truckar.
ÖoBs expansionstakt är hög. Kommer ni att öppna butiker i andra länder?
– Vi har fortfarande mycket kvar att
göra i Sverige, svarar Håkan Egerborn.

FRÅN LANTHANDEL TILL VARUHUSKEDJA
1948 bestämde sig Rune Svensson, 24, för att köpa en
lanthandel i Mariedamm, i norra Östergötland. Verksamheten växte och lanthandeln blev en plattform för
postorderhandel. 1957 ﬂyttade han verksamheten till
Skänninge. Första inköpsresan till Asien och Kina gjorde
han redan 1959. Då var handeln med Kina outvecklad.
Rune Svensson fann en guldgruva av möjligheter att
göra billiga inköp. Handeln med Östeuropa utvecklades
parallellt. Det första varuhuset öppnades i Linköping
1961. Fler butikskedjor köptes in. 1992 köptes Överskottsbolaget, som då hade nio varuhus. 1977 lämnade
Rune Svensson över vd-skapet till nästa generation.
Företagets kärnprocesser är varuförsörjning och försäljning. Varuförsörjningen, dvs inköp och logistik, sköts via
Runsven AB. Man har ett eget inköpskontor i Shanghai.
Marknad och försäljning sköts huvudsakligen via
butikskedjan ÖoB. Runsvengruppen har totalt ca 1 500
anställda och omsätter drygt 3,6 miljarder kronor per år.
Företaget är i stark tillväxt.
Ny vd för Runsvengruppen och dess dotterbolag, Runsven AB och ÖoB AB, är Tomas Franzén, med bakgrund
från bl a IKEA och Biltema. Han tillträdde så sent som 1
mars 2012.

'2&.6,'(6(

EXAKT HÄR.

nlpfa Gå in på
st
för at igheter.s
ts
e
et able e ak tuella
ringslä
gen

NLP är Sveriges största specialist på logistikfastigheter med drygt 400 000 m2 byggbar mark.
Alltid på bästa läge. Så kontakta oss och berätta hur du vill ha det och var du vill ha det.
Vi ﬁxar resten. Kontakta: Christian Berglund, 070 217 83 88, christian.berglund@nlpfastigheter.se
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Nya Stockholm Syd börjar ta form
Stockholm Syd är ett nytt
logistikområde, mellan Södertälje
och Nykvarn med en ny motorvägsanslutning från E20, som blir
klart 2014. Men redan börjar ﬂera
företag intressera sig för läget.

Av Lena Sonne
Läkemedelsdistributören Tamro
har nyligen tecknat hyresavtal
med Kilenkrysset AB i Stockholm
Syd Logistikcenter i Nykvarns
kommun och flyttar in här den 1
juni i ett 6 000 kvm stort lager och
ca 300 kvm kontor.
Ett gammalt regementsområde
mellan de två kommunerna ska
bli den nya logistikparken på
1 000 hektar.
– Vi har arbetat med planerna
på Stockholm Syd i ungefär ett år,
säger Leif Lundborg på Kilenkrysset, som ingår i projektet tillsammans med de två kommunerna

Tamro blir ny hyresgäst i fastigheten Mörby 5:6 i Nykvarn den 1 juni i år.

och företagen Telge, Södertälje
Hamn och Vasallen.
– Vi hade fört diskussion om
namnet, men tyckte att Stockholm
Syd passar bäst. Vår del av marken
är redan detaljplanlagd. De som
väljer att etablera sig här är logistikberoende verksamheter och
inom bl a kontor och utbildning,
inte bara lager och logistikföretag,
tror Leif Lundborg.

Järnvägen går rakt igenom
området och nya industrispår planeras att dras från de som redan
finns.
– Läget är utmärkt, menar
Ingela Lispers, Vasallen, som
utvecklat det nedlagda regementets fastigheter till en del i det nya
Stockholm Syd.
– Det är bara 12 km till Södertälje Hamn och mindre än en

timme till Skavsta flygplats.
Hela bolaget Vasallen Södertälje
AB med samtliga fastigheter och
personal övergår i byggföretaget
PEAB:s ägo från den 1 juli 2012 i
och med att försvarsfastighetsbolaget avvecklar hela sitt fastighetsägande i Södertälje, Visby, Borås
och Karlskrona.

Trelleborg/Ystad – nya på bästalistan

Landets färgstarkaste
fullservicekoncept

XXXOPSSLPQJOHQPSUTF
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Trelleborg/Ystad är i år en ny
region på listan över Sveriges 25
bästa logistiklägen.

Av Lena Sonne
Trots att Ystad och Trelleborg
som region åtminstone inte ännu
har något »bilateralt« samarbete,
kompletterar de varandra väl ur
sjötransportsynpunkt.
Trelleborgs Hamn är en av
Skandinaviens största RoRo- och
färjehamnar och en av svensk
industris viktigaste länkar till och
från Europa. Förutom hamn- och
terminal med tio RoRo-lägen
finns här numera ett logistikcenter på sammanlagt 27 000 kvm
för omlastning, lagring och 3PL.
Av fem färjeförbindelser går två
till Rostock, och de övriga till
Swinoujscie, Sassnitz och Travemünde.

Trelleborg är med i två EUprojekt, ett för att utveckla nya
järnvägs- och intermodala transporter genom Europa och ett för
en renare sjöfart i Östersjön.
– För järnvägs- och intermodala
transporter kan vi få ett visst stöd
från eu, men då handlar det om
nya projekt, inte befintliga linjer,
säger Anders Madsen, trafikchef
Trelleborgs hamn.
Godsvolymerna i Ystad Hamn
öka under 2011 med nära 9 % till
över 3 miljoner ton. Trafiken på
Polen ökade rekordartat, med
nästan 11%.
– En mycket glädjande utveckling som stärker hamnens position som en av Sveriges viktigaste,
säger Björn Boström, vd, Ystad
Hamn Logistik AB.
Medan antalet järnvägsvagnar
minskade med 13,8% ökade lastbilarna med 15,6%.
Intelligent Logistik 2–3/12
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För ett bra logistikläge krävs tillgång på
mark i bra lägen. »Uppsala saknar mark
att bygga på« säger Cecilia Linder, som
arbetar med näringslivsfrågor i Uppsala.

Av Lena Sonne
Uppsala ligger i år sist på Intelligent
Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen.
Men det betyder inte att det geografiska läget är dåligt. I själva verket ligger
Uppsala mycket bra till geografiskt.
Man har bra infrastruktur, med järnväg
och motorväg och ligger nära Arlanda.
Så vad är problemet?
– Vi har ett väldigt tryck på företagsetableringar, men problemet är att
vi saknar kommunal mark att bygga
på. Därför är markpriserna högre än
i grannkommunerna, säger Cecilia
Linder.
– Vi hade ett transportseminarium 19
mars och vill föra en dialog med transportörer och företag om vad de har för

behov och hitta miljövänliga lösningar.
Nästa steg att lösa är citylogistiken.
– Vi måste hitta lämplig mark att
köpa in. Kommunen äger för lite mark,
så vi får tacka nej när vi får förfrågningar.
– Det finns helt enkelt inte plats. E4
ligger österut, i norr ett flygfält. Bara en
mil bort åt Arlanda till, ligger Knivsta,
där är marken billig. Logistiketableringarna hamnar i närliggande kommuner,
som Sigtuna, Enköping och Heby.
Men Uppsala växer. I november passerades 200 000 invånare.
Ingen logistikutbildning

Uppsala universitet har inte heller satsat
på logistik.
– I kommunen har dock en ny tjänst
för mark och exploatering inrättats,
som ska försöka lösa markproblemen.
Vi är tvungna om Uppsala ska fortsätta
att växa. Det behövs mark till förskolor
och annat. Men logistiketableringar
finns inte plats för.

FOTO LENA SONNE

Markbristen däckar Uppsala

Storvreta norr om Uppsala är i översiktplanen ett område med utbyggnadspotential. Här ska bl a 600 bostäder
byggas fram till 2030.
Men inga ärenden om bygglov för
logistikfastigheter har kommit. Planerna på en utbyggnad kring Fullerömotet har inriktats på ett handels- och
upplevelsecentra.
I kilen söderut utvecklas ett större
verksamhetsområde.
Området har stora utvecklingsmöjligheter genom närheten till järnväg och
motorväg.
– Men det är redan fulltecknat, säger
Cecilia Linder.

Uppsala, med
domkyrkan som
landmärke, har
inte plats för logistiketableringar.
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materialhantering

Mats Carlsson, affärsområdesansvarig för
materialhanteringsutrustning vid EAB.

De svenska investeringarna i materialhanteringsutrustning är fortsatt starka.

Svensk materialhantering
går bäst i Norden
Utbyggnaden av nya centrallager och
anläggningar för tredjepartslogistik har
varit stark de senaste 10 åren. Det märks
också bland leverantörerna av utrustning för materialhantering.

Av Gösta Hultén
Särskilt under 2000-talet har Sverige
upplevt en veritabel boom när det gäller nybyggnation av anläggningar för
centrallager och
tredjepartslogistik.
STÖRRE LEVERANTÖRER AV
Under de tio
MATERIALHANTERINGSsenaste
åren sticker
UTRUSTNING
särskilt 2006 och
Bito
Constructor
2009 ut som de
Demag/Dematek EAB
verkliga toppåren
när det gäller nya
Flexlink
Knapp-Moving
logistikbyggen i
SSI-Schaefer
Swisslog
Sverige.
Wenco
Witting
Det innebär att
finanskrisen, som
2008 och framåt drabbade hela den
europeiska logistikbranschen hårt, inte
satte några djupare spår i Sverige.
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är en av de marknadsledande svenska
aktörerna för lagerutrustning, med
Europa som hemmamarknad.
Och det är just den svenska marknaden som utmärker sig menar han:
– Varken Norge, Finland eller Danmark har visat samma drag i efterfrågan
som Sverige. Norge har gått hyggligt,
men Danmark verkade komma in i en
lågkonjunktur redan 2008 och är sist ut
ur den också.
2012 starkt år

Även 2012 blir ett bra år med över
300 000 kvm nybyggda logistikytor
totalt.
Och det är den här fortsatta utbyggnaden av central- och TPL-lager som
driver marknaden, menar Mats Carlsson.
– Vi märker absolut att det byggs
mycket även nu. Även kunder som t ex
har avtal på 3–5 år hos en TPL-leverantör väljer ofta att modernisera sin
hanteringsutrustning även om de inte
bygger ett helt nytt lager.

»Sverige klarade sig bra«

Hög investeringsnivå

– Sverige klarade sig bra också under
finanskrisen, även om det var ett litet
dipp under 2008. Det säger Mats Carlsson, affärsområdesansvarig för materialhanteringsutrustning vid eab som

Både producerande och hanterande
verksamheter i tillverkningsindustrin
efterfrågar ny utrustning. När produktionslogistiken läggs om för att öka produktiviteten, blir detta ofta ett tillfälle

att också se över och förnya produktionsutrustningen.
Jämfört med lager byggs det relativt
få nya industrianläggningar i Sverige.
Men investeringarna i ny utrustning,
både för produktion, montering och
hantering ligger av allt att döma ändå
kvar på en hög nivå, oavsett tillfälliga
konjunktursvackor.
Det gäller sådan utrustning som ska
minska ledtider och spill och som kan
bidra till att trygga en hög och jämn
kvalitet, vare sig processen är manuell
eller högautomatiserad.
Ökade investeringar

Industrins investeringar uppgick 2011
till 51,6 miljarder sek, en ökning med
8 procent jämfört med året innan. I år
förväntas investeringarna uppgå till 55
miljarder, en ökning med 2 procent.
Medan investeringarna i byggnader
sjunkit de senaste åren har investeringarna i maskiner och produktionsutrustning fortsatt att öka.
SCB:s mätningar av planerade
investeringar visar alltså inga tecken på
minskning, även om industrins orderingång dämpats om man får tro Swedbank/Silfs senaste inköpschefsindex.
Källa: SCBs Investeringsenkät, februari
2012
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lagerstyrning

Lagerstyrningens
nestor
Efter nästan ett halvt sekel i lagerstyrningstjänst är professor Sven Axsäter ett av
ämnesområdets mest respekterade namn, inte
bara i Sverige utan även internationellt.

Sven Axsäters stora bidrag till lagerstyrningsforskningen är metodiken att följa en
enstaka enhet, och beräkna dess kostnader genom hela kedjan

När denna tungviktare summerar sin
karriär konstaterar han att näringslivet
kan bli bättre på att ta vara på potentialen i optimerad materialstyrning.

Av Emil Carlsson Rinstad

Det är ofta
trögt att
implementera de nya
lösningar
som forskningsresultaten föreslår

Han har forskat på Stanford, i Hong
Kong och Singapore och varit President
i International Society for Inventory
Research. Han är ledamot i Kungliga
Ingenjörsvetenskapsakademien och har
belönats med Harold Lardner Memorial
Prize av det kanadensiska förbundet för
operationsanalys.
Uppvuxen i Nynäshamn med en
ingenjör som pappa, inleddes Sven
Axsäters akademiska bana på Kungliga
Tekniska Högskolan.
– Jag valde teknisk fysik. Inte på
grund av ett brinnande intresse utan
för att det verkade vara en relativt säker
karriärväg och för att jag tyckte att
»civilingenjör« lät bra.
Ett halvsekel av forskning

Vi befinner oss i en föreläsningssal på
institutionen för Produktionsekonomi
vid Lunds Tekniska Högskola, där Sven
Axsäter varit professor sedan 1993. Han
18

är nyligen pensionerad men är alltjämt
aktiv.
– Det känns roligt att få tid till annat,
golf till exempel, och kunskapen försvinner inte med mig. Många på vår
avdelning är experter i likartade ämnen.
Sven Axsäters lagerstyrningsintresse
vaknade 1970 – när han som konsult på
Esselte fick ansvar för att se över kontorsvarutillverkarens materialflöden.
– På den tiden användes hålkort och
papperslappar istället för digital kommunikation. Men principerna för materialstyrning är fortfarande desamma.
Jag kom in med ett lite annat perspektiv, som många tagit till sig och
använder idag
»Problemlösning är roligt«

Vad är det som drivit dig framåt i nästan ett halvt sekel av forskning?
– Jag blir uppslukad av ett problem
och låter tankarna fara iväg åt tusen
olika håll. »Hur kan man räkna på det
här?« Det är tålamodsprövande och
papperskorgen blir ofta full, men jag
tycker att problemlösning är roligt. Jag
ser det som knep och knåp.
Sven Axsäters stora bidrag till lagerstyrningsforskningen är metodiken att

följa en enstaka enhet, och beräkna dess
kostnader genom hela kedjan från produktion till konsument – istället för att
fokusera på lagernivåernas fördelning
vid kedjans olika enheter.
– Jag kom in med ett lite annat perspektiv, som många tagit till sig och
använder idag. Det är kul att ha varit
först med detta och bidragit till en viss
utveckling.
Väl beprövade metoder

För flöden med endast ett lager mellan
produktion och kund finns det väl
beprövade metoder. Flernivålager är en
annan historia.
– Att följa varje enskild artikel i ett
system med flera lager leder till alltför
tunga beräkningar i nuläget. Vi har en
prototyp som fungerar om efterfrågan
är liten. För större volymer handlar det
om approximativa lösningar.
Genom åren har Sven Axsäter, som
konsult, varit med att ta fram program
och verktyg för lagerstyrning åt ett flertal företag (Promosoft är ett av dem).
Hur fungerar egentligen sådana program?
– Lagerstyrningsprogram, med
uppgift att hålla lagernivåerna optiIntelligent Logistik 2–3/12

lagerstyrning

mala, styrs av matematiska algoritmer,
alltså beslutsregler. Till exempel kan
en beställning automatiskt göras när
antalet av en viss artikel sjunker under
en viss nivå.
Automatiska prognoser

Vid fastställda tidpunkter, till exempel
en gång per dag, uppdateras prognosen
för efterfrågan och nya varor beställs.
För att kunna hitta de optimala beställningspunkterna, alltså när nya varor
ska beställas, behöver programmet ha
tillgång till följande värden:

men av miljöskäl kan en stor fullmatad
lastbil vara att föredra. Trender växlar
och det finns ingen metod som är allena
saliggörande.
Det är konstigt att man inte vill
utnyttja potentialen
Upplever du att frågor om materialstyrning är tillräckligt prioriterade i
näringslivet idag?
– Intresset har ökat och våra forskare
och doktorander har genomfört många
forskningsprojekt i samarbete med
industriföretag.
Trögt för nya lösningar

t -BHFSIÌMMOJOHTLPTUOBE
t 0SEFSTÊSLPTUOBE EFUWJMMTÊHBEF
kostnader som är relaterade till
hanteringen av produkten
t ½OTLBETFSWJDFOJWÌoBMUFSOBUJWU
bristkostnaden, alltså kostnaden som
uppstår därför att en artikel inte kan
levereras
– Det handlar alltid om avvägningar.
Till exempel påverkas beställningspunkten av den önskade storleken
på säkerhetslagret. Och många små
transporter kan ge ökad servicenivå,

Namn: Sven Axsäter
Ålder: 70 år
Titel: Professor i Produktionsekonomi, Lunds Tekniska
Högskola
Ledamot av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien,
President i International Society for Inventory Research
1996-1998.
Belönades 2005 med Harold Lardner Memorial Prize av
det kanadensiska förbundet för operationsanalys.
Första icke nordamerikanska mottagare av Manufacturing and Service Operations Management Society’s
»Distinguished Fellow Award« 2008.

Men det är ofta trögt att implementera
de nya lösningar som forskningsresultaten föreslår. Det kan vara svårt att få
gehör även om vi genom våra visualiseringar visat möjligheter till stora
besparingar.
Hur kan det komma sig?
– Jag vet inte. Inte sällan skyller man
på att förändringsarbetet kostar pengar.
Men det är konstigt att man inte vill
utnyttja potentialen.
Denna artikel har producerats av
OhWilson.

UTMÄRKT LOGISTIKLÄGE

UTHYRES: LAGER MED POTENTIAL VÄXJÖ
Högsbyvägen i Växjö - hyr 5.000 kvm upp till 30.000 kvm
 Logistik, produktion och/eller lagerhållning
 Kostnadseffektiva lokaler
 Direkt anslutning till flera av riksvägarna
 Järnvägspår direkt in i fastigheten,
möjlighet att lossa/lasta inomhus
 Fryslager om 2.000 kvm

För mer information kontakta:
Patrik Carlsson
t: 0703-60 60 09
e: patrik.carlsson@cbre.com
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Fastighetsägare är Corem Property Group som äger och förvaltar fastigheter
i mellersta och södra Sverige samt Danmark. Corem har idag ett fastighetsbestånd som huvudsakligen består av industri-, lager- och
logistikfastigheter. CBRE är en global fastighetskonsult som levererar
marknadsledande fastighetsrelaterade tjänster.
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materialhantering

Av Gösta Hultén
Ett fryslager för livsmedel håller
en temperatur på -26 till -28
grader, ingen behaglig arbetsmiljö
för orderplock. Att plocka varorna
utan att själv utsättas för så kraftig
kyla och värmeväxlingar är givetvis idealet.
För att möta de återkommande
arbets-, effektivitets- och kvalitetsproblemen inom djupfryslager,
har Swisslog utvecklat en konceptlösning för materialhantering som
skulle kunna möta både nuvarande och framtida krav inom
detta speciella område. Swisslog

är global leverantör av integrerade
logistiklösningar för lager, distributionscentraler och sjukhus.
Nu lanserar företaget vad
man kallar FreezerPick som en
ny industriell lösning för detta
segment. Krävande plock flyttas
ut från själva frysområdet, för att
operatören ska få bättre arbetsmiljö och ändå få möjlighet att
utföra effektivare orderplock.
FreezerPick erbjuder också
en ekonomisk lösning avseende
ROI, särskilt om man tar hänsyn
till samtliga aspekter när det gäller både processkostnader och
ergonomi.

Hög skalbarhet och ﬂexibilitet

Lösningen är baserad på fyra
olika system: pallager, miniload
som buffertlager, lådplock och lav-

Erfarenhet av djupfryslösningar

Lösningen förbättrar driften för
företag som hanterar djupfrysta
produkter och gör direktleveranser inom detaljhandel, livsmedels-

Att arbeta manuellt i ett fryslager är påfrestande.

senaste tio åren.
Ännu finns ingen lösning installerad enligt det nya konceptet.
– Men jag räknar med att vi
kommer att ha sådana lösningar
i drift hos kunder inom de
närmaste två åren, säger Håkan
Furberg.
– De som har störst intresse av
de här lösningarna är företag med
stora volymer av varor som kräver
djupfryslager.

Sundsvall

Ett transportnav att räkna med
,1RUUODQGVKXYXGVWDG6XQGVYDOOXWYHFNODUYLHQKnOOEDURFKHIIHNWLY
NQXWSXQNWI|UWnJIDUW\JRFKODVWELO,DQVOXWQLQJWLOO6XQGVYDOOV
+DPQSODQHUDUYLI|UHQNRPELWHUPLQDOORJLVWLN\WRURFKHQ
containerhamn. Vill du vara med?

Tre viktiga skäl till vår satsning:
(IIHNWLYDWUDQVSRUWHUJHUWLOOYl[WLUHJLRQHQ
1lULQJVOLYHWLUHJLRQHQInUWLOOJnQJWLOOKnOOEDUDWUDQVSRUWP|MOLJKHWHU
6XQGVYDOO(QHUJL$%NDQSURGXFHUDNOLPDWVPDUWHQHUJL

Läs mer på
www.sundsvalllogistikpark.se

Sundsvall Logistikpark AB är det kommunala bolag som,
tillsammans med Trafikverket och SCA, arbetar med att
utveckla ett effektivt och hållbart transportnav.
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betydligt effektivare plockprocess,
utsätts plockaren inte längre för
det hårda och krävande arbetet
inne i den kalla miljön.

Ergonomisk plockutrustning

plock. Den är mycket skalbar och
flexibel, då den enkelt kan skräddarsys till individuella kundkrav
och är designad för enstyckplock,
automatisk palletering och helpallsutmatning. Den ger skräddarsydda lösningar, högeffektivt
plock, ytsparande höglager, optimerad utrustning och byggstorlek
för reducerad energikonsumtion,
högre plocknoggrannhet och sist,
men inte minst, lägre personalomsättning och lägre hälsokostnader
och en bättre arbetsmiljö.

Hjärtat i Swisslogs FreezerPick
är den ergonomiskt optimerade
plockutrustningen för ”gods-tillperson”, som är placerad inne i
kylområdet där temperaturen
håller + 2 till + 4 grader.
Lådor med olika artiklar
levereras i kundordersekvens till
plockaren. Direkt efter plocket
levereras orderpallen tillbaka in i
det djupfrysta området samtidigt
som kundordern färdigställs. Det
gör att kassarna endast befinner
sig i kylområdet under ett fåtal
minuter, vilket gör att man lever
upp till gällande livsmedelslagstiftning.
– Förutom att man får en

Hjärtat i FreezerPick är den ergonomiskt optimerade plockutrustningen för ”gods-till-person”, som är
placerad inne i kylområdet. Lådorna
med olika artiklar levereras i kundordersekvens ut till plockaren.

ILLUSTRATION: SWISSLOG

Att arbeta i ett fryslager är
arbetsmiljömässigt en av de mest
problematiska aktiviteterna i all
hantering. Men nu ﬁnns en
lösning.

produktion och i 3PL-företag.
– Swisslog har full förståelse
och kunskap om kundkraven
gällande djupfryst, säger Håkan
Furberg, säljansvarig i Sverige och
en av de drivande bakom den nya
lösningen.
– Vi har realiserat över 50 djupfryslösningar, varav 30 under de

FOTO: PETER MAGNUSSON

Ny frysplocklösning ger
bättre arbetsmiljö
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produktion

Röststyrd produktion
kommer

– Vi har i flera år utvecklat och
levererat system för röststyrt plock
i lagerhantering. Det har visat sig
att röststyrd plockning ger färre
plockfel, ökad effektivitet och
bättre ergonomi, säger Fredrik
Peterson på Consafe Logistics.
I höstas startade man de första
försöken i Sverige med lösningar
som ska leda fram till röststyrd
produktion – att operatören kan
styra processer och tillverkningsoch bearbetningsmaskiner med
hjälp av röstkommandon, istället
för via knappar, fotpedaler eller
tangentbord.

cess idag styrs med fotkraft, men i
framtiden kan styras med rösten,
är det också en ergonomisk vinning.
Fredrik Peterson tror att
röststyrd produktion först kan
komma till användning inom
processindustrin som trä-, pappers- och stålindustri. Men den
nya tekniken kan bli intressant
även vid annan tillverkning och
montering.
– Ju dyrare maskiner som
används, desto lättare blir det att
räkna hem vinsterna, menar han.
Röststyrt plock möttes ju
åtminstone initialt av kritiken att
plockarens arbete blev hårdare
styrt och att operatören känner sig
reducerad till en robot.
Fredrik Peterson menar dock att
den kritiken har försvunnit bland
dem som prövat röststyrning.

Naturlig vidareutveckling

Större acceptans

– Det här är en naturlig vidareutveckling av röststyrt plock. Vi kan
använda samma utrustning i form
av ett headset och en liten röstdator, som är fäst vid bältet.
Med ett headset kopplat till
handdatorn har operatören båda
händerna fria till arbete. Kommunikationen med datasystemet
sker i realtid genom röstkommandon till och från röstdatorn.
Systemet rymmer två tekniker;
data från systemet omvandlas till
röstinformation och operatörens
röstkommadon görs om till data.
Inget hindrar heller att operatörerna arbetar på olika språk på
samma arbetsplats, vilket kan öka
mångfalden och underlätta att
få jobb för de som ännu inte helt
behärskar svenska språket.

När det gäller röststyrd produktion tror han att den nya tekniken
kan mötas med större acceptans
initialt.
– Röststyrd produktion ger
operatören större rörelsefrihet och
flexibilitet. Samtidigt är kännedomen om röststyrning större idag,
så därför tror jag inte att tekniken
kommer att ifrågasättas i någon
större utsträckning.
Om ett par år räknar han med
att röststyrd produktion kan börja
användas inom svensk industri.
– Så vitt jag vet är de här försöken de första i sitt slag i världen.
Det är ju roligt om vi i Sverige kan
gå före när det gäller att ny produktionsteknik i mötet människamaskin.

Att använda röststyrning vid
plockning är idag en växande
teknik i Sverige. Men nu är även
röststyrd produktion på väg.

Av Gösta Hultén

Ergonomiska vinster

– En annan fördel är också ökad
rörelsefrihet för operatören.
Man slipper att hela tiden stå vid
maskinen eller sitta vid dataskärmen eller kontrollbordet, säger
Fredrik Peterson.
– Om t ex en maskin eller proIntelligent Logistik 2–3/12

Vid röststyrd produktion används samma utrustning i form av ett headset
och en liten röstdator fäst vid bältet som vid röststyrt lagerplock.

– Om en maskin
kan styras med
rösten, är det
också en ergonomisk vinning,
säger Fredrik
Peterson.
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röststyrning

Röststyrning sprids till allt ﬂer varugrupper och processer på och utanför lagret.

– Finland ligger minst två år före Sverige
inom rösstyrning, säger Mikko Mertjärvi.

Finland i röststyrningens världstopp
Finland har ﬂest röstplockare per capita i hela
världen. Enligt Optiscans vd Mikko Mertjärvi
beror det på ﬂera lyckliga sammanträffanden –
och den ﬁnska förmågan att fatta beslut.

Av Hilda Hultén
När Vocollect, världens dominerande leverantör av röstsystem, för tio år sedan bestämde sig
för att äntra den europeiska marknaden var
finska ett av språken som tekniken erbjöds på.
Bland flera, något mer givna val som engelska,
tyska, franska och spanska.
– Det var nog mest en ren tillfällighet att
finska fanns med till skillnad från t ex svenska,
berättar Optiscan Groups vd Mikko Mertjärvi.
Denna tillfällighet, i kombination med att
han kände Vocollects nyblivne europachef,
gjorde att företagen slog sina påsar ihop för att
lansera röststyrning i Finland.
– Vi hade också flera av de stora detaljhandelsaktörerna som kunder, som S-Groups Inex,
Finlands motsvarighet till ICA, med 45-procentig marknadsandel. De låg naturligtvis
överst på Vocollects önskelista över röstkunder
i Finland.
Den första installationen gjorde Optiscan
hos Tuco under 2003–2004.
– Det var en rivstart, det var den största
1:a-ordern som gjorts av någon av Vocollects
leverantörer.
Optiscans framgångar i Finland fortsatte, nu
har de 98 procent av marknaden inom röststyrning och har gjort Finland till landet med
flest röstplockare per capita i världen.
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– Alla de stora detaljhandelskedjorna i Finland använder röstsystem i sina lager idag.
Två år före Sverige

Att tekniken blivit så framgångsrik beror
enligt Mikko Mertjärvi på en rad lyckosamma
faktorer.
– Finland är ett litet, teknikmoget land och
vi hade de rätta kontakterna, rätt ledare och
lyckades snabbt göra lyckade installationer hos
de stora aktörerna.
Men demografi och geografi har också
bidragit.
– I Finland finns det ett tydligt logistikcentrum i Helsingfors. Nästan alla detaljhandelsaktörer har ett enda stort centrallager där. Sverige har tre stora marknader vilket gör att man
behöver 3–5 lager, medan Norges utspridda
befolkning och svåra geografi gör att norska
aktörer i regel har 12–16 lager.
– Finland ligger minst två år före Sverige
inom röst. Med ett stort lager är det enklare att
implementera ny teknik än med flera små.
3PL och offentligt nästa steg

Röstsystem har traditionellt använts inom
plock, främst i dagligvaruhandeln, men nu
ökar användningsområdena.
– Röst används för att hantera allt fler processer i lagret, och för mer komplicerade produkter som ost, kött, frukt&grönt och textiler.
Vi ser även mer röst inom Car parts och branscher med höga kvalitetskrav som läkemedel.
Privata aktörer med egen varuhantering har
varit snabbast att införa röstsystem, men enligt

Mikko Mertjärvi finns det stor potential inom
tredjepartslogistik och i offentlig sektor.
– 3PL och offentlig sektor ligger alltid långt
efter den privata sektorn i teknikutvecklingen,
trots att behovet av förbättrad produktivitet är
minst lika stort. Men nu ser vi ökat intresse,
den första offentliga röstinstallationen gjorde vi
hos Medicarrier i Spånga.
Ett annat område där röst växer är inom
paket- och brevsortering, Optiscan har gjort
flera installationer för bl a finska posten och
Postnord i Danmark.
– Brevvolymerna sjunker och postaktörerna
måste se över sin produktivitet. Att sköta delar
av brevsorteringen manuellt med röststyrning
blir billigare än att göra stora investeringar i
automatiserade system.
Röststyrt + förarlöst

Den senaste utvecklingen inom röststyrning
är att kombinera röstsystem med förarlösa
truckar, agv (Automated Guided Vehicles).
Systemet kallas Pick-n-Go och kan enligt
Optiscan förbättra produktiviteten med 50
procent. Sverige har tagit ledningen inom
Pick-n-Go-lösningar, Skandinaviens första
installation gjordes för ett par år sedan i
Coops lager i Bro, och Optiscan håller nu på
att göra den andra installationen någonsin vid
detaljhandelsgruppen Bergendahls centrallager
i Hässleholm.
– Installationen skall vara klar i maj. Den här
tekniken har enorm potential, Bergendahls blir
ett viktigt Case för oss, för att visa att systemet
fungerar, säger Mikko Mertjärvi.
Intelligent Logistik 2–3/12
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Välkommen till
Logistik & Transport
L

ogistik & Transport är Nordens ledande mässa och konferens inom
logistik & transport och genomförs i år för fjortonde gången. Vi
är stolta över att återigen kunna bidra
till en dynamisk mötesplats för både
besökare och utställare. Här möts hela
branschen och här skapar man de rätta
kontakterna.
blir vår mest
omfattande mässa sedan starten 1996.
Förutom logistikdelen kommer hela
truckbranschen ﬁnnas på plats med
truckar och materialhantering. Dessutom
välkomnar vi sjöfartsmässan RORO Expo,
som går parallellt under dagarna 22–24
maj, med öppna dörrar mellan utställningarna. Mässan blir alltså tre gånger
större än tidigare och kommer att fylla
upp hela mässgolvet.
LOGISTIK & TRANSPORT 2012

ett intressant och spännande seminarieprogram
som lockar många tunga namn i branschen. I år har konferensprogrammet

ÅRETS KONFERENS ERBJUDER

spetsats till och kommer att bestå av
halvdagsseminarier med många intressanta ämnen, till exempel global utveckling, citylogistik, handelns logistik och
internlogistik med materialhantering. Ett
antal mindre Geek-seminarier ger också
möjlighet till fördjupning för passionerade proffs.
VI ÄR OCKSÅ GLADA att återigen kunna välkomna Logistikforum, som för fjärde året
har valt att förlägga sitt öppna möte här
på Logistik & Transport. Infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd är självklart
på plats för denna viktiga händelse och
hon kommer även att inviga årets mässa.

en
mängd aktiviteter på mässgolvet;
utställarseminarier, intervjuer, prisutdelningar och trucktävlingar. En satsning
på jobb och rekrytering kommer också
att ske under torsdag och fredag, då vi
inleder vårt samarbete med Arbetsförmedlingen i Jobb & Karriär – en branschspeciﬁk jobbmässa för vår industri.
SJÄLVKLART ARRANGERAS OCKSÅ

Medverkande organisationer
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Jan Nilsson, Mässansvarig & konferensansvarig Logistik & Transport
ÅRETS LOGISTIK & TRANSPORT markerar

också vårt femårsjubileum med AB Volvo
som ofﬁciell partner –
ett viktigt och givande samarbete med
goda framtidsutsikter. Vi ses!
JAN NILSSON
Mässansvarig & konferensansvarig
Logistik & Transport
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Referensråd
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Dagab
W Per-Olof Arnäs,
Chalmers
W Mats Boll, AB Volvo
W Nora Källström,
Schenker
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CLOSER
W Bengt Wennerberg,
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Stiftelsen LTS
W Johan Woxenius,
Handelshögskolan vid
Göteborgs Universitet
W Guy Ehrling,
Näringslivets
Transportråd –
för transportköpare
W Pär Sandström,
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Logistics AB
W Sonja Roxner,
Volvo
Logistics
W Börje
Larsson
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för konferensen
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KONFERENSPROGRAM
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TISDAG 22 MAJ

09.15–12.00 A Turbulent World – Impacts on Logistics in Scandinavia
13.30–16.15 Logistikforums öppna möte:
Framtidsspaning för godstransporter och logistik
W

ONSDAG 23 MAJ

09.00–12.00 Samverkan för hållbar logistik
13.00–16.45 Hur ska vi klara av att "alla" vill bo i storstan?
W TORSDAG

24 MAJ

09.00–11.45 Logistik och makten över detaljhandelskedjan
12.15–13.00 Boris Lennerhov avslöjar hemligheten bakom Gekås succé
13.30–16.30 Lager, Materialhantering och Internlogistik med ambitionen
att vara världsbäst
W FREDAG

25 MAJ

09.00–12.00 Ok, nu har vi datorer. Vad händer sedan?

GEEK-SEMINARIER
W ONSDAG

23 MAJ

09.00–10.00 Kommunala mikroterminaler – bästa vägen framåt?
09.00–10.00 10 argument för och 10 argument mot bilar i städer
11.00–12.00 Urban freight transport sustainability
– Assessment and Evaluation
11.00–12.00 Citydistribution i Göteborg – vad gör staden?
13.00–14.00 How can the project CO3 support companies to make logistics
more efﬁcient and sustainable by horizontal collaboration?
W TORSDAG

24 MAJ

09.00–10.00
09.00–10.00
11.00–12.00
11.00–12.00
14.00–15.00

Grön IT
Mekaniserade lager/Kompakta lager
Social shipments
Omni/multi channel logistics
Alla lastbärare kan ringa hem – lånar du ut din telefon?
Spårbarhet/RFID.
14.00–15.00 Makten i kedjan? Samarbete och värdeskapande viktigare än makt.
Konferensprogrammet Logistik & Transport är producerat av
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Seminarium

Boris Lennerhov berättar
om succén Gekås
24 maj kl 12.15–13.00
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Boris Lennerhov avslöjar

hemligheten
bakom Gekås succé

Boris Lennerhov har inte bara förvaltat framgångssagan Gekås. Han har tagit konceptet till
höjder som ingen trodde var möjligt. Människor
från hela Sverige vallfärdar till Ullared för att
fynda – och få en upplevelse på köpet.
På Logistik & Transport avslöjar han hemligheten bakom succén.
VAR TIONDE MINUT varje

vardag rullar en lastbil in till
Gekås varuhus i Ullared. Varuhuset töms i genomsnitt tre
gånger i veckan under högsäsong, under helgerna en
och en halv gång – på två dagar. Ändå är hyllorna aldrig
tomma.
Det är en av hemligheterna bakom Gekås framgångsrecept. Det ﬁnns alltid fullt av varor, men man
berättar aldrig vad det är man säljer. Därför behöver
heller aldrig kunderna bli besvikna över att inte hitta det
de söker. Däremot är det lätt att fynda sådant man inte
visste att man behövde … Det kan vara en ”Onepiece”,
mysoverall, en röd brandbil till barnbarnet eller något
annat.
– Vi kan göra på det sättet, men det kan man inte på
ICA, IKEA eller Coop. Där förväntar sig kunderna hitta
vissa varor och blir besvikna om de inte ﬁnns, säger Boris
Lennerhov.

i lika hög grad som ett
varuhus med en årlig och förväntad omsättningsökning
på sju procent. 2009 och 2010 sändes realityserien Ullared
på teve i kanal 5. Då ökade omsättningen med 15 procent
per år.
Att erbjuda en upplevelse i shopping är konceptet.

GEKÅS ÄR ETT UPPLEVELSECENTER

Men man lockar aldrig med särskilda varor, det skulle aldrig fungera – inte med 17 000 besökare per dag. Logistiken är A och O.
– Visst händer det att vi räknar fel och att varor tar
slut. Men då fyller vi upp med något annat. Sortimentet
innehåller 100 000 unika artiklar, så kunderna har att välja
på ändå. Vi har blivit erbjudna att investera i IT-stödda
lagersystem som talar om när varan är slut på hyllan.
Problemet är att när kunden stoppar varan i sin kundvagn
kanske det dröjer ett par timmar innan han eller hon når
kassalinjen. Och då har hyllan varit tom en stund. Det får
inte hända, därför har personalen hela tiden ögonen på
ﬂödet och fyller på så fort det börjar glesna. Vår personal
är effektivare än vilket lagersystem som helst.
ALLA PROGNOSER BYGGER på besökarantal. Man vet ganska säkert hur många som besöker varuhuset en torsdag
eller en lördag. Statistiken säger då att ett visst antal artiklar kommer att säljas dessa dagar och då ﬁnns ett lager
för det. Lördagen den 26 november 2011 gjorde man all
time high på leksaksavdelningen – försäljningen landade
på 3,8 miljoner.
– Det är vad en normal leksaksaffär säljer på ett år, konstaterar Boris Lennerhov krasst.
Rekordet för en enskild dag är 27 100 kunder. Kön var
1,4 km lång och det tog 3,5 timmar att komma in.
Nu bygger han en sportbar inne i varuhuset – intill damavdelningen. Då kan männen i lugn och ro ta en öl eller
en kopp kaffe och se på teve under tiden kvinnorna handlar. Allt för familjefriden – och för att öka omsättningen.
Försäljningsrekordet för en dag uppgår till 29,8 miljoner
kronor. Och rekord är till för att slås.
MATS AHLSTEDT
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Christel Wiman om

järnvägens
utmaningar
När Christel Wiman ﬁck frågan om hon ville bli vd för branschorganisationen Tågoperatörerna kunde hon omöjligt tacka nej.
– Jag ser fram emot att få vara med och utveckla en 150 år gammal
bransch. Järnvägen är under stark utveckling och kan bara bli bättre.
LOGISTIK OCH TRANSPORTER har inte alltid varit det självklara valet för juristen Christel Wiman som ägnade sina
första yrkesverksamma år åt arbetsgivarfrågor i hotell- och
restaurangbranschen. Därefter blev det svenska Posten
ett antal år som förhandlingschef innan hon utsågs till vd
för Stockholms hamnar år 2000.
– Stockholms hamnar är Östersjöns största mötesplats
där man hanterar nio miljoner ton gods och 12 miljoner
passagerare varje år. Det var fantastiskt att få jobba där,
säger Christel Wiman.
Efter tio år som högsta chef för Stockholms hamnar
lämnade hon logistik- och transportbranschen för
arbetsgivarorganisationen KFS. Men redan efter två år var
hon tillbaka i branschen.
Att försöka få till en intervjutid med Tågoperatörernas
nya vd är inte lätt. Till slut ringer hon upp mellan två
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möten för att diskutera hur branschen med gemensamma
ansträngningar ska bli bättre. Det är samma dag som
Traﬁkverket tillsammans med Tågoperatörerna presenterar sin nya statistik över punktligheten i järnvägssystemet
för 2011. Och samma dag som en kontaktledning rasar
och skapar nytt kaos i tågtraﬁken mellan Stockholm och
Göteborg.
med den branschstandard som
tagits fram för att kunna mäta punktlighet och kvalitet,
mindre nöjd med att det bara är Traﬁkverkets statistik.
För att bli en bra informationskälla måste statistiken bli
gemensam. Den ska spegla kundnöjdheten för resenärer
och godstransportörer men även produktionssäkerheten i
spår och på bangård.
– Uppgifterna att 87,1 procent av persontågen och 76,2

CHRISTEL WIMAN ÄR NÖJD

LOGISTIK & TRANSPORT 22–25 MAJ 2012 | WWW.LOGISTIK.TO

LOGISTIK & TRANSPORT, SVENSKA MÄSSAN, 22–25 MAJ 2012

Seminarium
Christel Wiman deltar
i seminariet Samverkan
för hållbar logistik
23 maj kl 09.00–12.00

Foto: PER BREDBERG

procent av godstågen i Sverige kom i tid 2011 speglar
bara halva sanningen. Den största godstransportören
visade 93 procent punktlighet till kunderna, men kom
sent enligt Traﬁkverkets statistik om tågrörelser mellan
bangårdar.
– Både statistiken och punktligheten borde förstås
vara betydligt bättre, menar Christel Wiman. Men man
ska komma ihåg att traﬁknätet är hårt belastat, vilket
gör att relativt små händelser får stora konsekvenser,
all tågtraﬁk är delar i ett system där alla delar påverkar
varandra.
– Om jag får önska två saker så är det en snabb och
effektiv upprustning av järnvägens infrastruktur och ett
affärsmässigt förhållande mellan operatörerna och infrastrukturägaren, det vill säga staten.
Det är lättare att säga tulipanaros. När vi pratar upp-

rustning av infrastrukturen i Christel Wimans värld handlar
det om 150 miljarder kronor. Bland annat nya banor för
snabbtåg mellan Stockholm-Göteborg-Malmö. Ganska
långt från de 2,3 miljarder i underhåll som riksdagen har
beslutat om fram till 2013.
ATT SKAPA AFFÄRSMÄSSIGA förhållanden är inte lika
kostsamt, men snudd på lika svårt. SJ har varit statligt i
150 år. Den kulturförändring som måste till görs inte på
en eftermiddag. Christel Wiman har fått en rejäl utmaning.
Hur som helst kommer järnvägen att spela en allt
viktigare roll i framtiden. Det kommer Tågoperatörernas
nya vd bland annat att tala om på seminariet ”Samverkan
för hållbar logistik” på Logistik & Transport.
MATS AHLSTEDT
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Tisdag 22 maj 09.15–12.00

A Turbulent World –
Impacts on Logistics
in Scandinavia
Moderator: Mia Odabas
W We have seen major shifts in international trade throughout history –
what shifts are we currently facing? East Asia and South America have
been growing both as producers and consumers for the last couple of
decades. Europe has problems but USA seems to improve. And what's
happening in Africa and Russia?
Production and trade in Scandinavia is much dependent on the
general economic development in Europe. What are the forecasts for
recovery in South Europe and its impact on our major trading partners
like Germany, UK and Benelux?
Global and regional production networks develop and there’s a need
for free trade. The Doha Round is struggling without signiﬁcant results. Is
the Doha Round still vital? What would the alternative be? And what are
the impacts on logistics in Scandinavia? Major players as Volvo, Schenker
and Maersk give their points of view together with Capgemini and the
University of Gothenburg.

Long-term trends in international trade – implications for Sweden
Claes Alvstam, Professor, University of Gothenburg, School of Business
Economics and Law

Planning for the "unplannable"
Hans van Grieken, Vice President Business Innovation, Capgemini

Global challenges for the commercial
vehicle manufacturer and transport sector
Jan-Eric Sundgren, Executive Vice President,
Public & Environmental Affairs, AB Volvo

Logistics Industry Outlook
Dr Detlef Trefzger, Member of the Management Board
of Schenker AG, responsible for Contract Logistics

Keeping up with changes as a logistics provider
Finn Skovbo Pedersen, Managing Director, DACHSER Nordic A/S

Globalization from a carrier's perspective
Christian Juul-Nyholm, Managing Director, Maersk Line Scandinavia

Discussion
Participants: Claes Alvstam, Hans van Grieken, Jan-Eric Sundgren,
Dr Detlef Trefzger, Finn Skovbo Pedersen and Christian Juul-Nyholm
Dr Detlef Trefzger
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Hans van Grieken

Mia Odabas

Finn Skovbo Pedersen

Jan-Eric Sundgren

Claes Alvstam

Christian Juul-Nyholm
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Tisdag 22 maj 13.30–16.15

LOGISTIKFORUMS ÖPPNA MÖTE

Framtidsspaning för
godstransporter och logistik
Moderator: Mia Odabas
W Infrastrukturminister Catharina
Elmsäter-Svärd inleder och talar om
framtida utmaningar kring godstransporter och logistik. Seminariet ger
en internationell utblick mot Asien.
Hur ser utvecklingen ut i öster och hur
påverkar det Sverige? Hur ser framtiden ut för forskning, utveckling och
innovationer?
Med en ökande inﬂyttning till våra
storstäder lyfts frågor kring behovet
av samverkan för framtidens citydistribution. En annan utmaning är
framtidens kompetensförsörjning till
godslogistikbranschen och hur den
kan säkerställas. Seminariet bjuder
även på Kapacitetsutredningen ur ett
godsperspektiv för utvecklingen fram
till 2050.

Kerstin Gustafsson, Traﬁkdirektör,
Malmö
Birgitta Hellgren, Traﬁkdirektör, Göteborg
Per Anders Hedkvist, Traﬁkdirektör,
Stockholm

Forskning och innovationer – hur
utvecklas godstransportområdet
Urban Karlström, ordförande Forum
för innovation inom transportsektorn
Jerker Sjögren, programansvarig Closer Lindholmen Science Park

Morgondagens
kompetensförsörjning
till godslogistikbranschen

Infrastrukturminister Catharina
Elmsäter-Svärd

Utblick Kina
Mats Harborn, Executive Director
Scania China Strategic Centre

Kapacitetsutredningen
ur ett godsperspektiv
Rikard Engström, Strateg, Traﬁkverket
Mats Harborn

Aktuell talare: se www.logistik.to
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Catharina Elmsäter-Svärd

Anna Dubois, Professor och Ledare
för styrkeområde Transport på Chalmers
Caj Luoma, Chef utbildning, arbetsmarknad och arbetsmiljö Transportgruppen

Inledning

Internationell utblick

Samverkan för
framtidens citylogistik
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Onsdag 23 maj 09.00–12.00

Samverkan för hållbar logistik
Moderator: Mia Odabas
W Den totala kostnaden för logistik och transporter ökar.
EU:s vitbok om transportpolitiken innehåller tuffa mål och
förslag till radikala åtgärder.

Utmaningar och åtgärder för hållbarhet
Kan konkurrerande företag samverka för lönsamma och
hållbara transporter? Vad säger forskningen?

Inledning
Lars Stenqvist, Senior Vice President, Vehicle Deﬁnition,
Scania

Korta inspel och diskussion:
Niklas Gustavsson, Senior Vice President, Public Affairs,
Volvo
Stefan Back, Chef hållbar logistik, Transportgruppen
Lars E Nilsson, Miljödirektör, Traﬁkverket
Christel Wiman, VD, Tågoperatörerna
Anna Dubois, Professor, Chalmers

New business models and collaboration solutions
create opportunities for change of trend.
EU-projektet CO3 (Collaboration concepts for comodality)
Sergio Barbarino, Research Fellow, Procter&Gamble Alan
McKinnon, Professor, Edinburgh University

Hållbart och effektivt
Konkreta exempel på nya lösningar och projekt GO:SMART
och SENDSMART
Jerker Sjögren, Programansvarig, Closer

Hybridbuss på linje 60 och andra piloter i Göteborg
Bernt Svensén, Project manager Business & Project development, BRG

Geek
23 maj 13:00–14:00
W How can the project

CO3 support companies
to make logistics more efﬁcient and sustainable by
horizontal collaboration?
Sergio Barbarino, Procter & Gamble
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Mia Odabas

High Capacity Transports
Ett nytt FOI-program inom Closer för ökad transporteffektivitet och minskade CO2-utsläpp.
Anders Berger, Ansvarig för transporteffektivitet, Volvo
Technology
Anders Johnson, Manager, External R&D, Scania CV

Samverkan i nätverk ger hållbara lösningar
Diskussion med panel och interaktivt med publiken.
Paneldeltagare:
Lars Mårtensson, Miljöchef, Volvo Lastvagnar och ordförande i KNEG
Ylva Öhrnell, Miljö- och kvalitetschef, DHL Freight Sweden
Magnus Swahn, VD Conlogic samt Verksamhetsansvarig,
NTM
Karolina Boholm, chef Transportpolitik, Skogsindustrierna
Henrik Pålsson, doktor och forskarassistent, LETS, Lunds
tekniska universitet
Carl Fredrik Bernmar, Logistikutvecklingschef, Coop Logistik AB

LOGISTIK & TRANSPORT 22–25 MAJ 2012 | WWW.LOGISTIK.TO
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Onsdag 23 maj 13.00–16.45

Hur ska vi klara
av att "alla" vill
bo i storstan?
Moderator: Mia Odabas

Viktoria Walldin

W Världen urbaniseras samtidigt som konsumtionen och
därmed transportbehovet ökar. I städerna kämpar alla om
markutrymme och transporter av gods får ofta stå tillbaka
till förmån för andra intressen. Detta seminarium handlar
dels om hur vi vill att framtidens städer skall se ut och dels
om hur de aktörer som idag köper och säljer transporter
ser på problem och kanske även lösningar. Förutom visioner och kundperspektiv presenteras även intressanta case
som visar vad som görs och vad som kommer att göras i en
nära framtid. Är du involverad i citylogistik i någon form –
då är detta seminariet för dig.

Citylogistik ur ett Handlarperspektiv
Pär Sandström, PSandström Logistics

Hur får vi fram varorna?
Bo Svensson, Logistikansvarig, Svensk Handel

Sustainable Urban Transports:
Ett projekt med samarbete i fokus
Maria Lindholm, Doktorand, Logistik och transport,
Chalmers

Case study: Babcock Ranch
Att planera för den mjuka staden
– sociala aspekter i fysisk planering.

Jan Hellåker, Advanced Technology & Research, Group
Trucks Technology, Volvo

Viktoria Walldin, Antropolog, White

Diskussion
Citylogistik – så mycket
mer än fordon och bränslen
Stina Nilsson, Traﬁkchef, Gatukontoret Malmö stad

Hur anpassad är transportörernas "citylösningar" till
kraven från handeln ur ett 3pl-perspektiv?
Mathias Kettelhoit, CEO, Aditro Logistics

Christoffer Widegren, Affärsdriven Miljöutveckling,
Business Region Göteborg
Bo Hallams, Marknadsdirektör, Schenker North
Stina Nilsson, Traﬁkchef, Gatukontoret Malmö stad
Maria Lindholm, Doktorand, Logistik och transport,
Chalmers
Anders Holm, Chef Sverige Affärsområde Logistik, Posten

Geek
23 maj 09:00–10:00
W Kommunala mikroterminaler
– bästa vägen framåt?
Anders Roth, Miljöchef,
Göteborgs Stad Traﬁkkontoret

23 maj 09:00–10:00
W 10 argument för och
10 argument mot bilar i städer
Jacob Lagerkrantz,
Ordförande, Gröna Bilister

23 maj 11:00–12:00
W Urban freight transport
sustainability – Assessment and
Evaluation Dr Sönke Behrends,
Chalmers Tekniska Högskola
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W Citydistribution i Göteborg
– vad gör staden?
Magnus Jäderberg,
Traﬁkkontoret

13

KONFERENSPROGRAM – LOGISTIK & TRANSPORT

Torsdag 24 maj 09.00–11.45

Logistik och makten
över detaljhandelskedjan
Moderator: Kjell Rundqvist, VD, Sonat AB
W Vem har egentligen makten i detaljhan-

delskedjan och vilken roll spelar logistiken?
Det är väl känt att konsumenternas makt
gradvis har ökat under senare år. Men lite
mer i det tysta pågår det en kamp mellan
producenter och detaljhandel.
I dagligvaruhandeln har grossister och
detaljister tagit fajten med producenterna
och vunnit allt mer makt. I andra branscher
– exempelvis hemelektronik och vitvaror –
är situationen mer komplex och producenterna har fortfarande en betydande makt i
kedjan.

Makten i detaljhandeln
– vad säger forskningen?
Mats Abrahamsson, Professor i logistik,
Linköpings Tekniska Högskola.

Paneldiskussion under
ledning av Kjell Rundqvist
Carl Lumsden, logistikchef, MediaMarkt
Dag Ericsson, Professor, Ingenjörshögskolan i Borås
Representanter för producenterna

Så tar du makten i detaljhandelskedjan
– Erfarenheter från Ikea, ICA, Rusta m ﬂ
Kjell Rundqvist

Sven-Olof Kulldorff, styrelseproffs med
erfarenhet från ledande befattningar i
bland annat Ikea och ICA.

EXTRAINSATT SEMINARIUM
ENDAST 500 KR

Torsdag 24 maj 12.15–13.00

Boris Lennerhov
avslöjar hemligheten
bakom Gekås succé
W Människor från hela Sverige vallfärdar
till Ullared för att fynda. Var tionde minut
varje vardag rullar en lastbil in till Gekås varuhus i Ullared. Varuhuset töms i
genomsnitt tre gånger i veckan under
högsäsong, under helgerna en och en

Boris Lennerhov
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halv gång – på två dagar. Ändå är hyllorna
aldrig tomma. Boris Lennerhov har inte
bara förvaltat framgångssagan Gekås.
Han har tagit konceptet till höjder som
ingen trodde var möjligt.
Boris Lennerhov, VD, Gekås Ullared
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Torsdag 24 maj 13.30–16.30

Lager, Materialhantering
och Internlogistik med
ambitionen att vara världsbäst
Moderator: Pär Sandström, Logistikkonsult
W Materialhantering på lagret eller kring produktionen är avgörande för att lyckas med
erbjudandet till kund. Materialhanteringen
är starkt beroende av hur aktörer uppströms
i ﬂödet agerar. Den är beroende av förpackningslösningar, den är beroende av organisationen och den är givetvis beroende av vald
teknisk lösning. Vi vill på detta seminarium
diskutera detta med inspiration från tre företag som har ambitionen att höra till de bästa.
t)VSIBOUFSBTTOBCCGÚSÊOESJOHQÌFOUVSCVlent marknad?
t)VSWÊMKTUFLOJLOJWÌ
t)VSHFOPNGÚSTTUPSBGÚSCÊUUSJOHTQSPKFLU

Volvo Personvagnar
Volvo Personvagnar arbetar i en av de
globalt mest konkurrensutsatta branscherna.
Materialförsörjningen på Volvo Torslanda
måste dels vara effektiv i världsklass, dels
vara ﬂexibel avseende volym, produktmix och
införande av nya produkter. Henrik Brynzér
berättar hur man försöker uppnå allt detta
samtidigt.
Henrik Brynzér, Logistikutvecklingschef,
Volvo Personvagnar

Ahlsell
Ahlsell, ett företag under snabb och ständig
förändring, har strategin att centralisera och
automatisera ett stort ﬂöde och ett enormt
sortiment, och erbjuda kort ledtid till små och
stora kunder.
Nya kunder kräver också nya tjänster,
till exempel kitting. Andra viktiga begrepp är
batchplock, cross docking och spårbarhet.
Tomas Blomberg, Verksamhetsutvecklare,
Ahlsell

ICA
ICA, som har haft en spännande och stundom mödosam resa med sin till stor del automatiserade logistikenhet i Helsingborg säger:
"Funktionen i automatiserade lösningar blir
aldrig bättre än hur väl du kan beskriva din
verksamhet och dina ﬂöden ... kan man det,
så blir uppsidan stor".
Fredrik Lessig, Verksamhetsutvecklingschef,
ICA Helsingborg

Interaktiva diskussioner med
kollegor under ﬁkapausen
Att få diskutera med kunniga branschkollegor
är en viktig del av behållningen från konferenser. Vi kommer att bjuda på
en excellent möjlighet att till
Geek
kaffet delta i diskussionshörnor
24 maj 09.00–10.00
ute i mässan, där du får tillfälle
W Mekaniserade lager/
att debattera aktuella ämnen
Kompakta lager
och ställa dina egna erfarenheFredrik Henriksson,
ter mot branschkollegors.
utvecklingschef, Swisslog
Professor Mats Johansson,
Chalmers, ställer frågor och
24 maj, 11:00-12:00
leder debatten.
Medverkande:
Moderator: Pär Sandström,
Logistikkonsult, PSandström
Logistics AB
Henrik Brynzér, Logistikutvecklingschef, Volvo Personvagnar
Tomas Blomberg, Verksamhetsutvecklare, Ahlsell
Fredrik Lessig, Verksamhetsutvecklingschef, ICA

W Omni/multi channel logistics
Jacky Marolleau och Paul Timmer, Manhattan Associates,
samt Jonas Tuveson, Idnet AB
24 maj 14:00–15:00
W Makten i kedjan? Samarbete
och värdeskapande viktigare
än makt
Dag Ericsson, Professor,
Ingenjörshögskolan i Borås

I Kunskaps- och Frågepanelen
sitter: Mats Johansson, Professor, Chalmers,
Soﬁa Roxendal, Logistikchef, Nilson Group,
Lars Medbo, Chalmers

Pär Sandström

LOGISTIK & TRANSPORT 22–25 MAJ 2012 | WWW.LOGISTIK.TO

15

KONFERENSPROGRAM – LOGISTIK & TRANSPORT

Fredag 25 maj 09.00–12.00

Ok, nu har vi datorer. Vad händer sedan?
Moderator: Erik Behm, Project Manager, Business Region Göteborg
och Per Olof Arnäs, Logistikforskare, Chalmers
W IT

är idag en integrerad del av logistik och transporter.
Från att ha förlitat sig på telex och fax har transport- och
logistikbranschen gått samma väg som så många andra och
dagens system är i hög grad digitaliserade, även om utrymme för förbättringar naturligtvis ﬁnns. Temat för konferensen
i år handlar om vårt nästa steg. Vi har de senaste 20 åren
byggt upp en digital infrastruktur i näringslivet som idag
har nått en hög mognadsgrad. Nu är det dags att blicka
framåt och se vad som kommer att vara viktiga områden
under de kommande åren.

10 teknologier du måste ha koll på
Mikael Floberg, VD, Radar Consulting

Dags att pensionera brevduvan
Per Olof Arnäs, Logistikforskare, Chalmers

Paneldiskussion – Hur ser
framtiden ut för ITS i Sverige?
Svea ITS Roadmap –
Henrik Sternberg, Logistikforskare, Chalmers
Deltagare:
Henrik Sternberg, Logistikforskare, Chalmers
Christer Karlsson, VD, ITS Sweden
Jan Bergstrand, Sektionschef för Logistik, ITS och fordonssystem
Anders Johnson, Senior Manager Research Support Ofﬁce,
Scania
Helene Niklasson, Group manager, Vehicle solutions and
transport analysis, AB Volvo
Fredrik Davisson, VD, Geoloc AB

Heta stolen, Dialog om användarvänlighet
Jonas Söderström, InUse, författare till boken ”Jävla Skitsystem”
Ewa Thorslund, IT&Telekomföretagen

Geek
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24 maj 09.00–10.00
W Grön IT
Erik Behm och
Ewa Thorslund

24 maj 11.00–12.00
W Social shipments
– kan vi lära oss av hur
sociala media används för att

Eric Behm

Per Olof Arnäs

Paneldiskussion – Mobilitet kräver
nya arbetssätt och lösningar
– Cloud technology: risker och möjligheter
Keynote speaker:
Jonas Hammarberg, Vice VD, InfoCube
Deltagare:
Magnus Gunnergård, Produktchef, Vehco
Mattias Wahlberg, Product Manager, Freeﬂoat
Johan Magnusson, Föreståndare, Centrum för Affärssystem, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet
Johan Bystedt, VD, Meridion

överföra information i stora
komplexa system?
P.O. Arnäs, Logistikforskare,
Chalmers
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24 maj 14.00–15.00
W Alla lastbärare kan ringa hem – lånar
du ut din telefon? Spårbarhet/RFID.
Niklas Hild, Microtracking
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Passionerade proffs möts på

Geek-seminarierna
En nyhet för 2012 är våra Geek-seminarier, där en liten grupp professionella
experter har möjlighet att träffas för att
utbyta erfarenheter inom sitt specialintresse – ett möte som ger motivation
och fördjupad kunskap!
ger möjlighet för
den specialintresserade att riktigt fördjupa
sig i ämnet, tillsammans med likasinnade.
Den intima och dynamiska inramningen
stimulerar nya idéer och tankesätt samt
leder till att kontakter skapas och stärks.
Varje Geek-seminarium leds av en ansva-

ETT GEEK-SEMINARIUM

rig seminarieledare som sätter formen för
mötet. Tanken är att engagerade deltagare
ska medverka och bidra till en inspirerande
diskussion och att vi ska lära av varandra.
NÅGRA AV DE ÄMNEN som kommer att
avhandlas i Geek-seminarierna är social
shipments, grön IT, mikroterminaler och
makten i försörjningskedjan. Fler seminarier kommer att fastställas under våren,
men du är välkommen att börja boka redan
nu!
Geek-seminarierna ingår i konferensavgiften och varje seminarium pågår i en
timme, med maximalt 20 deltagare.

Geek-seminarier på Logistik & Transport
Onsdag 23 maj 09.00–10.00

Onsdag 23 maj 13.00–14.00

Kommunala mikroterminaler
– bästa vägen framåt?

How can the project CO3
support companies to
make logistics more efﬁcient
and sustainable by horizontal
collaboration?

Anders Roth, Miljöchef,
Göteborgs Stad Traﬁkkontoret

Onsdag 23 maj 09.00–10.00

10 argument för och 10 argument
mot bilar i städer

Sergio Barbarino,
Procter & Gamble

Jacob Lagercrantz,
Ordförande, Gröna Bilister

Torsdag 24 maj 09.00–10.00

Onsdag 23 maj 11.00–12.00

Erik Behm och Ewa Thorslund

Urban freight transport
sustainability –
Assessment and Evaluation

Torsdag 24 maj 09.00–10.00

Dr Sönke Behrends,
Chalmers Tekniska Högskola

Grön IT

Mekaniserade lager
/Kompakta lager
Fredrik Henriksson,
utvecklingschef, Swisslog

Onsdag 23 maj 11.00–12.00

Citydistribution i Göteborg
– vad gör staden?

Torsdag 24 maj 11.00–12.00

Magnus Jäderberg, Traﬁkkontoret

P.O. Arnäs

Social shipments
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Torsdag 24 maj 11.00–12.00

Omni/multi channel logistics
Jacky Marolleau och Paul Timmer,
Manhattan Associates, samt Jonas
Tuveson, Idnet AB

Torsdag 24 maj 14.00–15.00

Alla lastbärare kan ringa
hem – lånar du ut din telefon?
Spårbarhet/RFID.
Niklas Hild, Microtracking

Torsdag 24 maj 14.00–15.00

Makten i kedjan? Samarbete och
värdeskapande viktigare än makt.
Dag Ericsson, Professor,
Ingenjörshögskolan i Borås
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Nordens ledande
FÖRUTOM LOGISTIK- och transportbranschen ﬁnns även truckar och
materialhantering på plats med en rad
spännande aktiviteter.
Bland annat kommer man att kora
Sveriges skickligaste truckförare.

Logistik & Transport, Nordens ledande
fackmässa för logistik- och transportbranschen, genomförs nu för
fjortonde gången.
Det blir den största mässan hittills.

Du kan även rösta på den snyggast
stajlade trucken och lyssna på en av
motorsportens riktigt stora stjärnor –
Tina Thörner.
Dessutom går Sjöfartsmässan
RORO Expo parallellt med Logistik &

Missa inte årets branschfest
Foto: MIA CARLSSON

Årets branschfest blir garanterat årets skrattfest med
värmlänningen Klas Hallberg
på scenen.
ingen
i Sverige som kan tala allvar på
ett sätt som får publiken att vrida
sig av skratt och sedan gå hem
med huvudet fyllt av tankar på
hur de kan förändra sitt liv, sin
organisation eller sin arbetsplats.
DET FINNS FÖRMODLIGEN

Klas Hallberg, uppskattad underhållare, kommer till
Logistik & Transports branschfest.
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Klas Hallberg måste helt enkelt
upplevas.
BRANSCHFESTEN STARTAR klockan
18.30 onsdagen den 23 maj i festvåningen Estrad med en trerätters
middag, prisutdelningar och musikunderhållning med DOE DUO,
en gitarr- och sångduo bestående
av Daniel Teixeira (sång, ack gitarr)
och Eric Bogren (elgitarr, sång), som
spelar allt från lugn Bossa Nova till
högljudd 80-tals pudelrock.
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Anmäl dig till
konferensen på
www.logistik.to
Konferensavgifter exkl moms
t o m 8 maj
1/2 konferensdag
1 konferensdag
2 konferensdagar
Hela konferensen
Pris per dag för student
Årets Branschfest

2 900 kr
3 500 kr
4 900 kr
6 200 kr
240 kr
745 kr

Konferensavgifter exkl moms
efter 8 maj
1/2 konferensdag
1 konferensdag
2 konferensdagar
Hela konferensen
Pris per dag för student
Årets Branschfest

mässa
Transport under dagarna 22–24 maj.
Dörrarna mellan utställningarna kommer att vara öppna för möjligheter
till möten och erfarenhetsutbyte över
branschgränserna.
En ny aktivitet på mässan är Jobb

& Karriär, ett unikt samarbete med
Arbetsförmedlingen med syfte att på
ett snabbt och kostnadseffektivt sätt
ska matcha rätt arbetssökande med
rätt arbetsgivare.

3 400 kr
3 900 kr
5 400 kr
6 700 kr
240 kr
745 kr

Konferensavgifter innefattar:
Kaffe/te med tilltugg under pauser
Lätt, stående lunch
(lunch ingår inte i studentavgiften)
Biljett till mässan, Logistik & Transport
2012

Betalning:
Betalning kan göras via faktura eller kreditkort. Du ﬁnner mer information i registrerings- formuläret under Konferens/Anmälan
på www.logistik.to

Sekretariat:
För frågor kring registrering,
vänligen kontakta:
MCI Göteborg
Kastellgatan 1, 413 07 Göteborg
Telefon: 031-780 3039
E-mail: LT2012@webreg.se

Avbokning av anmälan:
Vid avbokning tom 8 maj återbetalas 50 %
av konferensavgiften.
Efter 8 maj återbetalas ingen avgift.
Vänligen meddela eventuell avbokning till
sekretariatet.
Anmälan kan överföras till annan person.
Var snäll meddela även detta till sekretariatet.
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OUR PHILOSOPHY:

Every drop counts. Save up to 7% fuel with
Dynaﬂeet and our driver development.
Learn more at volvotrucks.com/everydropcounts
Volvo Trucks. Driving Progress

FOTO LENA SONNE

mässor och konferenser

Plankonferensen flyttar till Göteborg
materialstyrning präglar
föredragen,
samtidigt
som många
fallstudier från
industri och
handel presenteras i parallella seminarier
med praktiska
exempel från
verkligheten.

Mats Rignell,
tidigare på Ikea
och nu logistikansvarig inom
Atlas Copco, är
en av talarna på
Plankonferensen

Automation trend i Göteborg
Enligt SSI Schäfer, ett av de många
utställarföretagen på Logistik &
Transport i Göteborg, är automatisering den starkaste trenden
just nu.
– Vi ser en klar rörelse mot
semi-automation och full automatisering inom logistikbranschen,
säger Stefan Segerlund, marknadschef på SSI Schäfer.
SSI Schäfer International AB är
dotterbolag till tyska SSI Schäferkoncernen och ett av världens
största lagerlogistikföretag, med
10 000 anställda i 54 länder. Företaget producerar, levererar och
implementerar breda logistiklös-

ningar inom lagerhållning och
logistik.
– Vi har produkter för alla
materialhanteringsbehov, oavsett
typ av gods.
På Logistik & Transport kommer de att visa lastlådor, lagerautomationsdelar, lagerhissar och
nya, automatiserade lösningar.
– Vi har just nu två kunder på
gång i Sverige som kommer att
implementera nya helautomatiserade lösningar, säger Stefan Segerlund, som menar att Danmark
kommit längre än Sverige inom
automatiserade lösningar.

Automationsevent ersätter
Tekniska mässan
Manufacturing & Automation
Expo heter Stockholmsmässans
nya industrievent för nordisk
tillverkningsindustri.
– Den har ett smalare koncept
jämfört med Tekniska mässan,
säger Björn Lindforss, mässgeneral.
Premiär blir 23–26 oktober
2012 och mässan återkommer
vartannat år. Arrangemanget ska
omfatta automation, verktygsmaskiner och tjänster, seminarier och
aktiviteter kring bl a leanbaserad
tillverkning. Tekniska Mässan
återkommer 2013.
Intelligent Logistik 2–3/12

– Den har ett smalare koncept
jämfört med Tekniska mässan, säger
Björn Lindforss, mässgeneral.

Hannovermässan är världens största industrimässa.

Grön teknologi på Hannovermässan
»Greentelligence«, grön teknologi, är det område som bedöms
växa starkast inom industrin
de kommande åren. Den stora
energiomställningen i Tyskland,
där kärnkraften skall avvecklas,
gör ”gröna” hållbara lösningar
efterfrågade. På Hannovermäs-

san 23–27 april presenteras gröna
innovationer, både inom energi
och övriga fackområden.
Hannovermässan är världens
största mässa för industriell teknologi och hade förra året 230 000
internationella besökare från 90
länder. I år är Kina partnerland

Skyttelsystem växer
Skyttelsystem för automatisk
lagerhantering växer starkt.
– Vi har sålt ca 150 system,
nu senast till Tura i Nässjö som
distribuerar elektroniktillbehör,
berättar Benny Thögersen, marknadschef på Knapp Moving.
– Fördelen är att man nu kan
använda samma teknologi och
samma skyttel för flera processer,
som returflöde, plock, lagring och
sortering, säger Benny Thögersen.
Knapp Moving säljer bl a
automatiserade lager- och materialhanterings- och transportörsystem. Företaget är marknadsledande inom läkemedelsbranschen.
– Det är svåra flöden som är
särskilt sårbara och kräver hög
kvalitet. Men våra system passar för alla som hanterar stora
lagerflöden. Nu inriktar vi oss på
dagligvarubranschen, där vi redan
har flera stora kedjor i Centraleuropa som kunder.

FOTO: HILDA HULTÉN

PLAN-konferensen har i 30 år
varit en viktig vårlig mötesplats
för logistiker, logistikchefer och
andra beslutsfattare inom supply.
Sedan länge är det Nordens största
logistikkonferens, med ibland
över 500 deltagare.
I år byter konferensen namn
och plats, från Stockholm till
Chalmers i Göteborg och till det
mer internationellt klingande
namnet Nordic Supply Chain
Meeting, som ska markera den
nordiska bredden.
Ledarskap, logistik- och

Benny Thögersen märker ett ökat
intresse för skyttelsystem från dagligvarubranschen.
43

bättre produktion

PM 12 är en av de väldiga pappersmaskinerna. Den kostar 100 000 kronor per timme, när den står stilla.

Deras innovation ger snabbare pappersproduktion
I 40 år har Holmenägda Hallsta
Pappersbruk i Roslagen haft förslagsverksamhet för anställda att förbättra
produktionen. Nyligen ﬁck tre operatörer den högsta belöningen någonsin,
694 000 kronor.

Text & foto Olle Anderstam
Anledningen till den stora belöningen
är att de tre, Mats Hammarqvist, Bosse
Johansson och Mikko Uusitalo, funnit
en metod att snabbt ställa om ytvikten
när man byter kvalitet i pappersmaskinerna.
– Tills för ett år sedan gjorde vi
tidningspapper på den här maskinen,
säger Mats Hammarqvist. Numera gör
vi veckotidnings- och bokpapper, på
mellan 52 och 80 gram per kvm, vilket
44

kräver ständiga justeringar av maskinen.
Hittills har man haft ett reglersystem
som bara tillåtit stegvisa förändringar
på fem gram i taget. När man då bytt
från en kvalitet till en annan har det,
som bäst, tagit en och en halv timme
och krävt manuella omställningar ute
på maskinen, innan man kommit igång
med en ny produkt.
– Det nya är att vi lagt in styrningen
av den läpp som reglerar strålhastigheten på pappersmassan mellan viradukarna i datasystemet, förklarar Bosse
Johansson.
– Vi i skiftlaget började laborera med
detta själva, eftersom vi kände att det
gick att förenkla. Nu regleras massaflödet automatiskt när vi slår in en ny
ytvikt, med en ny produktionskod och
ett annat recept.

Ställtid är pengar

Sedan det
blev känt
att de tre
belönats
med nära
700 000
kronor, har
det strömmat in nya
idéer.

Alternativet, för att få en högre ytvikt,
hade varit att bibehålla massaflödet
och sakta ner maskinhastigheten. Men
då hade samtidigt produktionen per
timme sjunkit. Det hade också krävt
justeringar i press- och torkpartierna
för att få pappersbanan att hålla.
En annan metod att ändra ytvikten är
att justera andelen fyllmedel, krita och
marmorkross, i massan.
– Att öka mängden marmorkross är
ett sätt att öka ytvikten, utan att tillföra
mera fiber. Det är en energikrävande
och dyr process att mala fram träfiber
till pappersmassa som vi gör här, säger
Bosse Johansson, som menar att de
största besparingarna man kan göra ligger i att förbättra produktionslogistiken
och hitta energieffektiviseringar.
Intelligent Logistik 2–3/12

bättre produktion

Trions idé till besparing handlar dock mer
om sparad tid och minskat produktionsbortfall,
än om energi.
– Man räknar med att en pappersmaskin
kostar 100 000 kronor per timme, eller knappt
2 000 kronor per minut, när den står stilla,
säger Mikko Uusitalo.
– Det är utifrån de siffrorna man räknat ut
belöningen till oss.
Tjänar in 1,4 miljoner per år

Nu klarar man en omställning på 10 gram på
fyra och en halv minut och en omställning på
20 gram under nio minuter. Med tanke på att
ändringarna i produktionen blir fler och sker
allt oftare, innebär den här förbättringen att de
sammanlagda ställtiderna minskas rejält.
– Vi hade produktionsrekord på den här
maskinen, PM 12, under förra året, berättar
Mikko Uusitalo. Då nådde vi nära 220 000 ton.
Med vår teknik kan vi utnyttja maskinen under
ytterligare 42 timmar per år, vilket motsvarar
mer än 1 300 ton i ökad produktion.
Omräknat i intäkter räknar Hallsta
pappersbruk med att tjäna in 1,4 miljoner kronor per år genom den här förbättringen. Samtidigt har engångskostnaden för att investera
i trions uppfinning begränsat sig till 450 000

Efter sin belönade produktionsförbättring kan operatörerna Mikko Uusitalo, Bosse Johansson och Mats
Hammarqvist göra omställningarna mellan olika papperskvaliteter från kontrollrummet.

kronor.
Papperskvaliteten kallas Holmen Bulky Book
(HBB) och exporteras med båt huvudsakligen
till kunden Clays, Englands ledande tryckerikoncern.
Strömmar in nya förbättringsidéer

– De kärvare tiderna inom industrin har skapat
ett stort kostnadsmedvetande hos personalen,
som tar sig uttryck i kreativitet, säger Mats

Hammarqvist, som är säker på att det fortfarande finns många – och helt andra – förbättringar som väntar på sin lösning.
Sedan det blev känt att de tre belönats med
nära 700 000 kronor, har det strömmat in nya
idéer till förslagskommittén som består av
representanter från pappersbrukets ledning
och fackföreningarna Unionen, Ledarna och
Pappers.

Nära till produktion
och marknad!
I ett av Europas tätaste industriområden, vid
korsningen E4 och väg 27, ligger Sydsvenska
Krysset. Ett nytt stort etableringsområde
på 1 miljon m2, med gott om byggklar
mark. Läget är mycket centralt. Inom
cirka två timmar nås hela den sydsvenska
marknaden och inom cirka fem timmar
2/3 av den skandinaviska. En perfekt
plats för logistikföretag och för företag
som vill ta del av den unika entreprenörsandan och företagskulturen som
ÀQQVKlUL*QRVM|UHJLRQHQ
Se mer information på
www.sydsvenskakrysset.se

0370-37 70 00, 070 541 00 01
e-post lars.sahlin@varnamo.se
www.sydsvenskakrysset.se
Intelligent Logistik 2–3/12
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kombispecial

Resan är slut för Cargonet som Sveriges största kombiaktör.

Kombilivet efter Cargonet
Det ﬁnns vinnare i spåren efter
Cargonets nedläggning i Sverige. Dyrare
transporter, ﬂer lastbilar och ökade
koldioxidutsläpp är dock andra effekter.

Av Hilda Hultén/Lena Sonne

Upphandlingen
lyckades
men leverantören
dog
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I oktober 2011 kom beskedet att
storaktören Cargonet lägger ned hela
sin kombiverksamhet inom Sverige.
Sedan dess har kombibranschen haft
hela havet stormar. Intercontainer,
TX-Logistik och Green Cargo har
startat nya pendlar där Cargonet lagt
ned. Stora speditörer som DHL och DB
Schenker har vaknat, vilket lett till att
en strukturförändring, där fler aktörer
delar på riskerna, börjar ta form. Det
nya kombibolaget Real Rail, som ägs
av Cargonet och Sandahlsbolagen, har
säkrat volymerna genom långsiktiga
avtal med transportköpare – en ovanlig
företeelse i kombivärlden.
Det är svårt att ännu fånga hela
bilden av svensk kombi. Terminaler,
godspendlar och aktörer poppar upp
och försvinner nästan dagligen. Men
här är ett axplock.

Nytt tågbolag tar över

De två tåglinjer till Umeå/Luleå som
skulle läggas ned den 31 mars fortsätter i ny tappning. Efter hårda påtryckningar från kunderna, bland annat
DHL och DBSchenker, beslutade
Cargonet att driva de två tåglinjerna
Göteborg-Umeå/Luleå och MalmöUmeå Luleå vidare ytterligare ett
kvartal, i väntan på en lösning.
Lösningen blev Real Rail, som drivs
gemensamt av Cargonet och Sandahlsbolagen och är operativt från 1 april
2012. Det blir i princip en fortsättning
på Cargonets verksamhet genom två
tågpendlar på sträckorna Göteborg–
Umeå/Luleå och Nässjö–Umeå/Luleå.
– Vi kör till Nässjö i stället för
Malmö av kostnadsskäl, det blir billigare att använda terminalen där än
den in Malmö, säger Bjarne Ivar Wist,
informations- och strategiansvarig,
Cargonet.
Delade risker

Speditörernas klagan resulterade också
i en motprestation – att flera transportköpare, bl a DHL och DBSchenker,

garanterar volymer för tågpendlarna i
långsiktiga avtal.
– Lösningen bygger på att vi delar
riskerna med andra och de långsiktiga avtalen ger en förutsägbarhet och
trygghet som inte funnits tidigare.
Välkomnas i branschen

Den nya lösningen med långsiktiga
avtal och delad risk välkomnas allmänt
i branschen.
– Det är positivt för branschen, vi får
frågor hela tiden om vi inte ska starta
mer kombilinjer, men hur ska vi kunna
göra det när godsägare och speditörer
kan försvinna från en dag till en annan,
säger Per Zachrisson, trafikplanerare på
TX-Logistik.
Mats Hollander, Green Cargo, är inte
sen att hålla med.
– Det är en spännande utveckling
med delade affärsrisker, det är orimligt
att tågoperatören ska ta hela risken och
andra ska ta ut vinsterna i en sån här
lågmarginalbransch.
Sen är speditörerna väldigt stora och
starka och prispressen är väldigt hård,
det är lite som att »Upphandlingen
Intelligent Logistik 2–3/12
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Vad händer på terminalerna?

FOTO: HILDA HULTÉN

lyckades, men leverantören dog«.
Själva har Green Cargo tjänat på
Cargonets nedläggning, sedan beskedet
har de skrivit ett 50-tal nya avtal och
ökat volymerna med 14 procent eller
20 000 TEU.
Även Intercontainer, som startat nya
pendlar mellan Göteborgs hamn och
Sundsvall, är positiva.
– Den har god beläggning, säger
Claes Sörman, logistikchef, Intercontainer Scandinavia.
Intercontainer har också startat
kombitransporter från Södertälje hamn
till kontinenten, som en direkt effekt av
Cargonets nedläggning i Årsta.

Här är ett axplock av det som händer vid
terminalerna Cargonet överger.

1. Luleå

2. Umeå

Real Rail kör
dagligen sträckan
Luleå-Umeå Göteborg och LuleåUmeå-Nässjö.
Direkttraﬁken till
Malmö försvinner,
totalt ingen minskning av kombitraﬁken.

Real Rail tar över
daglig traﬁk till
Göteborg och
ersätter sträckan
Umeå–Malmö
med en daglig
avgång till Nässjö.
Ingen minskning
av kombitraﬁken.

Höjda banavgifter slår hårt

Varför har då problemet uppstått?
Enligt Anders Wittskog på Transab som
driver Höglandsterminalen i Nässjö

Cargonet har
lagt ned linjerna
Sundsvall–Malmö
och Sundsvall–
Göteborg med
dagliga avgångar.
Intercontainer
traﬁkerar nu
Göteborg–Sundsvall. Även Green
Cargo kör dagligen
sträckan Sundsvall–Sydsverige.

4. Stockholm/
Årsta

Tufft för Årsta terminal

– Vi tappade halva omsättningen när
Cargonet försvann, säger Christer Ekelund, informationsansvarig på ISS, som
driver Årsta kombiterminal.
Statliga Jernhusen som äger flera
terminaler, bl a i Årsta, påverkas också,
Men Micael Svensson, marknadsansvarig på Jernhusen, är inte så orolig.
– Vid årsskiftet tappade vi en del,
men det verkar växa till sig igen när
fler tågoperatörer ersätter Cargonets
volymer. Mycket händer i branschen
nu, säger Micael Svensson, som erkänner att bolaget har sämre beläggning på
sina terminaler.
– 2011 blir ett hack i kurvan. På en
2-års basis tror jag att vi har ca 10 %
minskning och i ett längre perspektiv
2020 är vi tillbaka. Jernhusen fortsätter
sin utbyggnadstakt som planerat.

3. Sundsvall

5. Göteborg

– Lösningen bygger på att vi delar riskerna
med andra säger Bjarne Ivar Wist.

kom höjningen av banavgifterna väldigt
olägligt.
– Det är fel tillfälle att höja banavgifterna när järnvägen fungerat så dåligt
under de senaste vintrarna med stora
förseningar.
Förra året höjde Trafikverket banavgifterna i syfte att öka intäkterna och
täcka marginalkostnaderna för infrastruktur, olyckor, emissioner till luft,
buller och trängsel.
– Min devis är att man inte kan vinna
något om man inte köper en lott. Man
måste först rusta upp järnvägen så att
godstrafiken fungerar – även under
hårda vintrar. Nu blev trafiken stående.
Kommer inte godset fram i tid finns det
ingen betalningsvilja hos varuägarna.

Cargonets godståg
till Oslo fortsätter
och Real Rail kör
sträckan Göteborg
till Umeå och
Luleå med fem
avgångar i veckan.
Kombiterminalen
har också direktanslutning till
Göteborgs hamn,
med ﬂertalet
pendlar runt om
i landet.

1

2

3

Cargonets traﬁk
läggs ned. Den
ersätts till viss del
av Green Cargo
och TX Logistik.
Intercontainer har
också startat traﬁk
sträckan Södertälje
hamn–Italien.

6. Nässjö
4
5
6

7

7. Trelleborg
Cargonet lägger ned allt utom Oslotraﬁken, av 28 000 TEU försvinner 20 000. TX
Logistik som kör t/r Malmö/Eskilstuna och
Stockholm har fördubblat sina volymer
och Green Cargos pendel till Hallsberg
5 dgr/v har ökat något. Totalt ﬂyttas ca
600–7000 TEU över till väg.

Cargonets godståg
till Oslo fortsätter
och nya Real Rail
kör kombipendel
fem dagar/vecka
från Nässjö till
Umeå och Luleå.
Green Cargo tar
över delar av
volymerna till
Helsingborg, Göteborg, Stockholm
och Haparanda
och Van Dieren
har direkttåg till
Tyskland.
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kombispecial

Vinnare eller förlorare?
FOTO: HILDA HULTÉN

– på Cargonets nedläggning

Marknaden domineras fortfarande av de traditionella operatörer som är efterföljare till SJ.

Svenskt avreglerat tåggods
sackar efter Europa

Av Lena Sonne
Den färska rapporten »Uppföljningen
av avregleringen av godstrafiken på
järnväg« vti 2012 visar i sin översiktliga analys för Europa att den relativa
tillväxten av gods mätt i tonkm på järnväg 1995–2008 varit större i Tyskland,
Storbritannien och Nederländerna än i
EU15. Den relativa tillväxten i Sverige
var lägre än i EU15.
Marknaden har dock påverkats positivt av avregleringen. Hotande konkurrens har bidragit till effektiviseringar
och innovationer, enligt VTI-forskaren
Inge Vierth.
Rapporten delar inte helt Transportstyrelsens bedömning att det saknas
någon effektiv konkurrens på marknaden för järnvägsgods i Sverige.
»Det finns inga större konkurrenshinder på den svenska marknaden för
godstransporter på järnväg. Ett problem
som uppstår när man löser upp ett
monopol är den roll staten ska ha som
ägare av anläggningar. Detta gäller t ex
tillgång till gemensamma ytor, funktioner och faciliteter i terminaler och
rangerbangårdar.«
Sverige, Tyskland, Storbritannien och
Nederländerna var de första länderna
som började avreglera järnvägen i mitten på 1990-talet.
»Kostnadseffektiviteten har ökat;
48

järnvägsoperatörerna producerar fler
tonkilometer med färre anställda och
färre vagnar. Innovationer har genomförts både för transportupplägg och
rullande materiel.«
Marknaden domineras dock fortfarande av de traditionella operatörer
som är efterföljare till SJ eller knutna
till efterföljaren, dv s Green Cargo,
tgoj, CargoNet och DB Schenker Rail
Scandinavia. De stod för 72% av alla
tonkm 2010.
Green Cargo och den tyska statsjärnvägen äger tillsammans DB Schenker
Rail Scandinavia.
15 år efter avregleringen fanns totalt
15 operatörer på den svenska marknaden för godstransporter på järnväg,
medan ett 20-tal operatörer kommit
och gått.
De nyetablerade operatörerna kör
uteslutande kombi- och systemtransporter, dvs avgränsade flöden med en
relativt låg risknivå, vilket utgör drygt
hälften av järnvägsmarknaden för gods.
Green Cargo är enda operatör inom
vagnslasttransporter, vars andel av allt
järnvägsgods har minskat från 44%
1997 till 28% 2010.
Konkurrenshindren på den tyska
marknaden är kopplade till tillgång och
prissättning på spår och el. »Det finns
en viss potential för diskriminering på
grund av att infrastrukturhållaren och
operatören ingår i samma holdingbolag.«
»Lönsamheten i järnvägsbranschen
har varit låg, vilket kan hindra nya
operatörer att söka sig till marknaden.«
konstaterar rapporten också.

VINNARE:
Tågbolaget TX-Logistik, som driver en kombipendel mellan
Trelleborg och Eskilstuna och som startat kombitrafik mellan
Trelleborg/Malmö och Årsta sedan Cargonet lade ned.
– Marknaden har vänt som natt och dag. Förra året gick
det trögt med Eskilstunapendeln, det var så illa att om läget
inte hade förändrats hade vi fått lägga ned. Men nu har vi
ökat beläggningen från drygt 70 till över 90 procent. Både
Eskilstuna och Årsta går jättebra, berättar Per Zachrisson,
Trafikplanerare på TX-Logistik.
FOTO: HILDA HULTÉN

En färsk rapport från VTI visar att
tillväxten av gods på järnväg varit lägre i
Sverige jämfört med EU15, men hävdar
också att marknaden påverkats positivt
av avregleringen.

FÖRLORARE:
Transportköparen Superior Graphite Europe i Stockvik,
Sundsvall, vars tillverkning till 95 procent går på export och
som fram till december skickade 20 000 årston med Cargonets nu nedlagda tågpendel.
– Nu går allt på lastbil och vi har fått kraftigt höjda transportkostnader. Plötsligt satt vi med ett infrastrukturtillägg
på 4400 kronor per bil. Varje bil tar 24 ton, så det blir en del
pengar, berättar Kristina Hjort, logistikchef på Superior Graphite, som nu lyckats förhandla ned kostnaden något.
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Mitt i prick!

Helsingfors

Oslo

St. Petersburg

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det
många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är

Köpenhamn
London

ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här

Riga

Berlin
Paris

möts två Europavägar, här ﬁnns torrhamn, kombiterminaler och en av
Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största
fraktﬂygplats.
Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi Logistikregionen. Redan idag är det många som upptäckt de fördelar vårt läge ger. Flera
centrallager har etablerats i vår region och nyligen blev vi också centrum för
Försvarsmaktens logistikfunktioner.
Vår långa erfarenhet inom området logistik gör också att vi har god tillgång
på utbildad personal, mycket tack vare logistikutbildningar inom ramen för
gymnasieskolan, yrkeshögskoleutbildningar och vid Örebro universitet.
Kortare avstånd ger nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre lönsamhet
och mindre miljöpåverkan. Läs mer på www.logistikregionen.se och kontakta oss,
så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina önskemål och behov.

www.logistikregionen.se

vinjett

Kombi väntas öka starkt i Hamburg
Hamburgs stora hamn ligger mitt i stan. Att fördubbla volymerna på beﬁntlig mark är en gigantisk utmaning.

I Hamburgs hamn räknar man med en
årlig tillväxt på 6,5 procent för containervolymer på järnväg. »Det är en
prognos vi måste förhålla oss till och en
stor utmaning« säger Daniel Bischof på
Hamburg Port Railway.

Text och foto Hilda Hultén
(Intermodal Europe 2011) Det var gott
om containerintresserade besökare på
Intermodal Europe på Hamburg Messe
den 29 november – 1 december.
– Det är mycket containerfolk och

få hamnar och transportörer, mycket
fokus på tekniska detaljer, säger Willy
de Decker, från Shortsea Promotion
Center i Holland, som är på mässan för
att slå ett slag för närsjöfarten.
– Det stora hindret för närsjöfart är
pappersarbetet. Vägtransporter har en
stor konkurrensfördel gentemot närsjöfarten, eftersom en bil bara behöver ett
dokument för att ta sig över EU-ländernas gränser. Men med allt större trängsel på vägarna behövs sjöfarten också.
Han berättar att arbetet med att
förenkla tullhanteringen för sjögods är
på god väg, bl a genom EMSAs pilotprojektet Blue Belt, som startade i maj
2011, och har som mål att standardisera
och förenkla informationsflödet kring
besättning och gods.
– Fördelen med sjöfrakt är leveransprecisionen, trafikstockning förekommer inte på sjön och det är lättare att
förutsäga exakt hur lång tid transporten
kommer att ta.
Från en till 96 transportörer

»Det stora hindret för närsjöfart är pappersarbetet.« säger Willy De Decker.
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Railway gav en bild av utvecklingen för
hamnens järnvägshantering.
– Hamburg är en traditionell port till
Central- och Östeuropa. 22 procent av
det hanterade godset går till närområdet, 33 procent går till Östersjöområdet
(Baltic region) och 44 procent till Central- och Östeuropa.
Hamburg Port Railway grundades
redan 1866 och förfogar idag över 300
kilometer järnvägsspår och omkring
800 växlar. Förutsättningarna för
verksamheten har förändrats stort de
senaste åren.
– Fram till avregleringen av järnvägsmarknaden 1996 hade vi en transportör (Deutsche Bahn) nu har vi 92 olika
järnvägstransportörer som kunder,
berättar Daniel Bischof.
Han berättar också att antalet containrar som transporteras på järnväg
har tiodubblats sedan 1980, och att
Hamburg Hamn är den näst största tågfraktshuben i världen. Nästan 200 tåg
per dag passerar in och ut ur hamnen,
totalt omkring 1 200 tåg per vecka.

Daniel Bischof på Hamburg Port
Intelligent Logistik 2–3/12

hamburg

400 tåg per dag

– Vi hade ett tapp under krisen 2008
och 2009, men 2010 var återigen ett
rekordår. Nu räknar vi med en tillväxt
på i genomsnitt 6,5 procent per år, och
en fördubbling av volymerna till decenniets slut.
2018 väntas 400 tåg passera in och ut
ur området per dag, en dryg fördubbling och en stor logistisk utmaning.
– Det är prognoser och de kan naturligtvis vara felaktiga, men det är siffror
vi måste ta på allvar och förhålla oss till.
Hamnen mitt i stan

Om man tittar på en karta över
Hamburg kan man lätt se att de ökade
volymerna blir en utmaning för infrastrukturen.
– Hamnen är belägen mitt i stan,
vilket innebär att det inte går att bygga
ut infrastrukturen i någon vidare
utsträckning. Vi måste alltså klara av en
fördubbling av volymerna på befintlig
infrastruktur.
För att klara ökningen införs bl a nya
IT-system, som väntas vara i drift år
2013.

– Våra system är
20 år gamla och inte
precis »State of the
art«. Dessutom är
de utformade för att
hantera en transportör, inte 92.
Bolaget har
också infört ett nytt
incitamentbaserat
tariffsystem för att
bli av med de parkerade vagnar och tåg
som tidigare stod på
området.
– Tomma vagnar
kunde tidigare stå
här i månader och
ta plats. Nu får vi
undan de vagnar
som inte är i bruk,
det ger en effektivare produktion.
– Att järnvägen
fungerar bra är en
förutsättning för
hela hamnens konkurrenskraft.

»Vi måste alltså klara av en fördubbling
av containervolymerna på befintlig infrastruktur« säger Daniel Bischof.
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En av Skandinaviens
största kombiterminaler
i Sveriges närmaste transportläge
Katrineholms Logistikcentrum är den hittills största näringslivssatsningen i Katrineholms
historia. Den innehåller en av Skandinaviens största kombiterminaler för intermodal trafik, en terminal för vagnslasttrafik och en logistikpark direkt kopplad till infrastrukturen.
Katrineholms Logistikcentrum ligger i korsningen mellan Västra och Södra stambanorna*. Riksvägarna 52, 55, 56 och 57 möts här och knyter samman E4, E18 och E20.
Genom sitt strategiska läge i Mälardalen har Katrineholm tillgång till de stora godsflödena i Sverige och till en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholms Logistikcentrum
exploaterar inledningsvis 1 500 000 kvm mark för logistiketableringar med möjlighet till
nästan obegränsad expansion.
Södra terminalen
Q I drift januari 2010
Q Vagnslast- och styckegodshantering
Q Elektrifierad
Q Tar emot fullånga tåg på 650 m

Norra terminalen
Q I drift juli 2011
Q Kombiterminal
Q Elektrifierad
Q Fyra lastspår, 750 meter långa
Q Lastyta 65 000 kvm
Q Två elektrifierade ankomstspår, 1000 m långa

Genom samarbete med några av Sveriges viktigaste hamnar utvecklas
Katrineholms Logistikcentrum till att bli en fullt integrerad del av hamnarnas godshanteringssystem. Terminalbolaget Katrineholm Rail Point AB erbjuder lagring, omlastning,
säker förvaring och tullhantering.
Inom en del av Katrineholms Logistikcentrum har Brinova Fastigheter AB etablerat en av
sina Logistikpositioner i Sverige. Läs mer på www.logistikposition.com.
* Västra stambanan Stockholm–Göteborg, Södra stambanan Stockholm–Malmö–Europa
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Sönke Behrends på Göteborgs godsbangård, ett typexempel på problemen som bildas när godstågen måste köra in i stadkärnan.

»Godshanteringen måste ut
från stadskärnan«
Städernas centralt belägna tågterminaler är en
ﬂaskhals för att ﬂytta gods till järnväg anser
chalmersforskaren Sönke Behrends som
kartlagt sambandet mellan urbana och
långväga transporter.

Av Hilda Hultén
Godstågsterminaler ligger av naturliga skäl
ofta centralt i städerna. En ökning av tåggodset
leder till mer lokala luftföroreningar, buller och
trängsel vid centralt placerade godsterminaler.
– I de flesta stora europeiska städer ser det
likadant ut. Omlastningsterminalerna för järnväg ligger i anslutning till centralstationerna,
där man byggde stationerna från början, säger
Sönke Behrends på Institutionen för teknikens
ekonomi och organisation vid Chalmers.
I sin avhandling »Urban freight transport
sustainability – the interaction of urban freight
and intermodal transport« har han kartlagt
sambandet mellan urbana och långväga kombitransporter.
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Enligt honom måste terminalerna för tåggods flyttas till städernas utkanter om man på
sikt ska uppnå ett hållbart transportsystem, där
större del av godset fraktas på järnväg.
– I städerna är det trångt, terminalerna är
svåra att komma till och det begränsade
utrymmet gör att omlastning och säkerhet
brister. Dessutom upplevs godshanteringen
som störande för boende.
– Nu pratar man mest om kapaciteten på
järnvägens infrastruktur. Men om man löser
kapacitetsbristen kommer städerna bli nästa
stora flaskhals för ökade intermodala transporter.
Problem i de ﬂesta städer

Problemen finns i de flesta större städer.
– I Stockholm måste godstransportörerna
använda Sveriges mest trafikerade vägsträcka
(Essingeleden och E4 mot Södertälje, reds
anm.) för att komma till kombiterminalen i
Årsta. Det är klart att det inte är optimalt.
Projekt för att flytta kombiterminalerna ut

från stadskärnan pågår i bland annat Göteborg,
Örebro och Hannover. I Örebro är kombiterminalen vid Svampen på väg att flyttas ut till
Törsjöområdet i Marieberg. En stor utmaning
för flytt är att hitta en lämplig plats.
– I Göteborg har man pratat om Hisingen
och olika ställen söder om stan. Problemet är
att ingen vill ha en sådan terminal nära sig, det
ger lokala problem med ökad trafik och buller.
Här har kommunen ett stort ansvar att driva
utvecklingen och se helhetsperspektivet, säger
Sönke Behrends.
I Hannover är problemet också ett annat.
Planerna på att bygga en toppmodern jätteterminal utanför staden har funnits i över 20 år.
Men verkställandet tar tid.
– Det är ett jätteprojekt med många inblandade, planen var att börja bygget 2008 men då
kom finanskrisen emellan. Nu är problemet att
ingen vill investera i den befintliga terminalen
och tåggodstransporterna har nästan försvunnit till och från Hannover.
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Sönke Behrends gör dock tydlig skillnad på
behovet av logistikytor för långväga transporter
och för distribution inom städer.
– Tåg används i stort sett för långväga transporter och då finns det ingen anledning att
ha terminalerna i städerna. Däremot behövs
utrymme för citylogistik i städerna, t ex mikroterminaler, där transporterna till butiker i
stadskärnan kan samordnas. Det behövs också
plats för lastbilar att parkera nära butiker, så
kallade »loading zones«.
I Lindholmen utanför Göteborg finns ett
sådant projekt med en mikroterminal där godset samlas och distribueras ut till stadsdelen
med hjälp av små eldrivna lastbilar. Göteborgs
trafikkontor driver också ett projekt för att
skapa en mikroterminal för distribution till
centrala Göteborg.
– Butikerna får ofta leveranser från flera
olika leverantörer flera gånger per dag, det
innebär stora vinster för miljön men även för
butiker om de kan få samordnade leveranser
en gång per dag.
Bristande logistikkompetens

Om man transporterar godset med lastbil
hela vägen blir de negativa effekterna inne i

städerna mindre. Problemet är att kunskaperna
om logistik och transportsystem saknas hos
dem som planerar städerna.
– Stadsplanerarna saknar ofta den logistikkompetens och den helhetssyn som behövs,
säger han. De ser de ekonomiska intressena
som separata från de sociala och miljömässiga,
och har ingen långsiktig strategi för att balansera dessa intressen.
– Men lokala politiker och tjänstemän måste
ta större hänsyn till järnvägsfrakterna när de
stadsplanerar. Dels för att skapa en bättre stad
för invånarna och dels för att öka järnvägens
konkurrenskraft, som idag begränsas av svårtillgängliga godstågsterminaler och låg effektivitet vid omlastningen till lastbil.
Nytt ramverk för stadsplanering

Som en del av avhandlingen har han tagit fram
ett ramverk som kan hjälpa stadsplanerare att
fatta beslut som leder till ett hållbart transportsystem. Det ska tydliggöra den komplexa väv
av olika samhällsintressen som påverkas av
lokala beslut. Ramverket illustrerar också de
fördelar som järnvägsanpassad planering kan
ge en stad, vilket kan uppmuntra städer till att
inkludera tågfrakter i sina strategier för hållbar
utveckling, i stället för att tvinga dem till det.

FOTO: HENRIK SANDSJÖ, CHALMERS

Plats för mikroterminaler

Bangården och godstågsterminalen upptar ett
stort område i stadens centrum. Kontraproduktivt
för järnvägen, menar Sönke Behrends.

– Förutom att minska miljöpåverkan och
trängsel kan järnvägsanpassad stadsplanering
förbättra stadens tillgänglighet i det nationella
transportsystemet, säger Sönke Behrends. Det
är viktigt för stadens ekonomiska utveckling,
eftersom tillgänglighet för hållbara transporter
får allt större betydelse i framtiden.
– Nu pratar man mest om kapaciteten på
järnvägens infrastruktur. Men om man löser
kapacitetsbristen kommer städerna bli nästa
stora flaskhals för ökade intermodala transporter.

ENKÖPING – Sveriges Närmaste Stad
Enköping ligger mitt i den expansiva tillväxt-regionen
Stockholm-Mälardalen. Inom 60 min restid lever och

verkar tre miljoner människor. Här möts E18, riksväg 55

och 70. Goda kommunikationer och närheten till tre interQDWLRQHOODÁ\JSODWVHUJ|U(QN|SLQJWLOOHQYLNWLJP|WHVSODWV
för handel och affärer.

65 nya företag

Under senare år har ca 65 företag etablerat sig i Enköping
RFKFDQ\DDUEHWVWLOOIlOOHQKDUVNDSDWV9LlUVWROWD|YHU
DWWKDWLOOGHODWVXWPlUNHOVHQµcUHWVQ\I|UHWDJDUNRPPXQL
6YHULJHµ9LlURFNVnK|JWUDQNDGHL6YHQVNW1lULQJVOLYV
Jarl & Co · www.jarloco.se

FOTO: HENRIK SANDSJÖ, CHALMERS

citylogistik

ranking över bra företagsklimat.
,GDJÀQQVIlUGLJLQGXVWULPDUNDWWEHE\JJDVRFKYLYLOOKlOVD

För mer information: marknadschef Arne Wåhlstedt
tel 0171-62 52 71 alt. arne.wahlstedt@enkoping.se

Dig och ditt företag varmt välkommen till Enköping –
6YHULJHV1lUPDVWH6WDG

www.enkoping. se
Intelligent Logistik 2–3/12

53

ryssland

Porten till Ryssland
Ryssland är ett land i förändring
med stor potential för ökade
godsvolymer via Östersjön och St
Petersburg. Men marknaden är
svårtillgänglig på ﬂera sätt.

Text och foto Hilda Hultén
I mars stod det klart att Vladimir
Putin åter är Rysslands president,
efter ett kort gästspel av Dmitrij
Medvedev.
– Putin kommer inte tillbaka,
han var aldrig borta. För näringslivet innebär det om inte annat
kontinuitet, Putin är Putin och
politiken han bedriver kommer
inte att förändras, säger KirsiMaarit Poljatschenko, marknadsansvarig för Ryssland på finska
Containerships som bedriver närsjöfart i Europa och Ryssland.
På Intermodal i Hamburg gav
hon sin syn på den ryska markna-

dens möjligheter och svårigheter.
Hon betonade St Petersburgs roll
som Östersjöns självklara transportnod.
– Tittar man på godsflödena är
det väldigt tydligt att den stora
motorvägen för gods i Östersjön
går till St Petersburg. Och Östersjön är och förblir porten till den
ryska marknaden, för geografin
förändras inte.
70 procent via Östersjön

Idag går 70 procent av alla varor
till och från den ryska marknaden
via Östersjön.
– Att Ryssland nu är med i wto
innebär en stor förändring. Sedan
får vi se om det är Ryssland som
förändras av wto eller wto som
förändras av Ryssland.
Stora satsningar på infrastruktur och ökad tågtrafik väntar
också.

– Trafiksituationen i
och runt St
Petersburg är
oerhört problematisk.
Det byggs
just nu flera
nya hamnar
och logistik”St Petersburg är porten till den stora ryska marknaden, för
centra runt
geograﬁn förändras inte” säger Kirsi-Maarit Poljatschenko
om staden,
och flera
persarbetet.
initiativ tas för att öka andelen
Tullhanteringen är en stötesten,
gods som går på järnväg. Tro mig,
förseningar och komplicerad hanintresset för miljö- och trafikfråtering är vardag i Ryssland. Men
gor är stort i Ryssland.
det är bara att jobba metodiskt
och aldrig »kompromissa«.
Komplicerat pappersarbete
– Det krävs mycket erfarenhet
och tålamod. Vi har 55 personer
För den som vill ge sig in i Ryssi St Petersburg som jobbar med
land är nyckelordet access, både
tullhantering. Vi gör våra läxor,
fysiskt och administrativt.
läser alla revisioner och lär oss att
– Access handlar bara delvis om
avmystifiera den ryska tullen.
fysisk sjöfart, det svåra är pap-

36.0:236.0:;02

Transporter på väg,
MÃUQYÃJHOOHUPHGñ\J"
Det är inte antingen eller.
Det är både och.
Vi kallar det logisk logistik.
Flexibilitet med många
möjligheter. T.ex. snabb
omlastning mellan olika
transportslag.
En rad företag har redan
upptäckt vad logisk logistik
innebär. Nu är det din tur.

Jönköping – Nässjö – Vaggeryd
;`WPZR[ZTrSpUUPUNHY
0YLNPVULU1URWPUN5pZZQ
=HNNLY`KZH[ZHY]PWrJLU[YHSH
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-YL[HNZ[p[HZ[LYLNPVULU
+L[pYPUNLUZS\TWH[[YLNPVULU
1URWPUN5pZZQ=HNNLY`K
WLYPVK]PZI`NNLYÅLYSVNPZ[PR
I`NNUHKLYpUPOLSH]YPNH
:]LYPNL
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:LKHUÅLYHrYÄUUZSVNPZ[PR
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MYL[HN
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finland

»Nästan all
godstrafik
har nu flyttat ut hit
från Västra
och Norra
hamnen
i centrala
Helsingfors, säger
Ari Parvainen«

Helsingfors nya hamn byggd i känslig natur

Den nya hamnen Nordsjö/Vousaari
öppnades i november 2008, men är
fortfarande under utbyggnad. Två nya
roro-ramper blir klara i maj.
– Men nästan all godstrafik har flyttat
ut hit från centrala Helsingfors, berättar
Ari Parvainen, utvecklingschef.
– Vi lämnar plats för bostäder och
kontor i city och få mer utrymme här.
Hamnen ägs av Helsingfors stad och
drivs i ett eget bolag på ett 65-årigt
kontrakt.
Den nya hamnen öppnades i november 2008, men är fortfarande under
utbyggnad. Två nya roro-ramper blir
klara i maj 2012.
Två järnvägstunnlar och en biltunnel
har byggts till hamnen.
En ny daglig godståglinje till norra
Finland startar senare i år.

väckte hård kritik. En hög mur skiljer
nu hamnen från den känsliga skärgårdsnaturen.
Vi passerar en dörr i muren och
bakom muren öppnar sig plötsligt ett
orört skärgårdslandskap. En fiskare med
sin cykel är det enda som stör friden.
– Vi har gott om plats för containers
och logistik nu, säger Ari Parviainen.
Nya hamnen projekterades redan
2003 och byggdes under sex år.
Nu står här tusentals containers,
logistikbyggnader, kontorsbyggnader
och ett högt torn, en modernistisk, arkitektonisk skapelse – en sjömanskyrka.
Jag ser ett helt fält med nyleverade
bilar. De flesta är miljöbilar.
En ny beskattningsregel från 1 april
2012, som ger lägre skatt för miljöbilar
med låga svavelutsläpp gör att Finland
snart passerar Sverige som miljöbilsland.
Lastbilschaufförer från Estland och
Ryssland kan välja mellan fem restauranger och även övernatta – d v s om de
har råd.

Mitt i naturskyddsområde

Bara 10 % gods på järnväg

Den har byggts mitt i ett känsligt
naturskyddsområde öster om city, vilket

– Ambitionen är också att öka andelen
gods på järnväg. Men nu är det bara

Nya Nordsjöhamnen utanför Helsingfors
har blivit en framgång, men miljökritiken har varit hård.

Text och foto Lena Sonne
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10 % av godset som går på järnväg.
Det kan jämföras med ca 50 procent
i Göteborg.
Fem båtar ligger inne bl a en feederbåt från Maersk och en Finnlinebåt
från Malmö för både passagerare och
trailers.
Från Travemünde kommer passagerar- och godsfärjor varje dag, från
Malmö och tre gånger i veckan från
Gdynia och Rostock.
Exportflödet består mest av trävaror,
metall och maskiner till Estland, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland
och Sverige.
Finskägda kranleverantören Kalmar
har en ny, stor reparationsverkstad här.
Ännu inga dryports

All tullhantering är i hamnen, men det
finns också tullhantering inne i landet.
– Men man kan inte tala om dryports, det är mer uppställningsplatser
för gods, säger Ari Parviainen.
De stora investeringarna i den nya
hamnen gör att man ännu inte går med
vinst.
–2009 var en svacka, men 2010 gick
det upp något. 2011 ökade vi lite.
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sjöfart

– Målet är att erkännas som en svensk basnäring och få en politiskt beslutad maritim strategi, säger Anna Hammargren.

NÄRSJÖFART NÄSTA
Kapacitetsutredningen nämner
sjöfarten som en möjlig ersättare när
räls och vägar inte räcker till. Men
utmaningarna är många.

Hammargren, vd på Sjöfartsforum.
– Målet är att de maritima verksamheterna skall erkännas som en svensk
basnäring. Och att få en politiskt beslutad maritim strategi.

Text & foto Hilda Hultén

Visionen
och målbilden är klar,
nu återstår
att utforma
handlingsplaner
och själva
genomförandet
56

Självförsörjande på infrastruktur

Det maritima klustret sysselsätter
omkring 110 000 personer i Sverige
och omsätter runt 200 miljarder kronor
år. Detta kan jämföras med fordonsklustret, som innan Saabs nedläggning
omsatte 175–180 miljarder och sysselsatte 125 000 personer. Med det sagt
kan man tycka att det var på tiden när
Sjöfartsforum år 2009 började arbeta
med att formulera en svensk maritim
strategi.
– Visionen och målbilden är klar, nu
återstår att utforma handlingsplaner
och själva genomförandet säger Anna

Ett konkurrenshinder för sjöfarten är
att näringen bär 100 procent av sina
egna infrastrukturkostnader, något
branschen tycker ger skev konkurrens
mot andra transportslag där infrastrukturen subventioneras. Ett annat orosmoln är det svaveldirektiv som införs
2015 som kommer innebära högre
kostnader. Tullhanteringen är en annan
utmaning, särskilt för närsjöfarten, s k
short sea shipping.
– Vi hade stöd från näringsdepartementet för att driva frågorna kring ökad
närsjöfart, men de drog in alla medel

förra året så nu är det svårt att göra
något, säger Anna Hammargren.
Trots sjöfartens många utmaningar
och svåra konkurrenssituation är hon
optimistisk.
– Visst finns det problem, men jag
tycker att det börjar röra på sig.
Nog med gods åt alla

Godstransporterna väntas öka med 50
procent till år 2050. Enligt trafikverkets
Kapacitetsutredning för transportsystemet går inte problemen på järnvägen att
bygga bort.
– Det kommer finnas nog med gods
åt alla transportslag på lång sikt och
sjöfarten är en möjlighet, eftersom det
är ett transportslag utan kapacitetsbrist,
säger Lena Erixon, stf generaldirektör
på Trafikverket.
Även infrastrukturminister Katharina
Intelligent Logistik 2–3/12
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Elmsäter Svärd tycker att man skall
fokusera på möjligheterna och inte
på hindren.
– Alla transportslag tycker att de
är missgynnade på ett eller annat
vis, sjöfarten av infrastrukturkostnader och miljökrav, tåget av höga
banavgifter och dålig infrastruktur
och lastbilarna av ojuste utländsk

konkurrens, säger Catharina Elmsäter Svärd.
– Det borde handla om att skapa
så bra flöden som möjligt, robusthet och pålitlighet i hela systemet
är a och o.
Varje transportslag måste fungera både var för sig och ihop.

TUNGT 2011 FÖR TRANSATLANTIC
Fjolåret blev ett tungt
år för Transatlantic.
Trots att omsättningen
ökade från 2, 4 miljarder
SEK år 2010 till 3 miljarder 2011 gjorde bolaget
ett negativt resultat på
435 miljoner efter skatt,
mot en vinst på 585
miljoner året innan.
Inom Industrial Ship2011 präglades av svaga volymer och
ping har marknaden
överutbud på tonnage.
präglats av svaga
volymer p g a låg efterfrågan och ett överutbud på tonnage.
Överskottet har gjort att bolaget successivt minskat kapaciteten.
Innan årsskiftet lades två linjer ned och tonnageminskningen ska
fortsätta under 2012. Offshoremarknaden har inte påverkats av
lågkonjunkturen i lika hög grad, men har upplevt en hög volatilitet.
Samtidigt har bolaget gjort omfattande satsningar på ny organisation och nya fartyg.
Transatlantic har huvudkontor i Göteborg samt ett ﬂertal kontor i
Europa. Fartygsﬂottan består av 62 fartyg och bolaget har cirka 850
anställda.

– Alla transportslag tycker att de är missgynnade på ett eller annat vis, säger
Catharina Elmsäter Svärd.

Funktionella lösningar
för lager och industri

MÖJLIGHETERNAS OMRÅDE
STRATEGISKT BELÄGET NÄRA STOCKHOLM

Välj mellan att hyra eller äga din LC-byggnad! Vi har en optimerad produkt
för större och mindre företag där vi tar hand om allt från lokalisering till
utveckling och byggnation. Vi har störst erfarenhet i Sverige av den här
typen av processer – kunskap som sparar både tid och pengar åt dig!

Hör av dig – det är enkelt att arbeta med oss!
Soﬁerogatan 3b, 412 51 Göteborg
tel: 031-762 29 50
Markus Furby tel: 0705-79 90 60
markus.furby@logistic-contractor.se
www.logistic-contractor.se

Logistik Bålsta är en klimatneutral logistikanläggning för kostnadseffektiva transportlösningar, där företag och transportslag samverkar.

www.logistikbalsta.se
Kontakta: Per Andersson, Håbo Marknads AB, 0171-538 00, per.andersson@habo.se
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Tänkbart

»Mr Simmons«. Torrnålsgravyr,
Axel Fridell.

En container forskningsrapporter kommer lastad …
– Jag skulle kunna fylla en
container med forskningsrapporter om tågtransporter. Men jag
kan fortfarande inte ﬂytta den.
Det sade en smått uppgiven
Bo-Lennart Nelldahl, professor
i tågtraﬁkplanering på KTH Rail
Group, vid konferensen Kombitransporter –Hinder och möjligheter
i Malmö i mars. Han har tagit fram
ett koncept, CCT, för att ﬂytta containrar från lastbil till järnväg, men
har under 20 år förgäves försökt få
pengar till ett skarpt demoprojekt.
Fördelen med CCT är att containrarna ﬂyttas vertikalt och kan placeras

terminaler, det räcker
med asfalterad yta
intill ett stickspår och
ett 15–30 minuters
stopp för att lasta
på/av gods på tåget,
berättar Bo-Lennart
Nelldahl, som tycker
att det är uselt att
det saknas statliga
medel att söka för ett
demoprojekt .

direkt på järnvägsvagnen under
el-ledningarna, till
skillnad från de
truckar som lyfter
av/på containern.
Konceptet är en
del i en idé om
mikokombiterminaler eller enklare
”hållplatser” för
av/pålastning
mellan godsslagen
längs järnvägen.

Särskilt som politikerna samtidigt
säger sig ha ambitionen att öka
kombitraﬁken kraftigt.

– Det behövs inga hårdgjorda
ytor och inga stora komplicerade

Äggande äggboom
»Det här är inget
aprilskämt«
Det sade DB Schenker Sveriges vd
Ingvar Nilsson på Godstransportrådets Kombikonferens i Malmö i
mars när han berättade att CargoNets traﬁk från Göteborg och Nässjö till Umeå/Luleå skulle fortsätta
från 1 april i år. DB Schenker och
DHL har tillsammans med andra
transportörer gått in och garanterat volymer på linjerna, som drivs
vidare i bolaget RealRail.
(läs mer på sid 42–44)
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Andelen ekoägg har ökat markant
de senaste åren, 2011 var 17 procent
av konsumtionsäggen i handeln
ekologiska.

Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, produktions- eller verksamhetschef vill du
ha full insikt i och överblick över verksamhetens
villkor. Denna insikt och överblick får du genom
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I genomsnitt äter svensken drygt
ett halvt ägg om dagen, eller
knappt 200 ägg per år. EUs största
äggkonsumenter är spanjorerna
med ca 320 ägg per person och år.

Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra
och förenkla flöden och processer oavsett om
det gäller material, information, dagligvaror, människor eller pengar.

Citylogistik
i Göteborg

\[

Det ﬁnns ca 6 miljoner höns i
Sverige.

Svenska ägg är friskast i EU, enligt
en kartläggning av EFSA från 2006.
Sverige och Luxemburg var de enda
länderna i EU med salmonellafria
ägg. Polen och Portugal hade 70-80
procent salmonellasmittade höns.
Färgen på gulan beror på vilket
foder hönsen fått. Höns som får i
sig mycket grönfoder med karotin
värper knallgula gulor.
Vita höns värper vita ägg och bruna
höns värper bruna ägg.
Inom programvarubranschen har
påskägg (eng. Easter Egg) en annan betydelse. Det handlar om en
överraskning som är dold i t ex ett
datorprogram som Microsoft
Ofﬁce och består då av en snitsig

D
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Fyll i och sänd in talongen. Du får 7
5 nummer
till priset 400:- inkl. moms. Du kan även faxa
in talongen på 0176-22 83 49. Eller gå in på
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att läsa tidningen Intelligent Logistik. Håll dig
ständigt uppdaterad och ligg steget före genom
att prenumerera på branschens bästa tidning!

Intelligent Logistik
www.intelligentlogist

men ovidkommande text eller
meddelande. Påskägget kan bara
nås via ett speciellt kommando. På
senare år har påskägg blivit mer
sällsynta, delvis på grund av hårdare regelverk framförallt i USA.

Prenumerera på Intelligent Logistik!
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Under påsken fördubblas svenskarnas äggkonsumtion. Bara under
påskaftonskvällen beräknas det gå
åt 6 miljoner ägg i timmen, visar
statistik från branschorganisationen Svenska Ägg. Här är några
fakta om påskägg, höns och påsk:
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NORDIC SUPPLY CHAIN MEETING
hosted by

 ´P 18-19 APRIL

”FROM LEAN TO AGILE”
PLAN-konferensen har under 30 år varit mötet för
logistiker och beslutsfattare inom näringslivet. Du får två
dagars kompetensutveckling inom praktiskt ledarskap,
chansen till ett större nätverk och många möjligheter till
nya tankar och idéer.

NYA IDÉER, NYA TANKAR,
NYA RELATIONER

Volvo Cars produktionsdirektör - ”from Lean to Agile”. Magnus Hellsten är ”Senior Vice President
Manufacturing” med ansvar för Volvo Cars tillverkning. Detta är ett unikt tillfälle att ta del av framtiden då du också får möta Mark Hallum, ansvarig för Volvo Cars strategiska agenda och allianser!
Ständig förbättring på IKEA. IKEAs senaste utmaning har varit att få bort träpallen ur sitt ﬂöde.
Cecilia Johansson berättar om sina erfarenheter - något som är lätt att förstå är inte alltid lätt att
genomföra.
Ledarskapsträning med Gus Pagonis. Gus har erfarenhet som supply chain director på Sears
Roebuck. Han är också trestjärnig general med 30 års erfarenhet från ledarskap inom militären.
Han ger dig exempel på problemlösningar, konkreta tips och olika ledarskapsmodeller.

Ett nav för möten - ett hav av kompetens.
Allt samlat i en lokal. På Chalmers i Göteborg.
Ring oss på 08-24 12 90 så berättar vi mer eller anmäl dig direkt på plan.se/nscm
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