
20 kronor i timmen. Det är snittlönen för chaufförerna som arbetar för Foodtankers, 
som bland annat kör åt AAK i Karlshamn. 
”Den billigaste transporten är inte den mest hållbara, det inser nog de flesta” säger 
infrastrukturminister Anna Johansson, som vill att företag ska ta mer ansvar när de 
handlar upp transporttjänster.

annons   he la  denna  b i laga  är  en  annons  från  intell igent  log ist ik    annons

 Intelligent Logistik

M
e
d
fö

lje
r 

so
m

 b
ila

ga
 i
 d

a
ge

n
s 

in
d
u
st

ri
 f

e
b
ru

a
ri
 2

0
1

5

Farligt att vänta
Oddgeir Danielsen om risken att 
missa Kinahandeln i norr 

Pekingsyndromet
Ola Wong om hur bilismen frodas  
i Pekings citylogistik 

Med 500 anställda
PostNords nya brevterminal i 
Rosersberg blir Sveriges största

sid 21 sid 22
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sid 4–5

Logistiker i ebolans 
kaos  
I augusti anlände Johanna Linder till 
ebolans Liberia. Som logistikansvarig 
på Läkare utan gränser skulle hon mitt i 
kaoset bygga upp en fungerande logistik 
kring hjälpinsatsen. sid 8

Nordisk citylogistik  
Samlastning i Köpenhamn, nattleve-
ranser i Stockholm, elbilar i Trond-
heim och spårtrafik i Helsingfors. Så 
ska nordiska städer klara trängseln i 
framtidens cityogistik.  

sid 14–16

Sveriges bästa 
logistiklägen 
2015
Uppsala är tillbaka på Intelligent  
Logistiks lista över Sveriges 25 bästa 
logistiklägen 2015, där Arlandaregionen, 
Norrköping och Trollhättan är årets klättrare. 
Som vanligt toppas listan av Göteborg. sid 12–13
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Byggboom för logistik- 
fastigheter 
2015 byggs mycket mer logistikfastigheter än 
de senaste årens snitt. ”Sverige är ett attrak-
tivt land i Norden” säger Linda Persson, 
Colliers, som tror på en ökning av utländska 
förvärv. sid 10

Stoppa fusket!
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Hilda Hultén
redaktör

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 13

gösta Hultén
Senior editor

Vi lyfter de stora logistikfrågorna
på transportforum i linköping träffade vi Sveriges nya 
infrastrukturminister Anna Johansson. Förutom höghas-
tighetståg så tyckte hon att en av de viktigaste frågorna i 
transportbranschen är att få ett stopp på fusket och de ose-
riösa aktörerna. 

Stoppa fusket är en uppmaning till hela industrin, inte 
bara transportbranschen. För att en verklig förändring ska 
till, krävs att de som köper transporter tar ansvar för vilka 
som kör deras varor och hur transporten utförs. Det är inte 
bara upp till transportörerna att ”sköta sig”. 

Många av våra läsare är beslutsfattare och har inköpsan-
svar för varutransporter. Många sitter i företagsledningar 
och har möjlighet att påverka företagets CSR-policy – och 
hur den tillämpas. Utnyttja den makten och börja ta ansvar! 
Sluta blunda för missförhållanden och välja inte bara det 
billigaste alternativet. 

Vi behöver en sanering av branschen, där de hederliga 
åkarna och tågalternativet inte längre slås ut. Det är viktigt 
både för transportbranschens överlevnad och för hela vårt 
samhälle. För när oseriösa aktörer får inflytande på mark-
naden, görs väldigt lite för att utveckla hållbara transpor-
talternativ. Och när det fuskas så är det sällan frustrationen 
och ilskan riktas mot de verkliga bovarna. Ofta drabbas 
istället chaufförer som anklagas för att ”ta jobben”, trots att 
de är de främsta offren för fusket. De som verkligen tjänar 
på fusket – ägarna av de oseriösa bolagen och deras kunder 
som får sin transport billigare – går ofta fria. 

2005, kom det första numret av Intelligent Logistik. Tio 
år efter premiären kan vi konstatera att tidningen påverkat 
utvecklingen i branschen på många sätt, inte minst genom 
den årliga rankningen av Sveriges bästa logistiklägen.

I detta nummer publiceras listan över Sveriges 25 bästa 
logistiklägen för elfte gången. Listan har hjälpt till att lyfta 
viktiga logistikfrågor och ökat insikten om logistiketable-
ringars betydelse för regionutveckling, jobbskapande och 
tillväxt . Den har också bidragit till nya samarbeten, och 
satsningar på logistik, både regionalt och kommunalt. 

Kriterierna har genom åren förfinats och reviderats och 
blivit tydligare och antalet utvärderade logistiklägen har 
ökat från 15 till 25. 

intelligent logistik är Nordens största branschtidning 
inom logistik som bevakar logistikens hela bredd, från pro-
duktionslogistik, inköp och supply till sjöfart, handel, dist-
ribution och konsumtion.

Med våra tre årliga temabilagor i Dagens industris hela 
riksupplaga på ca 100 000 exemplar och ca 400 000 läsare 
bland landets tunga beslutsfattare, når vi många logistik-
intresserade. Vårt fördjupande affärsmagasin av Intelligent 
Logistik har en RS-kontollerad upplaga på 10 600 ex och når 
ca 40 000 läsare och vår växande nyhetssajt intelligentlogis-
tik.se besöks av tusentals logistikintresserande läsare varje 
vecka.

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

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.se
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118 20 stockholm 
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LogistikTrender Live i Helsingborg

för femte året i rad, är på gång.

Notera framtidsseminariet

den 16 april.

Trendkänsligt

LOGISTIK
MÖTE

gustaf Berencreutz
marknadsansvarig

20 kronor i timmen. Det är snittlönen för chaufförerna som arbetar för Foodtankers, 

som bland annat kör ått AAK i Karlshamn. ”Den billigaste transporten är inte den mest hållbara, det inser nog de fl esta” säger 

infrastrukturminister Anna Johansson, som vill att företag ska ta mer ansvar när de 

handlar upp transporttjänster.
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Farligt att väntaOddgeir Danielsen om risken att missa Kinahandeln i norr 
PekingsyndrometOla Wong om hur kapitalismen frodas i Pekings citylogistik 

Med 500 anställdaPostNords nya brevterminal i Rosersberg blir Sveriges största
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Stoppa fusket!  

Logistiker i ebolans kaos  
I augusti anlände Johanna Linder till ebolans Liberia. Som logistikansvarig på Läkare utan gränser skulle hon mitt i kaoset bygga upp en fungerande logistik kring hjälpinsatsen. 

sid 8

Nordisk citylogistik  Samlastning i Köpenhamn, nattleve-ranser i Stockholm, elbilar i Trond-heim och spårtrafi k i Helsingfors. Så ska nordiska städer klara trängseln i framtidens cityogistik.  

sid 14–16

Sveriges bästa 
logistiklägen 
2015
Uppsala är tillbaka på Intelligent Logis-tiks lista över Sveriges 25 bästa logistik-lägen 2015, där Norrköping och Troll-hättan är årets klättrare. Som vanligt toppas listan av Göteborg.

sid 12–13
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Byggboom för logistik-fastigheter 2015 byggs mycket mer logistikfastigheter än de senaste årens snitt. ”Sverige är ett attrak-tivt land i Norden” säger Linda Persson, Colliers, som tror på en ökning av utländska förvärv. 
sid 10
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Arbetar du med att 
få saker på plats? 
I så fall har du världens 
viktigaste jobb.

Utan logistik stannar både samhälle och näringsliv. Med rätt planering ger bra logistik 
affärsnytta och stärkt konkurrenskraft.
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Så kallad OPS-finansiering, där privata 
företag skulle stå för en stor del av olika inves-
teringar i infrastruktur var ett viktigt inspel av 
Maud Olofsson som näringsminister en gång.

Men tanken har mest stannat vid just en 
tanke.

– Vi vill inte utesluta flera olika finasiä-
rer för framtidens infrastruktur, säger Anna 
Johansson, även de regioner och kommuner 
som tjänar mest på satsningen.

– Men det är nog lite naivt att tro att privata 
företag skulle bidra utan att själva få något 
tillbaka.

Regeringens budget, som föll p g a SDs 
agerande, innehöll större satsningar på infra-
struktur än den budget som Alliansen och SD 
drev igenom.

– Vi beklagar att det nu på kort sikt blir 
mindré pengar till infrastruktur som skulle 
behövas så väl. Men redan i vår tilläggsbudget 
i vår, tar vi igen en del, även om det inte i år 
kan bli lika mycket som vi hade önskat, säger 
Anna Johansson.

– Regeringen är övertygad om att plane-
ringen av transportsystemet måste vara en 
integrerad del av hela samhällsplaneringen. 
Därför får Trafikverket nu i uppdrag att i 
samråd med Boverket ta fram riktlinjer för s k 
stadsmiljöavtal med fokus på hållbara trans-
porter i städer. Det här är en bred satsning på 
2 miljarder kronor fram till 2018, säger Anna 
Johansson.

Av göStA HultéN

Vilket är det viktigaste infrastrukturpro-
jektet som du ser det idag?

– Utbyggnaden av snabbjärnvägar mellan 
Stockholm, Göteborg och Malmö är Sveriges 
viktigaste infrastrukturprojekt nu. De kom-
mer också att lösgöra utrymme på de nuva-
rande stambanorna, som gör det möjligt att 
utveckla både godstransporterna och den 
regionala tågtrafiken.

Utbyggnaden startar mellan Göteborg och 
Borås och söderut från Järna, med en helt 
ny järnvägsdragning fram till Nyköping och 
Skavsta. Det nya snabbspåret kommer att pas-
sera Jönköping, men hur dragningen sedan 
blir är inte klart. Både Ljungby vid E4 och 
Växjö med större befolkningsunderlag, vill ha 
snabbtåget.

Om den nya banan från Göteborg till Borås 
via Landvetter ska gå direkt eller via Mölndal 
är heller inte riktigt klart.

Finansiering ännu olöst

Det som nu mest upptar politiker och Tra-
fikverket är hur miljarderna för snabbjärn-
vägarna Stockholm–Malmö och Stock-
holm–Göteborg ska finansieras. Enligt Anna 
Johansson tittar regeringen på alla olika alter-
nativ. 

– Vi tittar bland annat på vägslitageskatt 
och på en flygskatt, på de sträckor där det 
i framtiden finns möjlighet att istället åka 
snabbtåg.

– Men huvuddelen bör givetvis staten, som 
också kan låna billigt, stå för. 

svenska företag ska ta större ansvar när de 
köper in transporttjänster.

– Vi vet ju att det förekommer fusk med 
både bränsle och arbetstider när det gäller 
vägtransporter, och inom flyget dribblar man 
med löner och arbetstider.

Men i första hand är det myndigheterna 
som har ansvaret för att reglerna efterlevs.

”Danmark har kommit längre”

– Vägtransporterna måste bli bättre vad 
gäller miljö, säkerhet, arbetsvillkor och sund 
konkurrens. Därför har vi tagit kontakt med 
Danmark, där man kommit längre än vi när 
det gäller att kontrollera att man följer reg-
lerna, säger infrastrukturministern.

Före jul så gick tusentals chaufförer ut i en 
protest mot fusket genom att ställa sina bilar  
kl 12 och med långa korteger i störe städer. 
Vad anser du om den protesten ?

– Jag kan förstå chaufförernas frustration, 
säger Anna Johansson.

Ny snabbjärnväg öppnar för gods 

Den eftersatta infrastrukturen, särskilt på 
järnvägssidan, ställer dagligen till problem för 
både passagerar- och godstrafik. 

Vi träffade Anna Johansson vid Transportfo-
rum i Linköping i januari. I sitt tal där manade 
Sveriges nya infrastrukturminister transport-
köparna ta mer ansvar för hur deras transpor-
ter utförs:

– Den billigaste transporten är inte den 
mest hållbara, det inser nog de flesta. Jag skulle 
önska att både privatpersoner och företagare 
tog lite mer ansvar när de handlar upp trans-
porttjänster, sa infrastrukturminister Anna 
Johansson till Transportforums besökare.

Transportforum är Nordens största årliga 
transportkonferens med i år över 1 600 delta-
gare så publiken där är särskilt kvalificerad.

Många delar av transportsektorn präglas 
av fusk och ojusta arbetsförhållanden. Både 
nuvarande och förra regeringen har gått på 
linjen med hårdare sanktioner mot fuskande 
ekipage. Men Anna Johansson vill också att 

Anna Johansson vill ta tag i fusk och olagligheter i  
delar av transportbranschen, men väljer att lägga mer 
av ansvaret på transportköparna.

Infrastrukturministern: Välj bort transportfuskarna

– Den billigaste trans-
porten är inte den mest 
hållbara, det inser nog 
de flesta.
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– vi vet ju att det förekommer fusk med både bränsle och arbetstider när det gäller vägtransporter, 
och inom flyget dribblar man med löner och arbetstider, säger infrastrukturminister Anna Johansson.

Position Väst är den naturliga expansionsytan mellan 
Göteborgs- och Osloregionerna. Här finns 18 samver kande 
kommuner med hög kompetens och starka nätverk inom 
många branscher. Position Väst har många bra logistik-  
lägen tack vare Europavägarna, insjö- och järnvägarna, 
flera egna hamnar och närheten till Göteborgs hamn och 
Landvetter. IT-strukturen är väl utbyggd, innovationskli-
matet positivt och vi har fantastiska livsmiljöer. Och kost-
nadsbilden är mycket förmånligare än i storstäderna.

www.positionvast.se

Etablera i tillväxtzonen 
mellan Göteborg och Oslo

18 kommuner samarbetar för att utveckla näringslivet
Bengtsfors • Dals-Ed • Essunga • Färgelanda • Grästorp • Lilla Edet 
Lysekil • Mellerud • Munkedal • Orust • Sotenäs • Strömstad • Tanum 
Trollhättan • Uddevalla • Vara • Vänersborg • Åmål

Oslo

Göteborg

Stockholm
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Thomas Lundh boken ”De nya trälarna”, med 
reportage om dem som drabbas av fuskande 
företag. Flera exempel i boken gäller trans-
portbranschen.

– Det handlar om olagliga skattefuskare och 
företag som utnyttjar arbetskraft från andra 
länder på helt oacceptabla sätt. Transport-
branschen är mest utsatt, chaufförerna tjänar 
fruktansvärt dåligt och behandlas nästan som 
djur. 

transportbranschen mest utsatt

Problemet är utbrett i hela EU. En under-
sökning från European Transport Workerś  
Federation, där 1 000 europiska chaufförer 
frågats ut om sin arbetssituation, visar t ex att 
95 % av chaufförerna spenderar sin vilotid i 
lastbilen, 80 % lagar all sin mat där och 10 % 
äter aldrig varm mat.

– De har sällan tillgång till dusch eller toa-
letter vid viloplatserna, de lever i princip som 
djur. I grunden är det här rasism, att männis-
kor inte har samma värde för att de kommer 
från fattigare länder. För mig är det helt vid-
rigt. Dessutom leder det till prisdumpning och 
att seriösa företag konkurreras ut. 

Vem som bär ansvaret för fusket är omtvis-
tat. 

– Men de som köper transporter har ett 
stort ansvar, de som tjänar på de billiga trans-
porterna.

Nätsidan stoppafusket.se startade 2010 som en 
kanal för att avslöja oseriösa utländska företag 
som fuskar med skatter och avgifter. Bakom 
sidan står journalisten Anna-Lena Norberg.

– Jag hade gjort ett stort avslöjande om skat-
tefusk i företaget Laval, men kunde inte få de 
stora medierna att publicera det. Stoppafusket 
blev en kanal. 

Sedan dess har hon granskat hundratals 
företag. 

För att göra granskningarna har hon satt 
sig väl in i EU-lagstiftning och olika länders 
skatteregler.

– Genom att kolla skatte- och traktamen-
tesregler mot företagens årsredovisningar kan 
man till exempel räkna ut de anställdas tim-
löner. 

Kör för 20 kronor i timmen

Ett av de nyligen granskade företagen på 
stoppafusket är estniska DinoCarrier, som bl a 
kör för svenska FoodTankers AB i Karlshamn. 
FoodTankers kör främst flytande livsmedel, 
och har bl a ett mångårigt samarbete med 
börsnoterade dansk-svenska AAK i Karls-
hamn. 

Granskningen visar att chaufförerna i 
DinoCarrier hade en timlön på omkring 20 
kronor år 2013. När Anna-Lena Norman kon-
fronterade FoodTankers vd Tomas Pettersson, 
sa han att lönesystemet ser ut så i hela Öst-
europa, att lönerna hålls nere men ”kompen-
seras” med traktamenten. 

– Men det är ju att påstå att svart är vitt, 
tycker hon. 

– Traktamenten får ju alla som arbetar 
utomlands för att täcka omkostnader, inte 
kompensera för skitlöner. 
2012 släppte Anna-Lena Norberg och kollegan 

Avslöjar transportbranschens smutsiga byk 
Anna-Lena Norberg är journalisten bakom stoppafus-
ket.se, som systematiskt avslöjat oseriösa arbetsgivare i 
Transportsverige. Ett av de senaste avslöjandena gäller 
DinoCarrier, som anlitas av Karlshamnsföretaget Food-
Tankers. Där tjänar chaufförerna 20 kronor i timmen. 

intelligent logistik har utan framgång 
sökt aaks vd arne frank och Csr-
ansvariga anne Mette olesen för en 
kommentar.

i AAKs CSr-policy ska alla råvaruleverantörer skriva under en uppförandekod kring miljö och sociala frågor. trots det anlitar AAK Foodtankers, där chaufförerna tjänar 20 kronor i timmen.

– transportbranschen är mest utsatt, chaufförerna tjänar fruktansvärt dåligt och behandlas 
nästan som djur, säger Anna-lena Norberg 
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CSR, Corporate Social Responibility, hand-
lar om att ta miljö- och socialt ansvar för sin 
och sina underleverantörers verksamhet. I 
näringslivet blir CSR-frågor allt viktigare, och 
många större bolag skriver ambitiösa CRS-
policys. AAK är inget undantag. 

”Vi fortsätter att öka vårt fokus på sociala 
frågor och miljöfrågor i leverantörskedjan. 
Under de senaste två åren har vi implemen-
terat vår uppförandekod för leverantörer med 
krav på områden som arbetsrätt och mänsk-
liga rättigheter, miljö och korruption. Prak-
tiskt taget alla våra råvaruleverantörer har 
godkänt och undertecknat koden.”

Det skriver AAKs vd och koncernchef Arne 
Frank under rubriken ”Hållbarhet” på bola-
gets hemsida. AAK anlitar samtidigt sedan 
flera år Foodtankers som transportör, där de 
anlitade chaufförerna alltså tjänar 20 kronor 
i timmen.

Chaufförerna bär skatteansvaret 

Transportbranschen är extra svår att kontrol-
lera, eftersom chaufförerna hela tiden rör på 

sig. Men lagstiftning finns, både nationellt och 
på EU-nivå.

– Det här är företag, som utnyttjar fattiga 
människor. Lagar som förbjuder detta finns, 
men det är lätt att smita undan, inte minst i 
Sverige, säger Anna-Lena Norberg. 

– Många påstår att chaufförerna är nöjda, 
den bilden har inte jag. De säger ”vi behandlas 
som andra klassens människor för att vi är fat-
tiga, men vad ska vi göra?” 

Hon påpekar också att chaufförerna per-
sonligen kan drabbas av skattesmällen om 
företaget de jobbar för fuskar. 

– En chaufför som sover minst 2–3 nätter i 
veckan i Sverige i sex månader är fullt skat-
tepliktig här. De bär personligt ansvar för om 
deras arbetsgivare betalar skatt eller inte, även 
om cabotagereglerna följs. Om Skatteverket 
gör en revision riskerar chaufförerna att få 
stora skatteskulder. 

Av HilDA HultéN
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kollektivtrafik, men som även ger bättre för-
utsättningar för cyklister och gångtrafikanter.

Trafikverket ska lämna en delredovisning 
senast 1 mars 2015 och slutredovisning till 
regeringen senast 20 maj 2015.

– Men det finns inget som tydligt pekar 
på att utvecklingen som helhet går i hållbar 
riktning, trots uppsatta politiska mål, riktlin-
jer och formellt etablerade beslutsprocesser, 
menar dock Fredrik Pettersson, forskare vid 
Lunds universitet. 

– Utvecklingen går åt fel håll. Politisk styr-
ning krävs, säger Fredrik Pettersson. 

Av leNA SoNNe

skapa attraktiva områden för ökat bostads-
byggande och för förbättrad miljö och effekti-
vare kollektivtrafik i städer runt om i Sverige. 
Det innebär att kommuner och regioner kan 
satsa på nya, innovativa lösningar för kollek-
tivtrafik och hållbara transporter som annars 
inte skulle bli av, säger bostadsminister Meh-
met Kaplan.

utvecklingen går åt fel håll 

Aktörer kommer att kunna söka statlig med-
finansiering med upp till 50 procent för lokala 
och regionala investeringar i kollektivtrafik. 
Det handlar om projekt som ökar andelen 

utbyggd kollektivtrafik. Satsningen har sär-
skilt stor betydelse i Stockholmsregionen med 
stora bostadsbyggplaner.

– Det är ett avgörande steg framåt för att 

Regeringen anslår 500 miljoner per år mel-
lan 2015 och 2018 till det s k Stadsmiljöavtalet 
för att skynda på utvecklingen mot hållbara 
transportlösningar. Pengarna ska användas 
för att investera i nya projekt, som behöver 
demonstreras, testas och utvärderas.

– Så kan biltrafik minskas och bättre stads-
miljö skapas med mindre trängsel, säger 
Håkan Johansson, nationell samordnare i kli-
matsfrågor vid Trafikverket. 

En följd blir också mer plats för varudistri-
bution i städerna. Men hittills har inte mycket 
skett, tillstår han. 

– Vi har länge funderat på vilka de bästa 
styrmedlen är för att nå målen – en fossilobe-
roende fordonsflotta 2030. 

Nytt stadsmiljöavtal

Stadsmiljöavtalen berör också bostadsbyggan-
det. För att uppfylla regeringens mål att bygga 
250 000 nya bostäder till 2020, krävs bättre 
samordning mellan utbyggd kollektivtrafik 
och bostadsbyggande. Stadsmiljöavtalen ska 
medfinansiera lokala och regionala kollektiv-
trafikprojekt. Bra kollektivtrafik öppnar för 
nya lägen för bostadsbyggande. Lägen som i 
dag inte anses vara lönsamma för byggbran-
schen att bygga på, kan bli attraktiva tack vare 

”Svensk infrastrukturplanering inte hållbar”
Regeringen anslår två miljarder till hållbara transporter 
i stadsmiljö. Men trots anslag och politiska mål tyder 
inget på att utvecklingen som helhet går i hållbar rikt-
ning, menar Lundaforskaren Fredrik Pettersson. 

Tribona äger, förvaltar och hyr ut logistikfastigheter vid attraktiva  
lägen runt om i Sverige. Vi är det enda fastighetsbolaget i Norden  
med renodlad inriktning på lager och logistik och har idag fastigheter  
med en sammanlagd yta på mer än 700.000 kvadratmeter.

Vi har även optioner på byggklar mark vid strategiskt, attraktiva  
lägen i Sverige.

Oavsett var i landet du behöver lageryta så är du välkommen att  
slå en signal till Christian Berglund på 070-217 83 88.

VI LAGERHÅLLER SVERIGE 

PÅ BÄSTA LÄGE!

www.tribona.se

Våra fastigheter  
ligger på bästa läge i: 
Borlänge, Göteborg, Haninge, 
Helsingborg, Järfälla, Karlstad, 

Klippan, Kungälv, Linköping, Malmö, 
Norrköping, Stockholm, Sundsvall, 

Trelleborg, Umeå, Värnamo,  
Västerås, Växjö.

– Den svenska infrastrukturplaneringen är 
inte hållbar. man har inte lyckats motverka 
oönskade trender, trots investeringar som är 
större än någonsin i järnväg och vägar, säger 
Fredrik pettersson. 
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vagnar är containers anpassade till intermo-
dalitet.

– När verksamheten till hösten 2015 är i full 
gång kommer sex tåg och 300 andra fordon att 
komma och gå varje dygn. 

Entreprenörer är Peab för byggnaden och 
Fastec Sverige AB för lastgård, parkering, 
anslutningsvägar och markanläggningar. 

text & Foto leNA SoNNe

finns på taket, med 2 000 kvadratmeter solcells-
paneler som producerar en del av elbehovet. 
Årsproduktionen är ca 220 000 kWh

– Genom direktspår till stambanan blir det 
nu också möjligt för oss att transportera mer 
post med tåg och det i sin tur ger minskad mil-
jöpåverkan.  

Idag hanteras ca 60 % med tåg ca 35 % med 
bil och ca 7 % med flyg.

– Tågen kan gå 160 km /timme och de flesta 

är redan nu i drift och sedan kommer hela 
Gästrikland med Gävle och Sandviken och 
Dalarna ända upp till Idre som är 40 mil bort 
att få sina försändelser härifrån. 

– I april är brevterminalen till 100 % i drift 
och i september 2015 är även reklamsorte-
rings- och distributionsavdelningen i drift till 
100 %. 

För växande e-handel 

Den nya terminalbyggnaden med spårhall 
är på ca 49 000 kvm. Hela terminalområdet, 

inklusive spåranläggningen, sträcker sig över 
131 000 kvm.

Här hanteras 1,7 miljoner adresserade för-
sändelser per dygn och 34 miljoner oadresse-
rade försändelser per månad. Antal anställda 
på terminalen blir ca 500.

Men hur få lönsamhet för en så här stor 
satsning när när vi skickar allt färre brev?

– Sverige har inte följt Danmarks exempel 
som har all myndighetskommunikation via 
nätet.

För att kompensera för den minskade brev-
distributionen har en hel hall byggts för sorte-
ring och distribution av direktreklam.

– Att vi samordnar brev och direktreklam 
men även hanterar logistikpall via tågen är 
viktigt för att få lönsamhet.

– Vi har också den växande e-handeln för 
brevformat under 2 kg.

Solceller på taket

Byggnaden uppfyller kraven för en Green 
Building. En av Sveriges största solcellsparker 

Rosersbergs brevterminal ska hantera post till 
och från 800 000 hushåll och 77 000 företag i 
42 kommuner i Mellansverige.

– Logistiskläget är optimalt, med direkt 
anslutning till stambanan och nära Stock-
holm och Arlanda, säger Björn Eriksson, pro-
jektledare och postanställd sedan 35 år bl a på 
Stockholm Klara och i Årsta. 

Terminalen ligger inte bara, granne med 
Arlanda flygplats utan också med den bli-
vande kombiterminalen som blir klar under 
2015.

– Den ersätter terminalerna i Uppsala och 
Tomteboda som nu läggs ner och blir ett kom-
plement till nya Hallsbergsterminalen för 
brevförsörjningen i Mellansverige. Årstater-
minalen finns också kvar. 

Brevhantering för Uppland och Gotland 

I veckan öppnades Sveriges största postterminal i  
Rosersberg norr om Stockholm. Nu flyttar posttågen 
från Tomteboda till Rosersberg. Med 500 anställda  
blir det Sveriges största logistikarbetsplats.

Nu öppnas Sveriges största brevterminal 

Förutom ultramoderna robotar finns fortfa-
rande den klassiska postsäcken kvar sedan 
1600-talet när världens äldsta postverk 
startade.

Nya brevsorteringsanläggningen för post Nord i rosersberg är Sveriges största.

Björn eriksson, projektledare, visar nya direktspåret för posttågen som ska spara flera minuter i 
tid och startade 1 februari 2015. 

– Logistiskläget är opti-
malt, med direkt anslut-
ning till stambanan och 
nära Stockholm och 
Arlanda

Det är ingen tillfällighet att e-handelsföretagen 
söker sig till Växjö. Läget mitt i södra Sverige innebär 
svårslagna cut off-tider. Här kan näthandeln ta emot 
sena beställningar och klara snabba leveranser över 
hela Norden. God kompetensförsörjning, tillgång till 
lokaler och en unik etableringsservice är andra fördelar 
som gör Växjö till ett av Sveriges starkaste framtidsnav.

Skaffa dig ett bättre logistikläge nu. 
Läs mer på www.vaxjo.se/logistik

Hela Norden  
inom räckhåll 

= 24 h
= 48 h

Vi når alla nordiska 
huvudstäder med över 
natten-leveranser och 
sena ”cut off”-tider.
Mats Karlsson, VD
Staples Sweden AB

2008 valde Staples att lägga sitt  
centrallager i Växjö.
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digt nya chefer och förändringar. 
I höstas kom hon hem till Göteborg igen. 

Nu är hon logistikansvarig på Bagaren och 
Kocken, ett litet e-handelsföretag. 

– Likheten är att jag bygger upp något nytt. 
Men takten, miljön och sammanhanget är väl-
digt annorlunda. 

Efter flera lyckade projekt vet Johanna Lin-
der att hon får uppdrag igen, det är bara att 
lyfta luren. Och trots att humanitär logistik är 
slitsamt, vill hon tillbaka.

– Det är svårt att få kontinuitet i livet när jag 
jobbar i fält, det privata livet tar stryk. 

– Men jag vet att jag kommer att åka igen, 
det är världens bästa jobb!

Av HilDA HultéN

– Lyckas inte logistikplaneringen så brister 
allt, fungerar den märker ingen av den. Men 
det är ju logistikerns vardag. 

Hon är enda svensk som varit landsanvarig 
för supply chain i Läkare utan gränser. Innan 
Liberia var hon landsansvarig för Sydsudan 
under ett år. 

– I Sydsudan har vi haft insatser i över 30 år, 
där handlar det mer om att försöka optimera 
logistikflödet. 

Att vara stresstålig, flexibel, effektiv och 
våga ta beslut är avgörande vid humanitära 
insatser. 

– Visst är det tufft, samtidigt väldigt fritt. 
Visar du att du klarar jobbet får du stort för-
troende att gå din egen väg. 

Förmågan att driva klassiskt förändrings-
arbete behövs också. 

– Det var enklare i Liberia där allt var nytt, 
i Sydsudan var personalen rätt trötta på stän-

materialintensiv insats, mer en logistik- och 
biosäkerhetsinsats än en medicinsk. 

viktigt våga ta beslut

Humanitär logistik handlar inte bara om att 
få fram mediciner. Läkare utan gränser ska 
kunna smälla upp ett sjukhus varsomhelst, 
oavsett om infrastruktur, byggnader eller 
annan service finns på plats. 

– Det som var speciellt i Liberia var avstån-
den. Vi hade en timmes körtid från flygplatsen 
till kontoret, minst en timme till lagret och en 
timme till stan, där det gick att få material och 
mat. Att vara på plats överallt var omöjligt. 

– Det första du får göra är att sänka förvänt-
ningarna. Det går inte att tveka eller sträva 
efter perfektion. Det viktigaste är att våga ta 
beslut och sen bara köra. 

– I lagret får jag vara nöjd om vi vet vad som 
finns, om saker finns på en plats och att det är 
hyfsat städat. Det är warehouse management 
vid en krisinsats.  

De första tre veckorna jobbade Johanna Lin-
der minst 14 timmar om dagen, utan avbrott.

 – Sen blev det för mycket, jag fick ta ledigt 
en dag i veckan för att orka. 

Under två månader i Liberia såg Johanna 
Linder till att ett fungerande tältsjukhus för 
300 patienter byggdes upp och 50 000 disin-
fektionskit flygas in och delades ut.

I en organisation utan gränser gäller det att 
lära känna sina egna gränser. 

– Jag visste att en ersättare skulle komma 
och skrev ner allt som var gjort och vad som 
behövde göras. Jag hade gjort mitt, jag hade 
inte energi för nästa fas. 

är som annan logistik

Tidigare var Johanna Linder logistiker inom 
dagligvarubranschen och hanterade frukt och 
grönt. Trots den extrema situationen tycker 
hon att mycket är likt. 

– Humanitär logistik är som annan logistik, 
att tillgodose ett behov. Det är att lägga ordrar, 
göra inköp, transportera från A till B, jobba 
mot att få ett optimalt flöde, leverera och få 
nöjda kunder. 

Föreställ dig att försöka lossa ett Boeing 747 på 
500 kubikmeter material, i ösregn på en flyg-
plats i det eboladrabbade Liberia. 

– Jag var nästan i chock första gången jag 
kom till flygplatsen, 500 kubik material står 
utspritt överallt, det ösregnar och det är ute-
gångsförbud om fyra timmar. Vad gör man?

Johanna Linder är nyligen hemkommen 
från jobbet som landansvarig för supply chain 
i Liberia under Läkare utan gränsers humani-
tära insats vid ebolautbrottet där. 

Hon kom ned i augusti, tillsammans med 
det första hjälpteamet. Allt från materialin-
köp för sjukhusbygge till matförsörjning och 
skyddsutrustningar var hennes ansvar. 

– Det är väldigt intensivt, man orkar i ett 
par månader.

– Det blev att börja från noll och bygga upp 
flöden och system för allt kring hjälpinsat-
sen. Ur ett logistiskt perspektiv är det väldigt 
basalt, men samtidigt brett. 

I början fick hon göra allt själv; se över vad 
som behövs, lägga ordrar, betala leverantörer, 
ta emot leveranser, hyra lager och bygga upp 
organisationen. 

– Bara all rekrytering är ett stort jobb, jag 
hade säkert tio inköpare i början. 

Det akuta läget gjorde att allt material fick 
flygas in. Under två månader tog hon emot 650 
ton gods, totalt ca 4 000 kubikmeter. I genom-
snitt kom två fullastade Boeing 747-plan i 
veckan. 

– Skyddsutrustningarna bränns varje kväll 
och vi förbrukade 200 kg koncentrerad klorin 
per dag. Liberia var överhuvudtaget en väldigt 

Logistiker i ebolans kaos
I augusti anlände Johanna Linder till ebolans Liberia. 
Som logistikansvarig på Läkare utan gränser skulle hon 
mitt i kaoset bygga upp en fungerande logistik kring 
hjälpinsatsen.

Johanna linder föreläser om humantär 
logistik på logistik&transport i göte-
borg den 19–21 maj. det går även att 
lyssna på en intervju med Johanna på 
logistikpodden http://logistikfokus.se/
logistikpodden/

FÖRELÄSER PÅ LOGISTIK  
& TRANSPORT

under två månader i liberia byggdes bl a ett tältsjukhus för 300 patienter upp och 50 000 skyddsutrustningskit delades ut. Allt under regnperiod och svåra logistikförhållanden. 

– i lagret får man vara nöjd om man vet vad man har, om saker finns på en enda plats och om det 
är hyfsat städat. Det är warehouse management vid en krisinsats, säger Johanna linder. 
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Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, 
supply chain, lean och flödesinriktat förbättringsarbete. Plan.se

Jennifer LoveLand
Supply Chain research director Gartner:
Om hur man skapar strategier och processer 
för att nå bästa möjliga supply chain.

MiSSa inte!
Få unik inblick i logistiken hos bl a Ikea, Volvo och 
Dole. Nätverka med kollegor från andra branscher 
och verksamheter. Välkommen till årets  
PLAN-konferens - för oss som älskar logistik.

eran Hubert
vice President, Strategy & business excellence:  
Så minskade Outokumpu sitt rörelsekapital med  
500 miljoner euro på 18 månader.

CHriSter oLSSon
Hyllad föreläsare:  
Enligt Gallup är 73 % oengagerade i sitt jobb.  
Vad innebär detta för din effektivitet och lönsamhet 
och vad gör du åt det?

PLan-KonferenSen 2015  
15-16 aPriL SödertäLJe
en unik möjlighet till besök hos bl.a. astra Zeneca, ericsson och di:s 
supergasell apoex. Big Data • E-handel • Change Management • KATA

Ett urval av årets Föredragshållare
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ökad aktivitet

Christian Berglund, fastighetschef på börs-
noterade Tribona som äger logistikfastigheter 
om över 700 000 kvm främst i södra Sverige, 
har också märkt av de ökade aktiviteterna:

– Vi hade en tuff start på året med stora 
vakanser, men det gick över förväntan.

Man kunde också snabbt hyra ut de ytor 
utanför Köpenhamn som DSV nyligen läm-
nade. Ny hyresgäst blev bl a Danmarks största 
aktör inom mat på nätet.

Nyligen sålde Tribona sin största fastighet, 
helt uthyrd till ICA i Västerås.

– Det var helt enkelt en bra affär för oss.
 – Men vi vill gärna öka vårt fastighetsbe-

stånd och då särskilt i Mälardalen i städer som 
Eskilstuna och Örebro.   Men det är brist på 
bra objekt i rätt läge.

Av göStA HultéN

Linda Persson berättar att flera av världens 
största aktörer inom logistik, som Verdion, 
P3, Mountpark, LogiCor m fl, tittar på logistik 
i Norden, och Sverige framförallt. 

– Men för att de skall göra entré på den 
svenska marknaden, krävs det en ordentlig 
förvärvsvolym.

rekordmånga.
– Om egenanvändare har finansiell möjlig-

het väljer de att investera dels i fastigheten, 
men också i sin egen verksamhet genom att 
bygga för eget ändamål.

– Många har möjligheten att låna till de läg-
sta räntor vi någonsin upplevt. Bankerna har 
också börjat se mer positivt till logistikfastig-
heter och kan därmed höja belåningsgraden,

Attraktivt land

Vakanserna är enligt Colliers betydligt lägre i 
Sverige än i övriga Norden.

– Sverige är ett attraktivt land i Norden, 
då det fungerar som ett nav av hubbar. Ur ett 
distributionsperspektiv väljer många därför 
att lägga den nordiska hubben i Sverige. Dess-
utom tillkommer det vi nämnde; att det har 
byggts mycket lite på spekulation.

En internationell köpare (Starwood) har 
just gjort ett stor förvärv i Sverige – det första 
på flera år. Tror du på fler utländska förvärv 
framöver?

– Jag tror att vi kommer se en ökning av 
utländska förvärv så länge vi har de gynn-
samma förhållandena som vi har idag. 

2015 blir ett nytt rekordår för logistikbyggen 
i Sverige. Den totala nybyggda ytan blir över 
370 000 kvm. Det är betydligt mer än 2014, då 
siffran var 249 000 kvm och mer än genom-
snittet mellan 2002 och 2014, som ligger på ca 
250 000 kvm.

Under den senaste fem åren har det byggts 
nästan 1,4 miljoner kvm. Hela stocken av logs-
tikytor som byggts 2002–2015 är 3,9 miljoner 
kvm.

Brist på moderna lager

Årets nybyggnadstakt är den högsta sedan 
2012. Främst är det lågpriskedjor och daglig-
varuhandel som bygger nytt.

Vad driver i övrigt dagens höga utbyggnad?
– Då det är gynnsamt för företagen att låna 

pengar och det finns många penningstarka 
aktörer som ser fastighetsinvestering som en 
av de bästa investeringsformerna idag. Jäm-
fört med övriga Europa, har vi i Sverige byggt 
ytterst lite på spekulation, så man kan säga att 
vi ligger efter i den trenden. Det gör att vi har 
relativt ont om moderna lager, säger Linda 
Persson, projektchef för logistik vid Colliers.

Användare som bygger och äger är också 

2015 nytt rekordår för logistikbyggen
Under 2015 öppnas 370 000 kvm nya ytor för logistik 
runt om i Sverige. Det är betydligt mer än genomsnit-
tet under 2000-talet och den högsta byggtakten sedan 
2012.

Källor: Colliers/intelligent logistik

3,9 miljoner kvadrat-
meter logistikytor har 
byggts i Sverige mellan 
2002 och 2015. 

ort Användare/byggare  Yta kvm

ängelholm biltema 40 000

halmstad tata group 15 000

göteborg Prologis (spek.) 15 000

helsingborg Postnord 35 000

stockholm bockasjö (spek.) 30 000

helsingborg Puma 10 000

borås aditro 45 000

göteborg skanska (spek.) 13 000

halmstad lidl 11 000

göteborg hedlundgruppen 10 000

hässleholm bergendahlsgruppen 10 000

Örebro elon/elkedjan 25 000

Summa:   259 000 kvm

NyA LOGISTIKFASTIGhETER 
2014

ort Användare/byggare  Yta kvm

helsingborg iCa 44 000

bjuv findus 17 000

norrköping rusta 63 000

halmstad biltema 25 000

Markaryd södra interiör 28 000

skara Jula 46 000

Vänersborg Varner-gruppen 53 000

stockholm  nCC (delvis spek.) 11 000

ljungby Cdon/strålfors    25 000

göteborg glC 15 000

Umeå Martin&servera 22 000

götene dafgårds 11 000

stockholm/ 
brunna  sMd logistics 17 500

Summa:    378 500 kvm

NyA LOGISTIKFASTIGhETER 
2015

Jysks nya höglager i Nässjö är ett av Sveriges pågående logistikbyggen, det tas dock i bruk  
först 2016. 
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– Sverige har relativt ont om moderna lager, 
eftersom graden av spekulationsbyggen är 
relativt låg här, säger linda persson, projekt-
chef för logistik vid Colliers.

Logistikcenter i Västsverige

Välj Falköping 
för bästa logistikläge!
Stora Enso/Sydved, Södra och Schenker/Jula har redan valt
oss. Välkommen att skaffa dig ett fördelaktigt och miljösmart 
läge i vår nya logistikpark!  

Vi kan erbjuda en daglig containerpendel med tåg till och från Göteborgs hamn 
samt hanteringsspår för 650 meter långa tåg. Spåren är elektrifierade och överläm-
ningsbangården signalreglerad. Här finns två virkesterminaler, två kombiterminaler 
(23 000 resp. 28 000 kvm) samt stora ytor för etablering i direkt anslutning till 
terminalerna. BS Verkstäder och Swemaint erbjuder vagn- och lokunderhåll i 
direkt anslutning till terminalerna.

www.skaraborglogisticcenter.se

FALKÖPINGS KOMMUN  ·  Leif Bigsten, chef för infrastruktur och logistik · 0705-93 03 63



LEDIGA LAGER- OCH PRODUKTIONSLOKALER I VÄXJÖ 

LÅDAN 1 – HÖGSBYVÄGEN 1 – VÄXJÖ
För dig som uppskattar hög kvalitet erbjuder vi lager- och produktionslokaler i 
Växjö från 2 000 kvm till 13 000 kvm. Lägg därtill bärighet om 6 000 kg/kvm, 
två spåranslutningar, 2 000 kvm fryslager samt 3 500 kvm kontor och perso-
nalutrymmen med matsal, gym mm. Ett flexibelt, prisvärt alternativ där kvalitet, 
tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallösningar.

TEKNISK  INFORMATION
•  Takhöjd 6 till 9 meter.
•  55 externa portar (vädertätning och lastbrygga).
•  Invändig miljöstation med lastkaj.
•  Möjlighet till egen restaurang och matsal.
•  Helsprinklade lagerytor.
•  Kraftförsörjning: 1 300 A.

www.corem.se

För ytterligare information kontakta 
vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 
073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel

De nordiska länderna investerar miljarder 
i ny och förbättrad infrastruktur. På Elmia 
möter du dem som påverkar, beslutar och 
bestämmer om vårt framtida transportnät. 
Välkommen!

AFFÄRER FÖR 
MILJARDER!

ELMIA FUTURE TRANSPORT
ELMIA NORDIC RAIL &  
ELMIA NORDIC ROAD 
JÖNKÖPING, 6–8 OKTOBER 2015

FUTURE
TRANSPORT

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    LOGISTIKMÄSSA

NORDIC
RAIL

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    JÄRNVÄGSMÄSSA

NORDIC
ROAD

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    VÄGMÄSSA

elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad
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Det demografiska läget, d v s närheten till flest 
konsumenter är, tillsammans med infrastruk-
tur, de två tyngsta kriterierna vid listningen.

Geografin förändras ju inte från år till år. 
Sveriges befolkningsmässiga mittpunkt ligger 
mellan Örebro och Norrköping. Mälardalen 
och Stor-Stockholm har stark inflyttning och 
är Sveriges befolkningscentrum. Härifrån nås 
också störst befolkning, med kortast avstånd 
för distribution till kunder och butiker.

Vår lista har som tredje tyngsta kriterium 
genomförda etableringar av nya logistikytor 
för distribution av konsumtionsvaror, i första 
hand till Sverige, men även till övriga Norden.

Detta är den faktor som varierar mest och 
gör att regioner kan byta plats från ett år till 
ett annat.

Göteborg kom etta på listan redan när den 
först publicerades 2005. Stora nya lagerytor 
byggs även 2014 och 2015 i både Göteborg och 
Borås, som vi numera räknar till Stor-Göte-
borg. Nordens största hamn, med oceangå-
ende direktlinjer och ett 25-tal järnvägspend-
lar är styrkor sedan tidigare.

Fyra tävlar om platsen efter göteborg

Tre andra regioner har hela tiden avlöst var-
andra i toppen på listan efter Göteborg, Norr-
köping/Linköping, Jönköping/Nässjö och 
Örebro/Logistikregionen har omväxlande 
legat 2:a, 3:a och 4:a. De har alla startat och 
utvecklat framgångsrika nätverk för att attra-
hera nya logistiketableringar. För tre år sedan 
var Jönköping 2:a.

2014 var det Logistikregionen som lycka-
des bäst av dem med nya etableringar, och 
gick upp på andra plats. I år ger Rustas stora 
nybygge på hela 63 000 kvm 2:a platsen till 
Norrköping.

Även Helsingborg, Skara och Halmstad får 
under ett par år del av stora, nya centrallager 
(se sid 10).

Trängseln i Stor-Stockholm och på Essin-
geleden gör fortfarande att Stor-Stockholm 
måste ses som två separata logistiregioner, där 
den norra kring Arlanda är mest expansiv.

Det tudelade Stockholm 

Det är inte troligt att en kommande Förbifart 
Stockholm kan förändra Stockholms tudel-
ning.

Arlanda, Sveriges största logistikarbetsplats 
och en kommande kombiterminal i Rosers-
berg stärker Arlandaregionen, dit vi också 
räknar Sigtuna; Bro, Håbo, Knivsta och Enkö-
ping.

Men att allt gods via Arlanda hittills gått på 
lastbil, drar ner hållbarhetsbetyget.

Trots det går Arlandaregionen i år upp 
på delad 4:e-plats, delvis för att Jönköping 
avvecklat sitt framgångsrika logistiknätverk 
Logpoint.

Stockholm Syd har ännu inte haft några 
större nyetableringar. Det har visat sig svårt 
att få fram mark för nya logistiketableringar 
i kommunerna söder om centrala Stockholm. 
Det gör att Arlandaområdet (Sigtuna) och 
Stockholm nordväst (Håbo, Bro, Järfälla) är 
Stor-Stockholms mest logistiktunga delar.

postterminaler nytt delkriterium

Från 2015 har kriteriet ”infrastruktur” också 
fått en ny påverkande faktor, nämligen närhet 
till postterminal. När vi först listade logistik-
lägen 2005 var e-handeln obetydligt. Idag är 
den en faktor att räkna med och avstånd till 
terminal har stor påverkan på leveranstid till 
kund.

Postterminaler finns idag i Nässjö, Alvesta, 
Malmö, Göteborg, Hallsberg, Rosersberg, 
Årsta, Sundsvall och Umeå

Sedan 2012 bedömer vi också hållbarhe-
ten i regionens samlade infrastruktur. Det 
avser både miljömässig, social och ekonomisk 
hållbarhet. De orter och regioner som har en 
stor del av sina flöden via sjöfart och järnväg 
är starkare ur hållbarhetssynpunkt än regio-
ner där godsflödena främst eller enbart går på 
lastbil.

Detta är Sveriges 25 bästa logistiklägen 
2015.

För poängfördelning,omdömen ort för ort och 
FAQ, se intelligentlogistik.se/logistiklagen 

här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2015
I Göteborg, Norrköping, Trollhättan och Helsingborg 
byggs det just nu mest för logistik. Eftersom volymen av 
nya logistikytor starkt påverkar placeringen på listan, 
ger det avtryck i årets lista. 

 läge (placering 2014 inom parentes)

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

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

3 örebroregionen (2) 
 (Örebro, Hallsberg, Arboga, Kumla, Askersund)  

4.  Jönköpingsregionen (3) 
 (Jönköping, Nässjö, Vaggeryd) 

4.  Arlandaregionen (5) 
 (Sigtuna, Uppl Väsby, Enköping, Håbo, Bro, Knivsta)

6.   Helsingborgsregionen (6) 
7.   eskilstuna/Strängnäs (7)
8.  västerås/Köping (8)
9.   malmöregionen (9) 
 (Malmö, Lund)  
10.  Halmstadsregionen (10) 
 
11. Stockholm Syd (11) 
 (Södertälje, Nykvarn, Botkyrka, Haninge, Nynäshamn)  
12.  mellansvenska regionen (12) 
 (Gävle, Sandviken, Borlänge Falun)
13.  Skaraborgsregionen (13) 
 (Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene)
14.   växjö/ljungby/Alvesta/Sävsjö/älmhult (14) 
15   Nyköping/oxelösund (15) 
16.  Katrineholm (16)
17.  Hässleholm/Kristianstad/Åhus (17)
18.   värnamo/gnosjö/gislaved (18)
19.  Karlshamn/Karlskrona (19)

20.  trollhättan/vänersborg/uddevalla (21)   
21.  trelleborg/Ystad (20) 
22.  Karlstad (22)
23.  umeåregionen (23)
24.  Sundsvallsregionen (24)
25.  uppsala/Heby (25) NY
(Copyright: Intelligent Logistik)

mer om listan
se poängen för varje placering, sammanfattande omdömen ort för 
ort och faQ på vår hemsida www.intelligentlogistik.se/logistiklagen

SVERIGES 25 BÄSTA LOGISTIKLÄGEN 2015
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Rätt läge för
investering

www.mellansverigeslogistiknav.seendast 75-90 min från Mälardalen

Hamnen ger Göteborg segern
nordens största hamn är göteborgs styrka, 
och regionen kom etta på listan redan 
när den först publicerades 2005. Papper, 
pappersmassa och trä är en stor del av 
exporten. Men hittills har hamnen saknat en 
speciell terminal för sågade trävaror. nu har 
man investerat i en ny skogsterminal som 
drivs av gävleföretaget sören thyr ab.
– tack vare den här satsningen kan fler såg-
verk och bruk runt om i hela landet nyttja 
hamnens världsomspännande linjeutbud, 
säger Magnus kårestedt, vd för göteborgs 
hamn a
terminalen är spåransluten vilket 
gör det möjligt för sågverk att 
skicka virke även på järnväg.
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Stark tillväxt i Helsingborgsregionen
helsingborgsregionen är en av sveriges 
hetaste regioner för logistik, med växande 
containerhamn och flera nya logistiketable-
ringar, bl a iCa, Postnord och Puma. Men 
helsingborg har långt till Mälardalens svenska 
befolkningscentra, vilket drar ned poängen för 
demografiskt läge.

 6

Uppsala tillbaks på banan
för två år sedan försvann Uppsala från 
listan, men nu är läget tillbaka. Uppsala har 
inte närapå lika mycket logistiktillväxt som 

grannen arlandaregionen, men det 
finns etableringar, bl a adlibris distri-
butionscentral i Morgongåva (bilden) 

 25

1 geografiskt läge, med närhet till   
 sveriges demografiska tyngdpunkt.  
 (25 poäng)

2 allsidighet, tillgänglighet och hållbar- 
 het i logistisk infrastruktur.  
 (Vägar, järnvägar, hamnar, fraktflyg,  
 post- och kombiterminaler.)  
 (25 poäng)

3 Volymen av tillkommande logistikyta  
 de senaste fem åren. (20 poäng) 

4 samlat utbud av loigistikservice,   
 relevant akademisk utbildning och   
 tillgång till arbetskraft. (10 poäng)

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

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

FAKTA

Sex Kriterier StYr 
plACeriNgeN

Rusta bygger störst i Norrköping
rusta bygger årets största logistikbygge på 
63 000 kvm varav 7 000 kvm blir ett 38 
meter högt höglager (bilden). etableringen 
lyfter Östgötaregionen till andraplats på 
listan, som även tronats av Örebroregionen 
och Jönköpingsregionen de senaste åren. 
att snabbväxande rusta valt just norrköping 
har flera orsaker enligt rustas logistikchef 
Magnus hallin:
– Vi hade fyra kriterier: nära hamnväg, nära 
järnväg och kombiterminal, nära europaväg 
och nära Mälardalen.

2

Postterminal stärker Arlandaregionen
närheten till postterminal blir allt viktigare 
när e-handelsföretagens försändelser ökar. 
Postnords nya jätteanläggning i rosersberg 
stärker arlanda som logistikregion. att 
bockasjö och nCC bygger på spekulation i 

regionen visar också att stockholm 
är är en het fastighetsmarknad. 4 
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Skara får nya logistikytor 
Julatågen har gjor t skaraborg logistic center 
och kombiterminalen i falköping till en stor 
framgång.
– Vi har kapat kostnader i hela kedjan ända 
från asien, säger Julas vd Joachim frykberg 
som använder terminalen i falköping alltmer 
med gods på järnväg från göteborgs hamn
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Tydlig effekt av norsk elbilssatsning

Urbaniseringen ökar och i de växande städerna blir det allt svårare att hantera ökad trängsel och växande gods-
flöden. Men hur ska framtidens hållbara storstad se ut? Stockholm testar nattleveranser, Köpenhamn samlastar 
gods, Trondheim har stora elbilssatsningar och Helsingfors har stora visioner om en bilfri citykärna år 2050.  
Intelligent Logistik gör nedslag i fyra nordiska städer för att se hur de löser citylogistiken.

Stora visioner i Nordisk citylogistik

Årets Transportlösning 2013
Eskilstuna Kombiterminal

People that make  
a difference

I Stockholmsregionen får du snabbt ut dina  
varor via en av Sveriges bästa kombiterminaler

Efficiency

Om något är viktigt kämpar man lite extra.  
I Eskilstuna är logistik viktigt. Vill du ha  
mer fart på dina logistikflöden ring  
Mikael Jonsson, 073-950 63 00 eller  
Pär Svensson, 070-258 71 10.  
Mer information hittar du på:  
www.eskilstunalogistik.se

Trondheim med 180 000 invånare är en tusen 
år gammal historisk stad och samtidigt en 
föregångstad för konkreta lösningar på infra-
struktur för citylogistik. 

Anders Stenseth har varit med i ett EU-stött 
citylogistikprojekt i europeiska historiska stä-
der. Luca i Spanien, Den Bosch i Holland är 
de två andra föregångsstäderna. Efterföljare 
är bl a Burgos i Spanien, Seres i Grekland och 
Hertogenbosch i Holland.

– Fokus är på hållbar citylogistik, att ta fram 
de mest lovande lösningarna för optimering av 
lokala distributionsystem som regler för till-
träde till historiska centra, snäva tidsfönster 
och lastningsområden.

– I Trondheim har vi bytt till små eldistri-
butionsbilar. Problemen har varit att de ibland 
är för små och har för liten lastkapacitet och 
vi prövar därför också andra lösningar, med 
biogas och hydrogen. 

– Vi försöker också i samarbete med Trond-
heims kommun erbjuda samdistribution. Idag 
får förskolor och äldreboenden leverans 3–4 
gånger per dag. Ett eltåg som liknar turist-
tågen i städerna kan köra en slinga en dag i 
veckan och ta nästa område nästa dag. Men 
det är inte verklighet ännu.

Norska statens nya storsatsning på stads-
miljö med 29 miljarder norska kronor, syftar 
till att stoppa ökningen av bilar och gynna kol-

lektivtrafik, cykel och gångtrafik. Trondheim 
och Oslo är två av de nio regioner som berörs 
och förhandlar med Statens Vegvesen redan i 
vår.  

tuffa mål 

Till skillnad från Sverige som bara minskat 
utsläppen från trafiken marginellt, har Norge 
nått tuffa mål.

Norska Posten, som äger Bring, ska minska 
sina koldioxidutsläpp med 30 % 2008–2015 och 
hade redan hösten 2014 minskat med 26 %.

– Det som gör Norge speciellt är satsningen 
på elfordon. Elbilar är de mest sålda bilarna 
i Norge. Elbilen Tesla är bland de mest sålda. 
Själv har han köpt en el-Golf. 

– Gratis p-plats, inga eller reducerade väg-
tullar, rätt att köra i kollektivfil, utbyggd infra-
struktur med laddstationer, billigare att tanka 
än diesel och bensin är bra statliga initiativ, 
tycker Anders Stenseth.

Av leNA SoNNe

–Vi har minskat våra koldioxidutsläpp med 70 % i 
Trondheims centrum bara mellan 2010 och 2012 genom 
elbilar, säger Anders Stenseth, Bring, projektledare för 
”CO2-fri postdistribusjon i Trondheim sentrum”.

elbilar är nyckeln till kraftigt minskade  
Co2-utsläpp i trondheim. 
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verkan och engagemang är avgörande för om 
vi lyckas. Vi tittar på en rad möjligheter och 
kommer under de kommande åren att lan-
sera nya projekt som förhoppningsvis ska ge 
en ännu bättre citylogistik. Men jag ser gärna 
ett ännu bättre internationellt samarbete när 
det gäller att utveckla stadslogistiken genom 
utbyte av erfarenheter, idéer och synpunkter, 
avslutar Tanja Ballhorn Provstgaard.

Av JoHAN eriCHS 

som uppackning, kontroll av gods, prismärk-
ning, orderpackning för verksamheter som 
bedriver e-handel samt all form av returgods- 
och returemballageservice.

– Eftersom olika verksamheter ofta har 
olika behov kan vi skräddarsy lösningar för 
varje enskild kund, berättar Casper Svensson, 
verksamhetsledare i Citylogistik-kbh ApS.

Vilka är vägarna för att få ett förbättrat 
logistikflöde i storstäderna?

– Lösningen är att hitta en win-win situa-
tion för alla inblandade. Näringslivets med-

Köpenhamn vill stärka logistiksamarbeten

Bilfri framtid  
för helsingfors

vikten av att de logistiklösningar som provas 
måste vara ekonomiskt bärkraftiga för bestäl-
laren.

– Det är enda sättet att få med en stor del 
av de affärsdrivande aktörerna och det är först 
när många aktörer deltar det går att åstad-
komma de verkliga effektivitetsvinsterna.

vinstkrav

Vinsten för Köpenhamns kommun med en 
förbättrad godslogistik blir en bättre miljö att 
både verka i och leva i.

– Vi vill undvika regleringar och offentliga 
styrmedel utan föredrar att attrahera närings-
livet genom åtgärder som kan stimulera och 
utveckla deras verksamheter. Det ger ett bättre 
samarbete.

efterlyser samarbeten

Citylogistikprojekt har drivits under två år. 
Det är utvecklat utifrån ändrade konsum-
tionsmönster och förutsättningar som att 
av Köpenhamns 750 dagliga varuleveranser 
i stadskärnan stannar drygt 250 av dessa i 
innerstaden färre än tio minuter och att dist-
ributionen ofta är okoordinerad.

Transporterna i projektet sker med el-bilar 
som hämtar varor på godsterminaler som lig-
ger utanför stadskärnan. Förutom transporten 
erbjuder aktörerna i Citylogistik även tjänster 

ändå målmedvetet med en rad projekt.
Dagens Helsingfors är tidigt ute med hel-

automatiserad anropskollektivtrafik i det s k 
Kutsuplus-tjänst. Bussar har inga fastställda 
rutter eller tidtabeller, utan beställs via dator, 
surfplatta eller smart mobil till närmaste buss-
hållplats. Anropsbussen kan plocka upp flera 
personer som ska åt samma håll. 

Anropsbussar och nattleveranser 

Målet att få de som använder personbil att 
övergå till Kutsuplus. Systemet för smart trafik 
har utvecklats av en grupp forskare vid Aalto-
universitetet. 

– Vi har just nu elva citylogistikprojekt på 
gång, berättar Ulla Tapaninen, ansvarig för ny 
citylogistikplan i Helsingfors stad.

– Just nu diskuteras varuleveranser på nat-
ten – även för sophantering och bättre last-
ningszoner. Ett system for att hämta varor från 
en central webbutik har vi talat om.

– Vi diskuterar också varudistribution i kol-
lektivfiler. Vi har en tunnel under Alexanders-
gatan i centrala Helsingfors byggd för gods-
transporter, men den används inte mycket 
p g a att utrymningsväg saknas. Bara 300 last-
bilar använder den på dagen, det kunde vara 
dubbelt. 

Privata aktörer står för citydistributionen 
idag.
– Vi arbetar framförallt med regelverket. Vi 
har kommit fram till att kommunen inte ska 
ta över och samordna leveranserna i egen regi.

Av leNA SoNNe

Som många storstäder dras Köpenhamn med 
utmanade problem för godshantering. Köpen-
hamns kommun är huvudpartner i två pilot-
projekt som ska generera förbättrade varuflö-
den på sikt. Det ena handlar om samordnade 
leveranser med eldrivna varubilar och det 
andra om bullerfria godsleveranser före och 
efter rusningstid.

– All hantering vid leveranserna ljudsäkras 
i syfte att minimera bullret i samband med 
transporterna. Carlsberg och brödtillverka-
ren Schulstad medverkar i projektet. Genom 
att minimera bullret går det att tidsmässigt 
anpassa leveranserna när det är ökad fram-
komlighet, berättar, Tanja Ballhorn Provst-
gaard, projektledare för stadsutveckling inom 
Köpenhamns kommun.

Tanja Ballhorn Provstgaard lyfter fram 

Framtidens Helsingfors enligt generalplanen 
Vision 2050, är en grön nätverksstad, med 
spårtrafik och mer utrymme för gående och 
cykel. Bilen är ersatt med kollektivtrafik, sär-
skilt spårtrafik. 

Motorvägar och motorvägslika gator ska 
inte nå in i innerstan. De blir stadsboulevar-
der, delvis täckta eller tunnlade. 

Att bygga köpcentra, på finlandssvenska 
”hypermarkets”, är inte längre motiverat i 
2050 års tätare, urbana Helsingfors. De gene-
rerar biltrafik och slösar med mark. Även stora 
butiker får plats i en tät stadsstruktur.

gatans nya roll

Gatans roll blir snarare som scen för stadsli-
vet och ram för bostäder än steril trafikmiljö. 
Kollektivtrafik, cyklister och fotgängare ska 
gynnas.

Transport och distribution av varor sker 
med metoder som passar in i stadsmiljön, 
med separata distributionsställen och leve-
ranstider.

År 2050 är Helsingfors en av de viktigaste 
huberna i norra Europa. Nyttan av den korta 
flygtiden från Asien minskar, om de fortsatta 
förbindelserna med tåg i staden inte sker 
snabbt och smidigt.

Mest utopiskt är väl EU-projektet med en 
järnvägstunnel till Tallinn, som skulle ge Fin-
land snabbtåg till Centraleuropa.

Men höghastighetsbana till S:t Petersburg 
intill motorvägen är mer realistisk. Detta är 
ändå bara visioner. Men idag arbetar man 

Köpenhamns kommun ser avgörande värden i att ut-
veckla godslogistiken för att stärka attraktiviteten för 
etablering och inflyttning i den danska huvudstaden.

Helsingfors har en djärv vision för att komma tillrätta 
med trängsel och privatbilism.

Samlastning med utkörning i små, eldrivna varubilar är ett av Köpenhamns citylogistikprojekt. 

– Näringslivets med-
verkan och engage-
mang är avgörande 
för om vi lyckas, 
säger tanja Ballhorn 
provstgaard.
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Tuna gårdsväg 11, Tumba

+46 8 678 16 60 • Kungsgatan 44 • 111 35 Stockholm Sverige

Toppmodernt distributionscenter med ett utmärkt läge för distribution till 
hela Mälardalen belägen ca 3 km från E4/E20 och trafikplats Hallunda.

Distributionscenter med utmärkt läge

Kylda ytor och varmlager
omfattande 2 000 till 20 000 kvm.

KONTAKT: Thomas Holm 
TEL: 020-678 100 
thomas.holm@nrep.se
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– Lastbilar norrifrån som ska mot Göteborg 
åker via Västerås och passerar inte Stockholm.

Mycket av lastbilstrafiken mellan norra och 
södra Sverige tar RV 55 via Strängnäs.

Lastbilar som ska till Årsta, Västberga och 
Haninge har inget behov av förbifarten.

Den nya terminalen i Rosersberg och 
Schenkers terminal i Lunda kan ge en effekt 
på Essingeleden.

– Möjligen kan finska och estniska lastbilar 
från Kapellskär som ska passera Stockholm ha 
nytta av förbifarten.

text & Foto leNA SoNNe

– Elhybriderna för nattleveranserna ingår 
och alla ICAs innerstadsleveranser som körs 
på dieseletanol ED95. Alla sophämtningar 
sker med gasbilar.

Men bara 1,5 % av lastbilsflottan i länet är 
idag miljölastbilar. 

– Mycket återstår för att nå målet fossilfri 
stad 2050, och med ny rödgrön majoritet ska 
det ske 2040.

”Förbifart Stockholm behövs inte”

Per-Erik Österlund ifrågasätter om Förbifart 
Stockholm verkligen behövs.

Stockholm har på senare tid tagit flera ini-
tiativ för att förbättra den svåra situationen 
för godstransporter, vilket 2014 gav staden 
en finalistplats i Intelligent Logistiks tävling 
Årets Logistikkommun. Ett exempel är natt-
leveranser ”off-peak” med elhybridbilar.

– Testet med off-peakleveranser har fallit 
väl ut, säger Märta Brolinson, godsansvarig 
trafikplanerare i Stockholm. 

Idag råder förbud enligt 1988 års lokala tra-
fikförordning för leveranser i city under nat-
timmarna, kl 22–06.

– Regelverket är inte anpassat efter dagens 
situation. Men vi tänker skynda långsamt och 
utökar inte nu.

I framtiden tror hon dock på tysta elfordon 
på tider som idag inte är tillåtna.

Nattleveranser är ett viktigt utvecklings-
projekt men för att klara Stockholms växande 
godstrafikflöden krävs mer än så. Stockholm 
ska växa med ca 140 000 bostäder till 2050 d v s 
med ett Malmö. 15 miljoner ton ska fraktas 
med 150 000 fordon bara för byggtransporter. 
Långa köer, för få och för trånga lastzoner och 
trafikstörningar är välkända vardagsproblem 
för åkerier i Stockholm.

– Vi vill att planering av godsflöden ska in 
tidigare i processen, säger Märta Brolinson. 

Strax innan en ny rödgrönrosa majoritet tog 
vid, antog Stockholm stad en ny godsplan som 
ska öka framkomligheten för gods i stan.

– Vi tittar på möjligheten att t ex köra gods i 
kollektivkörfält på infartsleder. Hittills har vi 
fått nej från politiskt håll till gods i bussfiler i 
innerstan.

Nytt bygglogistikcenter i Årsta

– På Årstafältet ska 6 000 bostäder byggas. 
Därför satsar vi på ett nytt bygglogistikcenter 
vid Årsta kombiterminal, likt bygglogistik-
centrat vid Norra Djurgårdstaden. Det blir 
klart 2015–2016 och har redan beviljats EU-
stöd, säger Per-Erik Österlund, ansvarig för 
Clean Truck projektet och tung lastbilstrafik 
vid Stockholm stads miljöförvaltning.

Med intelligentare logistik hoppas man få 
ner antalet transporter och få klimatsmartare 
lösningar.

– Vi har 50 miljölastbilar som rullar i city 
tack vare EU-projektet Clean Truck, som möj-
liggjorde fordonsbidrag med 50 % till merkost-
naden för miljölastfordon.

Så ska Stockholm klara växande godsflöden
Nytt bygglogistikcenter i Årsta, nattleveranser, nytt 
samlastningsprojekt för näringslivet och gods i 
busskörfälten. Det är några lösningar Stockholm  
stad diskuterar för att klara stadens växande  
godstrafikflöden.

– vi vill att planering av godsflöden ska in  
tidigare i processen, säger märta Brolinsson.

– tomteboda skulle vara en utmärkt plats för 
omlastningsterminal och terminal för den  
växande e-handeln, säger per-erik österlund.  

Etablera i ULRICEHAMN -  

Ny motorväg drar expanderande företag till orten. 
Det nya industriområdet Rönnåsen (400 000 m2 industrimark) utmed riksväg 
40 fylls snabbt på med internationellt verksamma företag som ser fördelarna 
med Ulricehamns strategiska läge. 

Är du också intresserad av bästa skyltläge i ett av Västsveriges främsta logi-
stikområden? Här säljer vi tomter från 110 kr m2. Med en timma till Göteborg, 
två flygplatser inom 45 minuters radie och en arbetsmarknadsregion som inklu-
derar kompetens från högskolor i såväl Jönköping, Borås och Göteborg skapas 
goda förutsättningar för växande företag! 

Ett av Västsveriges bästa logistiklägen för 
lager, produktion och tillverkning!

Kontakta Näringsliv Ulricehamn för mer information. 
+46 321 59 59 60 - info@nuab.eu  
www.nuab.eu 

en ny godsplan ska öka framkomligheten för gods i Stockholm



Zoégas är ett gammalt familjeföretag som 
startade i Helsingborg redan 1886. Sedan 
1986 ingår det i Nestlé och har utvecklats 
från ett regionalt kaffemärke till att bli Sveri-
ges mest populära varumärke inom snabb-
rörliga konsumtionsvaror. Kaffet till vårt rosteri 
kommer i container och vi har även direktim-

port av färdigvaror från våra fabriker i Europa. 
Helsingborgsregionen är ur ett logistikper-
spektiv en väldigt bra plats att finnas på. Vi 
är också stolta att finnas i en region med 
politiker som vågar satsa. När vi har gjort 
kalkyler har vi kommit fram till att Helsingborg 
är det absolut bästa stället för oss att finnas.

Vårt läge är en naturtillgång – Nära kontinenten, med väl utbyggd infrastruktur.  
Den väl fungerande hamnen, våra goda järnvägsförbindelser, och Europavägarna  
mot både Stockholm och Göteborg. Vi ser faktiskt läget som en naturtillgång.
familjenhelsingborg.se

Intresserad av att etablera er verksamhet hos oss i Familjen Helsingborg? 
Läs mer och se hela intervjun med Magnus Nordin på: 
familjenhelsingborg.se

Magnus Nordin, VD på Zoégas i Helsingborg
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naturtillgång

Regionen är viktig för vår själ
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Året var 1949. I Lidhult fanns ett lokalt såg-
verk där man, precis som på andra sågverk i 
landet, bar bräder dit de skulle för hand. Plöts-
ligt föddes idén att det borde gå att bygga en 
maskin som kunde lyfta och bära bräder istäl-
let. En gammal Scania-lastbil fick bli prototyp 
och byggdes om till en gaffeltruck. Maskinen 
gjorde succé och såldes till andra sågverk i 
trakten. Så föddes truckproduktionen i Lid-
hult. 

Idag ägs fabriken i Lidhult av finska Cargo-
tech, och här tillverkas gaffeltruckar med det 
anrika varumärket Kalmar. 

Fabriken ligger utanför Ljungby i sydvästra 
hörnet av Småland, med 350 anställda, i ett 
samhälle med bara 600 invånare. 

Fram till förra året tillverkades även reach-
stackers och tomcontainerhanterare här, men 
den tillverkningen flyttades till Polen 2014. 

– Då koncenterades verksamheten här till 
gaffeltruckar. Men utvecklingscentret för 
reachstackers finns kvar i Lidhult, berättar 
marknadschef Stefan Johansson. 

världsrekord i tyngdlyft

Den 12 september 2014 var en historisk dag på 
truckfabriken i Lidhult. Den senaste modellen 
av Kalmars reachstacker, Super Gloria, satte 
världsrekord i tyngdlyftning för truckar. Dör-
rana öppnades för ett samlat internationellt 
pressuppbåd när jättetrucken klarade att lyfta 
en 103 ton tung container.

– Kalmar uppfann i princip dagens 
moderna reachstackers. Vi har varit ständig 
marknadsledare säger Dan Pettersson, SVP 
Mobile Eqipment.

Super Gloria är macho-versionen av  
Kalmars femte generation reachstackers,  
med det minnesvänliga namnet Gloria, som 
lanserades 2014.

Världsrekord i tyngdlyft med truck i Lidhult
I lilla Lidhult i Småland arbetar 350 anställda i Kalmars 
truckfabrik, där världsrekord i tyngdlyft med truck sat-
tes i höstas. Truckvärlden må vara en liten värld, men 
den speglar utvecklingen i hela industrin.

Innan lyftet visade Kalmar upp en parad av 
företagets truckflotta, däribland en av de för-
sta gaffeltruckarna som tillverkats i Lidhult, 
byggd av en gammal Scania-lastbil med en 
lyftkapacitet på fyra ton. 

Speglar världsmarknaden

Truckmarknaden speglar inte sällan större 
industritrender, i allt från ekonomisk utveck-
ling och miljöfrågor, till materialhantering. 
Kalmars truckar används inom allt från retail 

till tung pappers- trä- och stålindustri, i allt 
från bulk-, roro och intermodal hantering till 
annan godshantering. De röda truckarna syns 
över hela världen i lager, distributionscentra, 
hamnar och inlandsterminaler. 

– Vår största marknad är EMEA, följt av 
Nordamerika. Asien är tredje störst och mot-
svarar omkring 20 procent av försäljningen, 
säger Dan Pettersson. 

– Men vi växer på tillväxtmarknader som 
Afrika och Sydamerika.

Bolaget har kunder i 170 länder och fabri-
ker i Lidhult och Stargard i Polen, Cibolo och 
Ottawa i USA och Bangalore och Shanghai i 
Asein. Huvudkontoret finns i Tampere, Fin-
land. 

grön stark trend

Reachstackers är framförallt stora inom con-
tainerhantering, men Stefan Johansson ser 
också en stor potential i tung industri. 

– Vi levererar mycket specialutustning som 
lyftkrokar och magneter. Vi ser också stor 
potential inom vindkraft. 

I mogna ekonomier går utvecklingen mot 
större, mer tekniskt avancerade truckar.

– En del av marknaden försvinner dock på 
grund av trenden med allt större container-
hamnar och terminaler. Där byts truckarna 
ut mot kransystem och annan automatiserad 
utrustning.

Enligt Stefan Johansson finns ett starkt 
fokus på energibesparing och hållbara gods-
flöden.

– Grönt är en stark trend. Vi har bland 
annat utvecklat Greencrane, en LNG-driven 
reachstacker, och flera hybrider och eldrivna 
gaffeltruckar. 

text & Foto HilDA HultéN

en av de första lidhultstruckarna, en gaffeltruck från 1953, med lyftkapacitet på fyra ton.

– truckarna blir större, grönare och mer avan-
cerade, säger Stefan Johansson.

Kalmars gaffeltruckfabrik i lidhult sysselsätter 350 personer. 

Kalmars senaste stolthet, reachstackern 
Super gloria, satte världsrekord med ett  
containerlyft på 103 ton. 

Sundsvall Logistikpark  

Ett nytt transportnav i hamnen
Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. Sundsvalls Hamn är 
idag Sveriges sjätte största containerhamn och behöver byggas ut. Detta ger 
basindustrin utvecklingsmöjligheter, vilket är viktigt för hela Sverige. 

Vi ger även de andra 456 branscherna i Sundsvall tillgång till hållbara och  
effektiva transporter – viktigt för ökad konkurrenskraft – viktigt för miljön. Det 
gör vi genom att; 

 

på samma plats och flyget som bara ligger ett stenkast därifrån.

biogas. 

Välkommen!

www.sundsvalllogistikpark.sewww.sundsvallshamn.se

Cargotech är en av utställarna på 
årets logistik&transport med truck i 
göteborg.



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

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

• Här finns lediga lokaler färdiga för inflyttning.
• Här finns en av Skandinaviens största kombiterminaler 

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

• I samarbete med Van Dieren erbjuder vi fasta tåg
transporter till och från Europa sex dagar i veckan.

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

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

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

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

Är du intresserad av mark och lokaler på 
Katrineholms Logistikcentrum, kontakta 
Catena, Maths Carreman, 073070 22 12.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

Eskilstuna

Västerås

Uppsala

Södertälje

Stockholm

Motala

Linköping

JönköpingGöteborg

Skövde

Nyköping

Oxelösund

Norrköping

Visby

Kalmar

Karlskrona

Halmstad

Malmö

Stockholm
Skavsta Flygplats

KöpingKarlstad

Borlänge

Gävle

Hudiksvall

Sundsvall

Östersund

Örnsköldsvik

Umeå

Skellefteå

Luleå

Gällivare

Kiruna

Lycksele

Örebro

Katrineholm

Missa inte att synas i 
kommande nummer!

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

www.intelligentlogistik.se

            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

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

Om: • Logistiklägen • 
• Materialhantering •

Mässupplaga: PLAN-konferensen samt 
Logistik & Transport

Nr 4 Tematidningen i Dagens industri
Utkommer vecka 18. Materialdag 20/4

Om: • Årets logistikkommun • 
• De stora logistikbolagen • 

• Truckbranschen • 
• Logistikfastigheter • Logistiklägen •

• Mässextra Logistik & Transport • 
Mässupplaga: Logistik & Transport 

i Göteborg

Intelligent Logistik

Bygger för 
framtiden
INAB - Infrastruktur i Umeå AB - är ett kommunalt bolag 
som arbetar för att skapa  effektiva och långsiktigt hållbara 
transportlösningar.
Vi ansvarar för utvecklingen av Umeås nya godsbangård 
samt logistikområdet  NLC Terminal och NLC Park.  
INAB förvaltar även två resecentrum, Umeå Östra och 
Hörnefors och planerar nu för nya Umeå C.  
Inom INAB finns bl.a. dotterbolagen Umeå Hamn AB 
och Umeå Vagnverkstad AB.

Kontakta oss:
Infrastruktur i Umeå AB
Telefon: 090-71 80 00, inab@umea.se

www.inab.umea.se

Namnlöst-1   1 2015-01-28   10:50:45
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Årets logistikkommun 2015 på Logistik & Transport

gett kontroll över varuflödet och bl a minskat 
transportbehovet med 75 % i livsmedelstran-
sporterna. 

Alltfler kommuner satsar på en övergång 
till mer hållbar logistik genom att engagera sig 
i hamnar, kombiterminaler och logistikpar-
ker som kan avlasta behovet av särskilt last-
bilstransporter. Bland både kommuner och 
forskare finns en medvetenhet om att en stor 
andel av lastbilstransporterna på gator och i 
stadskärnor kan minskas och effektiviseras 
genom en medveten kommunal planering och 
samarbete med näringslivet.

Några städer har också börjat väga in ett 
logistikpersperspektiv i sin stadsplanering.

”Den goda staden”

– Det handlar om hur den goda staden ska för-
verkligas och att man ser ett helhetsperspektiv 
och tar hänsyn till godstransporter i över-
gripande planering, säger Maria Lindholm, 
projektledare vid Lindholmen Science Park i 
Göteborg och med i juryn för Årets logistik-
kommun. Transporteffektivisering genom 
samordnad varudistribution kräver informa-
tion som är tillgänglig för både leverantörer 
och beställare. Kommunen som varuägare 
behöver verktyg och makt över logistiken för 

Logistik & Transport på Svenska Mässan i 
Göteborg är den stora, årliga mötesplatsen 
för logistikfolk i Sverige – 19-21 maj. Där 
blir det prisutdelning i Intelligent Logistiks 
nya tävling. Förra året vann Ystad kommun 
för den djärva Ystad–Österlenmodellen, som 

Utmärkelsen Årets Logistikkommun vill stimulera till 
ökad insikt om logistikens roll i hela samhället och om 
de möjligheter en kommun har att förbättra sin logistik 
och stadsmiljö. 

skicka motivering till info@intelligentlo-
gistik.se senast den 15 april.

NOMINERA DIN KOMMUN!

Vilken kommun har gjort mest för att 
samordna varutransporter?

Vilken kommun har satsat mest på 
hållbar logistik?

Vilken kommun har med logistiker i 
planeringen?

Vilken kommun har satsat mest på 
hållbart resande? 

Vilken kommun har gjort mest för 
övergången från den bilburna staden 
till en stad där cyklister, fotgängare och 
kollektivtrafik är med?

Vilken kommun har gjort mest för att 
underlätta för befintliga och gynna nya 
logistiketableringar?

DE SEx BEDÖMNINGS- 
KRITERIERNA FÖR ÅRETS 
LOGISTIKKOMMUN

Förra årets prisutdelning av Årets logistikkommun, som även i år kommer att hållas från stora 
scenen på logistik & transport vid Svenska mässan i göteborg i maj. 

ROTORN 1 – INDUSTRIGATAN 10 – BORÅS 
I Ramnaslätt industriområde i Borås erbjuder vi 9 500 kvm lager- 
och produktionslokaler. Utöver denna yta finns även byggrätt om 
6 000 kvm för en ny hyresgäst. 19 portar både i markplan och 
med lastkaj gör att fastigheten är ett flexibelt, prisvärt alternativ 
där kvalitet, tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör 
många olika lokallösningar. 
 

TEKNISK  INFORMATION
•  19 portar varav 2 i markplan.
•  Grund: Platta på mark.
•  Takhöjd: 2,5 till 6,5 meter.
•  Kraftförsörjning: 500 A.
•  Uppvärmning: Fjärrvärme.
•  Byggrätt: 6 000 kvm.

LEDIGA LAGER- OCH PRODUKTIONSLOKALER I BORÅS

www.corem.se

För ytterligare information kontakta 
vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 
073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel

att öka värdet i egna försörjningskedjor, med 
ökad service, leveransprecision och kvalitets-
säkrade miljömål. 

Syftet med utmärkelsen är framförallt att 
lyfta frågor om logistikens roll i hela samhäl-
let och de möjligheter en kommun har att för-
bättra sin logistik.

Årets pris delas ut på Logistik&Transport i 
Göteborg den 20 maj klockan 12, vid ett semi-

narium på mässans huvudscen Aktivitetstor-
get.

text & Foto leNA SoNNe
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– Där är ju problemet skillnad i spårvidd 
Finland–Sverige, men det klarar man av på 
andra ställen också, säger han och nämner 
Kazakhstan, Kina och Litauen som exempel. 

 Finska staten överväger att bygga en järn-
väg till Murmansk-banan och därmed nå även 
Murmansk hamn. Oddgeir Danielsen vill inte 

rangordna de olika projekten och tycker inte 
heller att det råder särskilt stor konkurrens 
mellan dem. 

Kinahandeln kan gå oss förbi

– Här uppe tror jag inte det är något problem 
på jättelång sikt. Alla tror att det är benhård 
konkurrens men det är ”plenty of work” för 
alla. Problemet är att alla inte klarar av att 
leverera allt de skall leverera och i de ryska 
hamnarna är ju kapaciteten sprängd. 

Det är skäl att fatta beslut angående en 
hamn för Nordostpassagen nu, eftersom möj-
ligheten annars riskerar rinna ur händerna. 

– Jag tänker ofta på det Kanadas premiär-
minister Stephen Harper sa då Ryssland place-
rade sin flagga på botten av Arktis ”Arctic: Use 
it or loose it”. Jag tycker frågan hittills inte fått 
så mycket utrymme på politisk nivå i Sverige 
och Finland. 

En risk är att Kina kan bygga en egen hamn 
för omlastning på Svalbard eller Island och då 
får Finland och Sverige ingenting.  

Sanktionerna hittills inte så dramatisk 

I början av augusti utlyste Ryssland import-
förbud av livsmedel från både EU-länderna 
och Norge. Beskedet var ett bakslag för livs-
medelsindustrin men också för de transport-
företag som skötte leveranserna. Inte minst de 
företag som investerat i kylbilar. 

– I ett kortare skede så tror jag nog man 
klarar av att hantera det. Men i ett längre per-
spektiv så kommer vi helt klart också se kon-
kurser som ett resultat av det här. 

Enligt Oddgeir Danielsen är branschen van 
vid att hitta nya lösningar vid svåra situationer 

”Kinahandeln via Nordostpassagen 
kan gå oss förbi”
– Jag tror inte man kan sitta och vänta allt för länge, 
då kan andra vägar etableras och det för sent, säger 
Oddgeir Danielsen, direktör för NDPTL, Northern 
Dimension Partnership on Transport and Logistics om 
utvecklingen i Arktis.

portade varor, men en stor del av laxen som 
exporteras når ändå Ryssland via Vitryssland 
och de baltiska länderna. 

– Det man ser är reducerad aktivitet som 
en naturlig följd. Men ännu har vi inte sett de 
stora effekterna. 

Av ANDerS BACKAS

NDPTL är ett partnerskap där alla länder 
kring Östersjön samt Ryssland, Norge och 
Vitryssland deltar. Målet är att främja utveck-
lingen av transportförbindelser och logistik i 
norra Europa. Man organiserar ministermö-
ten och har en fond för studier och analyser av 
lönsamhet och miljökonsekvenser. 

– Det som skiljer oss från många andra 
samarbetsorgan är just att vi har sådana verk-
tyg. Vi kan omvandla policy till praktik, säger 
Oddgeir Danielsen om partnerskapet, som är 
en del av EUs s k Nordliga dimensionen. 

 Utvecklingen av infrastrukturen norr om 
polcirkeln är inte det enda på agendan. Men 
det är ett område där mycket kan ske. 

– NDPTLs roll är också viktig eftersom EUs 
transportstrategi TEN-T inte omfattar Arktis.   

intressant för Kina

Infrastrukturen i norr har betydelse dels för 
logistiken för energi och råvaror, dels för han-
deln med Asien via Nordostpassagen. 

– För Kina är det här väldigt intressant. 
Kina kommer att kanalisera mycket av sin 
import och export via den i framtiden, men 
dom är också beroende av hamnar där i norr, 
som kan ta den här lasten och med förbindelse 
till det europeiska transportnätverket. 

Den hamn som redan är kopplad till järn-
vägsnätet är Narvik, men där är trångt och 
kapaciteten redan fullt utnyttjad av LKAB:s 
malmexport. 

Nya flöden från Sverige

Det korridoralternativ som kanske har det 
starkaste stödet är en förlängning av järnvägen 
från finska Rovaniemi till hamnen i Kirkenes, 
intill ryska gränsen. En fördel med alternativet 
är att hamnen ligger längre österut än övriga 
norska hamnar och sjöfrakten med isklassade 
fartyg då blir kortare. 

Oddgeir Danielsen anser att en sådan för-
bindelse skulle leda till transportflöden både 
för Finland och Sverige via Torneå. 

– Kina kan komma att kanalisera mycket av 
sin import och export via Nordostpassagen i 
framtiden, säger oddgeir Danielsen. 
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Järnväg från finska rovaniemi till hamnen i Kirkenes skulle kosta ca tre miljader euro,  
ett möjligt korridoralternativ.
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Norsk lax är med på listan över portade varor. 
men en stor del av laxen når ändå ryssland 
via vitryssland och Baltikum. 
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och har förutsättningar att hitta andra rutter 
och marknader. 

– Företagen har också möjligheten att 
stänga av kylaggregaten och köra vanligt 
styckegods även om det inte är idealiskt om de 
investerat i dyr utrustning. 

Även den norska laxen är med på listan över 
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hamnarna.
– Nya järnvägslinjer till Europa har också 

öppnats. När nya spår byggts för snabbtågen, 
har de gamla spåren frigjorts för gods.

– Problemet är att containers går tomma 
tillbaka, kineserna köper inte så mycket från 
Europa. 

väl utbyggd infrastruktur

I Peking har invånarantalet ökat från 9 mil-
joner 1980 till över 20 miljoner 2012. Antalet 
bilar överskrider idag 5 miljoner. Infrastruk-
turen är väl utbyggd. Tunnelbanan är sam-
manlagt 442 km lång med 16 linjer. 

– Målet är att Pekings tunnelbanesystem 
ska överskrida 1 000 kilometer år 2020.

Peking har sex ringleder och över 21 000 
bussar fördelat på 764 busslinjer. Den andra 
ringvägen omgärdar det centrala Peking och 
följer sträckan för den gamla ringmuren, där-
efter följer övriga ringvägar i allt vidare cirklar 
kring staden. Men de sex ringlederna har inte 
löst trafikproblemen.

världens smutsigaste luft

Idén till boken väcktes i januari 2013. 
– Då drabbades Peking av en smogkatastrof, 

känd som ”Airpocalypse”. Vi valde att flytta 
hem till Stockholm av hälsoskäl.

Peking är en av världens mest luftförore-
nade megastäder och ligger i Kinas ”kolbälte”. 

– Stora satsningar görs på förnyelsebara 
bränslen. Men ett mål på 15 % förnyelsebart 
2020 gör inte så stor skillnad när målet sam-
tidigt är fördubblad tillväxt. 

Har stöttat bilism framför cyklar

Den tidigare cykelstaden Peking har nu stän-
diga bilköer, en stad med några av världens 
värsta trafikinfarkter.

– Myndigheterna har vela stödja bilindu-
strin vilket har gjort att antalet bilister kraftigt 
har ökat. Cykelbanornas utrymme har mins-
kat drastiskt. En tredjedel av vägytan uppläts 
förr åt cyklisterna. 

– Förr cyklade mer än hälften av kineserna 
till jobbet, långa trädalléer skiljde bilisterna 
och cyklister. 

När bilismen favoriserades på 1990-talet 
höggs trädalléerna ner för att bli väg, cykel-
skatt infördes och parkeringsavgiften för cyk-
lar höjdes. Peking var 2006 den stad i Kina 
som släppte ut mest koldioxid, både per capita 
och i ren koldioxidmängd.

Ola Wong har arbetat som korrespondent i 
Kina i tio år och beskriver i boken den kine-
siska modellen för tillväxt. Men också om 
diktaturen, miljöproblemen, klassklyftorna 
och landsbygdens utarmning.

Jag frågar honom först om varudistributio-
nen, som inte är något stort ämne i boken.

– På dagen ser man nästan inga lastbilar i 
Peking. All varudistribution och alla byggle-
veranser sker under natten. Långa varutran-
sporter sker i huvudsak på järnväg till de stora »mr Simmons«. torrnålsgravyr, Axel Fridell. 
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i peking har invånarantalet ökat från 9 miljoner 1980 till över 20 miljoner 2012. Antalet bilar 
överskrider idag 5 miljoner.

varudistribution off peak enda möjliga i peking
– I Peking sker all varudistribution och byggleveranser 
nattetid. Det är helt enkelt omöjligt att komma fram dag-
tid, berättar Ola Wong, journalist och författare till nya 
boken Pekingsyndromet: Kina, makten, pengarna

– Tillväxten sker till priset av miljö och 
hälsa och mycket annat som både kort- och 
långsiktigt är katastrofalt, säger Ola Wong.

I Peking har lungcancern ökat med 60 % de 
senaste 10 åren. Enligt WHO dog 470 000 per-
soner i Kina 2008 p g a ”outdoor air pollution”.

görs beroende av konsumtion

Boken handlar om Kinas väg till ekonomisk 
supermakt. 

– De som trodde att demokrati var en för-
utsättning för marknadsekonomi och att en 
marknadsdriven ekonomi inte kunde fungera 
i en kommunistisk diktatur har haft fel.

Hur är det möjligt?
– Trots att inga stora folkomflyttningar 

varit lyckade i Kina är det en storskalig folk-
omflyttning som pågår nu. Människor på 
landsbygden ”flyttas” in till nybyggda städer 
nära infrastruktur och kommunikation och 
görs beroende av konsumtion. Tidigare själv-
försörjande bönder får ta lån till nya lägenhe-
ten när deras hus i byarna jämnas med mar-
ken. En ny medelklass växer fram. 

Kan den ekonomiska tillväxten och utveck-
lingen i landet fortsätta på samma sätt? 

Ola Wong är osäker. Han ser en framtid som 
kan utveckla sig enligt flera olika scenarier.

– Det styrande kommunistpartiets grepp 
om makten och över folket vilar på att den 
ekonomiska utvecklingen fortsätter. Samti-
digt leder denna ekonomiska utveckling till 
rovdrift på miljön som börjar få ohållbara 
konsekvenser för både invånare och maktha-
vare.

text & Foto leNA SoNNe

– tillväxten sker till priset av miljö och hälsa 
och mycket annat som både kort- och långsik-
tigt är katastrofalt, säger ola wong.
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