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ledare

När vi intervjuar branschkunniga återkommer nästan 
alltid samma frågeställning: Hur ska vi säkra kompetensen? 
Det som saknas är kombinationskunkaper, personer som både 

förstår sig på logistik och gärna IT, handel, produktion eller något annat 
hett ämne. 

”Det finns för få digitalister” säger Jonas Ogvall, vd för Svensk Digital 
Handel, som menar att akademin ligger efter i att tillhandahålla utbild-
ningar som ger den kompetens som behövs. Även ständigt aktuelle 
logistikprofessorn Dag Ericsson nämner kompetensbristen som en av 
handelns stora utmaningar framöver och vår krönikör Tobias Jonasson 
skriver om hur branschen behöver förändra sina strukturer för att locka 
talanger från alla grupper. 

Att locka kompetens är allas gemensamma uppgift, det gäller att sprida 
ordet om hur viktig logistiken är för de stora samhällsutmaningarna. 

Ett sätt att skaffa kompetens är att vara aktiv i ett nätverk. Sedan års-
skiftet är Intelligent Logistik stolt medlemstidning för logistikföreningen 
Plan. I samarbetet ingår bl a produktionen av Plans nya medlemsskrift 
Planetern, som blir en integrerad del i magasinet och även skickas ut 
digitalt till Plans alla medlemmar. Innehållet är späckat med krönikor, 
reportage, intervjuer och nyheter från nätverket. Närmast att bevaka blir 
Plan-konferensen 15–16 april som har ett riktigt bra program i år! 

God logistik kan förenkla och förbättra överallt, oavsett om det är vid 
infrastrukturbyggen, i handeln, i produktionen eller på webben. Till och 
med i privatlivet, eller naturen. Se bara på myrornas smarta lösningar 
inom energieffektivt byggande, produktionslogistik och infrastruktur. 
Där finns en hel del inspiration att hämta! 

Vi bevakar logistikens hela bredd, från produktionslogistik, inköp och 
supply till sjöfart, handel, distribution och konsumtion. En stark trend 
är att det byggs ovanligt mycket nya logistikytor. Under 2015 färdigställs 
nästan dubbelt så många kvadratmeter logistikytor som ett normalår och  
hela tiden hör vi om nya logistikbyggen runtom i Sverige.

Vi hoppas att innehållet i det här numret ska hjälpa till att öka kun-

skapen och inspirera till bätte logistik. Genom vårt pris Årets Logistik-
kommun som delas ut för andra gången under Logistik & Transport 
i Göteborg i maj vill vi också hjälpa till att inspirera och lyfta de goda 
exemplen. Så glöm inte att nominera din kommun! Om den förtjänar 
det. 

Med våra temabilagor i Dagens industri som når ca 400 000 läsare, ett  
fördjupande affärsmagasin med en RS-kontrollerad upplaga på 10 600 
ex som når ca 40 000 läsare och vår växande nyhetssajt intelligentlogistik.
se som besöks av tusentals logistikintresserande varje vecka är Intelligent 
Logistik Nordens största branschtidning inom logistik.   

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

Hilda Hultén, chefredaktör

Intelligent Logistik är Sveriges största tidning om inköp, logistik, produktion och affärer.
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nyheter

garen på Transportstyrelsen ut. Den 
nya handläggare arbetade tidigare för 
Swedavia och anställdes av en chef som 
kort därpå gick från Transportstyrelsen 
till Swedavia. De nya större flygplan 
som Transportstyrelsen godkänt trots 
kritiken, är betydligt större än dagens 
Malmö Aviation-plan och väger 20 ton 
mer. Bromma, som ligger mitt i stads-
bebyggelse och med inflygning över 
tätbebyggda bostadsområden och nära 
stora genomfartsleder, är för liten för så 
stora plan, anser kritiker.

Det finns också flera personkopp-
lingar mellan Malmö Aviation och 
Swedavia. Malmö Aviations vd var 
tidigare styrelseledamot i Swedavia och 
Swedavias nuvarande flygplatschef för 
Bromma,var tidigare ”vice president” i 
Malmö Aviation. 

Malmö Aviations och dess norska 
ägare Braathens står för i stort sett all 
passagerartrafik på Bromma. Nästan 
alla avgångar sker i praktiken i Braa-
thens regi, antingen via Malmö Avia-
tion eller Braathens Regional.

världens största sammanslutning av 
piloter och flygplansägare med 470 000 
medlemmar. Organisationen anser 
att beslut som avviker från internatio-
nellt vedertagna flygsäkerhetsnormer 
är allvarliga, oacceptabla och innebär 
väsentligt ökade risker vid flygolyckor 
och tillbud. 

Märkliga personkopplingar 
Nu menar kritiker att personkopplingar 
mellan tillsynsmyndighet och det 
flygbolag som dominerar trafiken på 
Bromma kan ha påverkat besluten.

Swedavia fick först negativt förhands-
besked av Transportstyrelsen när de 
ansökte om uppgradering till ban-
klass 3C. Strax därpå byttes handläg-

Det finns risker med de stora flygplan 
som tillåts på Bromma. Säkerhetszoner 
saknas, eftersom rullbanan begränsas av 
stora trafikleder.

Av Gösta Hultén

Sedan Swedavia tog över ansvaret för 
Bromma flygplats har Transportsty-
relsen godkänt att allt större flygplan 
ska få flyga till Bromma – helt i strid 
med internationella säkerhetsregler. 
Flygplatsen bör bara användas av plan 
som kan klara sig med de begränsade 
säkerhetsutrymmen som gäller på 
Bromma, anser den svenska pilot- och 
flygorganisationen, AOPA. Företrädare 
för organisationen har nu begärt pröv-
ningstillstånd hos Högsta förvaltnings-
domstolen för att överklaga ett beslut 
om Bromma i Transportstyrelsen, som 
är statens tillsynsmyndighet i flygsäker-
hetsfrågor. Beslut om prövningstillstånd 
väntas under våren.

AOPA Sweden är den svenska delen 
av IAOPA, International council of 
aircraft owner and pilot associations, 

»Person-
kopplingar 
tillsynsmyn-
dighet–flyg-
bolag kan 
ha påverkat 
besluten om 
Bromma«

Rättslig strid om säkerheten på Bromma flygplats 

Teckenförklaring
Utfall 2013

LAeq 54

LAeq 55

LAeq 56

LAeq 57

LAeq 58

LAeq 59

LAeq 60

LAeq 61

LAeq 62

LAeq 63

LAeq 64

LAeq 65

                     Max 80

De större flygplan som får flyga på Bromma trots kritik från internationella luftfartsorgan, är betydligt större än dagens plan.
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Bromma flygplats 
ligger mitt i 
stadsbebyggelse 
med inflygning 
över tätbebyggda 
bostadsområden.
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logistikfastigheter

ser positivt på.
– En sån här etablering är en 

relativt stor process och man 
stöter alltid på hinder längs resan. 
Vi har haft bra samarbete med 
Eskilstuna kommun från dag ett 
och jag har imponerats över deras 
vilja att hitta lösningar, lyssna på 
våra behov och gemensamt hitta 
vägar framåt, säger han. 

Bygget påbörjas inom några 
månader och den nya logistik-
anläggningen ska stå klar för full 
drift under andra halvan av 2016.

tensiv verksamhet som vår.
Det blir ett 60 000 kvm stort, 

toppmodernt ”shared user”-lager 
med en maxhöjd på tolv meter. 
Anläggningen ska också rymma 
stickspår för att kunna lasta och 
lossa tåg, markportar för sidloss-
ning, en avdelning för farligt gods 
samt kontorsutrymmen.

Anpassning och optimering 
ska ske efter kundernas önskemål 
redan under byggfasen. Eskilstuna 
kommun är också involverad i 
planeringen, vilket Per Zandrén 

vi behöver utöka vår kapacitet 
med nya moderna lokaler. Sen har 
vi en lång historia i Eskilstuna, 
det var ett enkelt beslut, säger Per 
Zandrén, Business Director Swe-
den North på DSC.

Möjlighet till tåglossning 
Läget är strategiskt bra med 90 
kilometer till Stockholm och när-
het till E20 och Svealandsbanan. 
Kombiterminalen två mil bort har 
dagliga tågpendlar till hamnarna i 
Göteborg, Halmstad, Malmö och 
Trelleborg.

– Vi får närheten till Stockholm 
men med ett attraktivare kost-
nadsläge än du kan få i Stock-
holms absoluta närhet.

En annan fördel är tillgången 
till personal. 

– Det finns god tillgång till 
arbetskraft i Eskilstuna kommun, 
det är viktigt för en så personalin-

Inom de närmaste månaderna ska 
DHL Supply Chain påbörja bygget 
av ett 60 000 kvm stort lager på 
sin mark i Eskilstuna logistikpark. 
Går allt som tänkt blir jättelagret 
klart under andra halvan av 2016.

Av Hilda Hultén 

2013 köpte DHL ett 10 hektar 
stort markområde i Eskilstuna 
logistikpark. Förvärvet skedde 
genom en bytesaffär med Eskil-
stuna kommun, där kommunen 
fick DHLs dåvarande fastighet i 
Ekeby. Nu har det blivit dags att 
exploatera marken. 

DHL Supply Chain (DSC) är 
divisionen för kontraktslogistik 
inom DHL och har 15 lager mel-
lan Malmö och Stockholm. Valet 
av plats för det nya lagret föll på 
Eskilstuna av flera skäl.

– DHL Supply Chain växer och 

Nu erbjuder vi mer än 20.000 kvm lager med till- 
hörande kontor på bästa logistikläge i Öresunds- 
regionen. Lokalerna är anpassningsbara och ni kan  
välja att hyra allt ifrån 2.000 kvm till över 20.000 kvm.
Tillträde: 2016-01-01. 

Kontakta Nicklas Schmidt  
på 076-840 73 30.

20.000 m2 
PÅ BÄSTA LÄGE  
I MALMÖ

Alltid på bästa logistikläge

www.tribona.se

LITE FÖRE

Jättebygge för kontraktslogistik 
i Eskilstuna

DHL bygger ett 60 000 kvm ”shared user”-lager i södra delen av  
Eskilstuna Logistikpark. 
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– Närhet till marknaden är 
viktigast och viktigare än att ligga 
rätt med hänsyn till inflödena, 
helt enkelt därför att företagen 
normalt lägger mer pengar på 
distribution till kund än infrakter, 
där landdragningen i Sverige ju 
ofta bara är en liten del av en lång 
intermodalfrakt från Asien.

– Därför ligger städer som 
Norrköping, Örebro och Eskil-
stuna väl till när marknaden är 
Sverige och hela Norden. Helsing-
borg, Jönköping och 

Borås ligger väl till när mark-
naden är Sverige/Danmark-orien-
terad.

– För Västerås är det en nackdel 
att man inte alltid kan nå fram 

utan chaufförsbyte från Sydsve-
rige, menar han.

För logistiklägen i Mellansve-
rige räknas också möjligheten att 
nå Finland.

– Man kan säga att Finland här 
kompenserar Danmark. Man kan 
räkna timmar för att komma med 
Finlandsbåtarna.

Göteborg och Storstockholm 
är givetvis också topplägen men 
dyrare att etablera sig i och trög 
trafik.

På senare år har Örebro och 

Trollhättan fått några stora nyeta-
bleringar.

– Men intresset att lokalisera 
nära Norge gäller främst norsk-
ägda företag, påpekar Pär Sand-
ström.

Markpriset, som kan variera 
mycket, är mindre viktigt än t ex 

logistiklägen

Pär Sandström tror att Malmöre-
gionen och sydöstra Sverige, kan 
bli framtida vinnare, tack vare nya 
flöden från Östeuropa.

Av Gösta Hultén

Listan över Sveriges bästa logis-
tiklägen väcker alltid intresse 
och debatt. Den handlar ofta om 
demografin och om bara Sverige 
ska räknas.

Pär Sandström är logistikkon-
sult med stor erfarenhet av att 
hjälpa företag att hitta rätt logis-
tikläge.

Man menar att närheten till 
marknaden, d v s demografin, 
alltid spelar stor roll.

infrastruktur och tillgång till per-
sonal på alla nivåer.

Inte alltid rationella skäl
Sedan kan det hända att mindre 
rationella skäl, som var ledningen 
vill bo, avgör.

– Unilever, med brittisk/hol-
ländsk ledning pratade om att 
lägga det svenska huvudkontoret 
på Själland, för Köpenhamn hade 
”bättre skolor”. De tänkte nog då 
främst på egna barn.

Många förvånas över att 
Malmö, med sina stora flöden via 
Öresundsbron och sydskånska 
hamnar sällan lockar logistik-
etableringar.

– Jag har kämpat med Malmö 
men sällan lyckats. Jag vet faktiskt 
inte varför.

Men ny infrastruktur och nya 
flöden kan förändra bilden, menar 
Pär Sandström:

– Med Fehmern Bält-förbin-
delsen kommer Nordtyskland 
närmare Malmö. Det borde öppna 
för nya etableringar.

Även Blekinge och östra Små-
land kan bli framtida vinnare. 

– De växande flödena till och 
från Östeuropa via Karlskrona 
och Karlshamn kan bädda för 
framtida etableringar särskilt när 
det gäller trävaror, möbler och 
e-handel. Jag tror att det är avgö-
rande för Blekinge hur väl man 
lyckas samverka inom regionen 
och med olika aktörer i främst 
Baltikum.

”Malmö och Sydostsverige 
kan bli framtida vinnare”

–  Närhet till marknaden är vikti-
gast eftersom företagen lägger 
mer pengar på distribution än 
infrakter, säger Pär Sandström.

Blekinge, med bl a Karlshamns hamn kan bli framtida vinnare, men då 
krävs goda regionala och internationella samarbeten. 
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tredjepartslogistik

i Jönköping dubbelt så stor på 90 000 
kvm. 

Huvudkontoret finns nu i Borås. 
– Men vi kommer att flytta en del av 

våra centrala enheter till Nykvarn 2016, 
berättar Mathias Kettelhoit.

Anpassat för e-handel och förädling
Det nya lagret i Borås med det passande 
namnet Blixten har en 40 000 kvm 
lagerbyggnad med 11,7 meter i takhöjd 
och två entresolplan ovanför långsidan 
med lastportar, som ger 11 600 kvm 
extrayta för verksamheter med lägre 
krav på takhöjd.

– Man kan använda de här ytorna för 
klassisk e-handel, men också för föräd-
lande verksamheter, påpekar Matthias 
Kettelhoit. 

Med de något lägre totala takhöjder 
som varit vanliga hittills, har det inte 
rymts mer än ett sådant mellanplan 
– som i Aditro Logistics stora Jönkö-
pingsanläggning byggd 2008 – men nu 
blir det alltså två extravåningar ovanför 
lastportarna. Det här speglar den ökade 
efterfrågan på kringaktiviteter som 
e-handelsleveranser och produktföräd-
ling inom tredjepartslogistiken.

Huvuddelen av byggnaden, 28 400 
kvm, har dock full takhöjd med pall-
ställage i sex nivåer.

Hela Boråskonceptet kopieras nu i 
Nykvarn. Byggnaden ägs av fastighets-
bolaget NREAL.

Aditro Logistics omsätter idag 490 
miljoner kronor med ca 300 anställda.

naden i Mälardalen, säger Matthias Ket-
telhoit, vd Aditro Logistics på väg till ett 
nytt kundmöte.

– Jag finns där våra kunder är, säger 
han utan att avslöja var och vilka. Men 
våra kunder finns främst inom retail i 
branscher som dagligvaror och e-han-
del, fashion, konsumentelektronik, 
media. De vill ha nära till Stockholm 
och Mälardalen.  

Från Nykvarn vid E 20, 5 mil sydväst 
om Stockholm och nära Södertälje, tar 
det bara 25 minuter till centrala Stock-
holm.

– Läget söder om Stockholm är 
utmärkt för våra inflöden. Tomten 
ligger intill Volkswagens stora reserv-
delslager och den är större än vår tomt 
i Borås. Intill anläggningen finns också 
stickspår med möjlighet till järnvägs-
anslutning men om det kommer att 
användas, beror på efterfrågan.

Nära Södertälje hamn
– En fördel är också att den nya logis-
tikanläggningen för 3PL ligger nära 
Södertälje hamn.

Den nya anläggningen blir lika 
stor som den som invigdes i Borås i 
februari.

– Fortfarande är dock anläggningen 

Aditro Logistics bygger ny anläggning i 
Nykvarn på 40 000 kvm, sydväst om 
Stockholm, med inflytt våren 2016 och 
byggstart under 2015. Det blir en 
systeranläggning till det lika stora och 
just invigda nya lagret i Borås.

Av Lena Sonne

Aditro Logistics erbjuder 3PL-tjänster 
för lagring, hantering och distribu-
tion i Sverige, Norge och Finland. Man 
har totalt ca 145 000 kvm lageryta i 
sex logistikcentra i Borås, Jönköping, 
Kopstad i Norge, Åbo i Finland och 
med filialer i Skillingaryd och Finne-
rödja. Företaget satsar på en växande 
e-handel. Marknaden för tredjepartslo-
gistik har fortsatt att växa kraftigt när 
e-handelsföretag men även andra före-
tag väljer att outsourca sin logistikhan-
tering för att förbättra sina logistikfunk-
tioner och sänka kostnaderna. 

Satsar på södra Stor-Stockholm
Södra Stor-Stockholm ligger flödesmäs-
sigt kanske bäst till bland alla logistik-
lägen. Men hittills har möjligheterna 
att hitta stora moderna lokaler här varit 
små.

– Vi vill nå den befolkningstäta mark-

Därför bygger Aditro 40 000 
kvm i Nykvarn

Våra kun-
der finns 
främst inom 
retail, de vill 
ha nära till 
Stockholm 
och Mälar-
dalen. Läget 
söder om 
Stockholm 
är utmärkt 
för våra 
inflöden.

– Idag ligger huvudkontoret i Borås, men 
vi kommer att flytta en del av våra cen-
trala enheter till Nykvarn 2016, berättar 
Matthias Kettelhoit.
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Aditro är det första företaget som etablerat sig på Borås Stads nya industri- och företagsområde Viared Väs-
tra. Det 40 000 kvm stora lagret invigdes i februari och får redan nästa år en “tvilling” i Nykvarn. 
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logistikfastigheter

Swedavia säljer inte sin mark i 
anslutning till Landvetter. Istället 
bildas ett joint venture med 
fastighetsbolaget Bockasjö för att 
bygga en ny logistikpark vid 
flygplatsen. Ca 170 000 kvm mark 
ska förberedas för att bygga ca 
100 000 kvm logistikytor. 

Av Hilda Hultén

Swedavia har via dotterbolaget 
Swedavia Real Estate tecknat avtal 

med Bockasjö om gemensam 
utvecklingen av logistikfastigheter 
vid Göteborg Landvetter Airport.

– Det är ett högintressant pro-
jekt med stor potential. Läget är 
utmärkt och strategiskt, mellan 
Göteborg och Borås, med närhet 
till norra Europas största hamn 
och Riksväg 40, som är en huvud-
trafikled mellan Göteborg och 
Stockholm. Jag förstår att Svedavia 
ser marknadspotentialen och 
vill vara med istället för att sälja 
marken, säger Joakim Hedin, vd 
Bockasjö.

Bolagen bildar nu ett joint 
venture för att utveckla Landvetter 
Logistik Park.

– Vi har en gemensam syn på 
hur den här satsningen bör göras. 
De äger marken och har valt att 
samarbeta med oss eftersom vi 
kan det här segmentet, vi vet hur 
man får fatt på logistikkunder och 
bygger vettiga fastigheter. 

Omfattande markarbeten
Detaljplanen beräknas klubbas 
innan sommaren, så snart det är 
klart påbörjas markarbeten för 
hela området. I ett första skede 
färdigställs 170 000 kvm mark 
som möjliggör bygge av totalt 
100 000 kvm logistikfastigheter.

– Vi ska bland annat spränga 

bort en ås, så det är ett rätt omfat-
tande jobb.

Inflyttning i första fastigheten 
beräknas kunna ske under våren 
2017.

– Sedan får vi se vad som hän-
der. Det finns ytterligre ytor att 
bygga mer logistik västerut på 
andra sidan landningsbanorna. 
Men det här är ett jätteprojekt, 
totalt satsar vi 750 miljoner kro-
nor i projektet, så låt oss börja 
med detta.

Växer tack vare e-handeln
Bockasjö äger också en befintlig 
logistikfastighet vid Landvetter, 
en 50 000 kvm stor byggnad som 
hyrs av DB Schenker som ägnar 
sig åt tredjepartslogistik, TPL. 

– De sköter logistiken åt ett 
tiotal kunder, bland annat Fristads 
och Intersport. 

Joakim Hedin gissar att det är 
TPL-branschen som kommer att 
vara främsta intressenterna för de 
nya fastigheterna.

– Flygplatsen är en viktig del av 
samhällsinfrastrukturen, men den 
har nog liten betydelse för vilka 
etableringar vi får här. Volymmäs-
sigt står ju flyget för en bråkdel av 
godsvolymerna. 

– Jag tror snarare på större TPL-
aktörer som hyresgäster. 

I Sverige är 12–13 procent av all 
logistik outsourcad, en relativt låg 
siffra jämfört med andra länder. 

– Stora branschsegment som 
dagligvaror och kläder har i hög 
utsträckning valt att behålla logis-
tiken inhouse. 

Men den växande e-handeln ger 
hopp om nya marknadsmönster. 

– Det har funnits en del övery-
tor i TPL-branschen det senaste 
året. Jag har hört en uppskatt-
ning på 200 000 kvm. Men min 
uppfattning är att överytorna har 
minskat betydligt under senhös-
ten och tidig vår. 

– Alla e-handlare som växer 
kommer till ett vägskäl där man 
måste besluta om man ska drifta 
själv eller outsourca när man byter 
till större lager. 

Han har uppfattningen att 
många nya e-handlare väljer det 
senare, att outsourca. 

– Och fler lär det bli med en 
e-handel som växer snabbt. Det 
gynnar både TPL-branschen och 
oss som fastighetsägare.

– Just nu domineras tillväxt-
marknaden inom logistikfastighe-
ter i Sverige av egenägda fastig-
heter, men jag tror vi kan vänta 
oss fler nybyggen även av den här 
typen framöver.

Totalt ska ca 100 000 kvm nya logistikytor byggas i nya Landvetter Logistic Park, med första inflyttning våren 2017.

Storsatsning på logistik vid Landvetter

– Det har funnits ca 200 000 kvm 
överytor i TPL-branschen senaste 
året, men min uppfattning är att 
dessa har minskat betydligt under 
senhösten och tidig vår, säger 
Joakim Hedin. 
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på spekulation, detta kan bli aktu-
ellt även nu.

– Vår senaste anläggning 
byggdes på spekulation. Det var 
framgångsrikt, fastigheten full-
tecknades redan under byggtiden 
genom hyresavtal med DHL och 
Grossistföretaget Mercante, berät-
tar Allan Lavén. 

– Beslut är ännu inte fattat men 
det är möjligt att vi kommer gå 
igång med ett spekulationsbygge 
även här.

landa, speciellt med tanke på det 
hamnnära läget och närheten till 
fordonsindustrin som är en stor 
brukare av logistiklokaler. Det är 
mycket låga vakanser i området 
vilket är positivt för nyutveckling, 
säger Allan Lavén

Kan bli spekulationsbygge
Tillträde till marken skedde under 
februari. Prologis ska utveckla ett 
antal logistikanläggningar som 
ska färdigställas i takt med att 
hyresavtalen trillar in. Prologis 
senaste bygge i Göteborg skedde 

Göteborgsportfölj, ca 300 000 
av totalt ca 580 000 kvm, är idag 
lager– och logistikfytor, främst 
på Hisingen och i Mölnlycke. Av 
dessa är ca 30 000 vakanta. 

– Vi har ett stort nätverk av 
kunder som vi givetvis har en 
dialog med kring expansion. Lägg 
därtill de aktörer som tidigare 
tvingats välja etableringar utanför 
Göteborgsregionen.

Totalt blir det nya logistikcen-
tret vid Hisingeleden 222 000 kvm 
för upp till 140 000 kvm logistik-
yta. Totalt beräknas Göteborgs 
hamn få 400 000 kvm nya logisti-
kytor fram till 2017.

Hög efterfrågan
– Det är en styrka att Göteborg 
kan erbjuda så goda förutsätt-
ningar för etablering i stor skala, 
säger Cecilia Fasth.

– Närheten till hamnen är 
naturligtvis en enorm fördel när 
antalet kilometer transport och tid 
är pengar. 

Prologis har redan en fullt 
uthyrd logistikpark med fyra 
byggnader på sammanlagt 70 000 
kvm i Göteborg. 

– Det är stor efterfrågan på 
moderna logistiklokaler i Tors-

logistiklägen

Prologis och Castellumägda 
Eklandia har fått äran att utveckla 
det nya logistikcentret på 
Göteborgs stads bästa mark för 
etableringar, intill hamnen i 
Torslanda. 

Av Hilda Hultén

Göteborg är ständig etta på listan 
Sveriges bästa logistiklägen. 
Göteborgs stad har t o m skrivit 
in i sina officiella mål att man ska 
”Förbli Sveriges ledande logistik-
läge”. 

En svaghet har dock varit brist 
på bra, central etableringsmark 
för logistik. Men nu har staden 
gjort riktig toppmark tillgäng-
lig, i Torslanda, i anslutning till 
hamnen. Genom arrendeavtal 
med fastighetsbolagen Prologis 
och Castellum har man öppnat för 
nyetableringar här. 

– Göteborg är Nordens logis-
tiknav och det har under lång 
tid funnits ett stort behov av 
moderna och strategiskt belägna 
logistikfastigheter, säger Allan 
Lavén, regiondirektör på Prologis 
Norden.

400 000 kvm nya ytor till 2017
Prologis arrendeavtal gäller 
130 000 kvm mark, vilket möjlig-
gör ca 65 000 kvm logistikanlägg-
ningar. 

– Vi har varit i dialog med kom-
munen i tre år och till slut fått ett 
markarrendeavtal med garanterat 
markförvärv vid byggnation. 

Castellum har tecknat ett lik-
nande avtal genom det lokala dot-
terbolaget Eklandia, vars marktill-
delning möjliggör nyproduktion 
upp till 75 000 kvm. 

– Vi förbereder för en byggstart 
av ca 20–25 000 kvm storskalig 
logistik, berättar Eklandias vd 
Cecilia Fasth.

Mer än hälften av Eklandias 

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 logistiklägen 
tack vare Europavägarna, insjö- och järnvägarna, flera egna 
hamnar och närheten till Göteborgs hamn och Landvetter. 
IT-strukturen är väl utbyggd, innovationsklimatet positivt 
och vi har fantastiska livsmiljöer. Och kostnadsbilden 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

Göteborg öppnar 
toppmark för logistik

– Närheten till hamnen är natur-
ligtvis en enorm fördel när antalet 
kilometer transport och tid är 
pengar, säger Cecilia Fasth

Den nya logistikmarken finns på Hisingen i direkt anslutning till hamnen. 
Totalt kan 140 000 kvm logistikytor byggas här. 
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Flytten ska vara genomförd under 
mars och beräknas kosta Lekmer 
15–20 miljoner SEK, en kostnad 
som snabbt ska sparas in på effek-
tivare lagerhantering.

Automatisering minskar 
personalen
– Vi har byggt upp en lager- och 
hanteringslösning för Lekmer som 
vi i är ensamma om i Europa. Lös-
ningen har en produktivitet som 
överträffar alla manuella lösningar 
i branschen, säger Anders Holm-
berg, chef inom affärsutveckling i 
DB Schenker Logistics.

Swisslog har utvecklat en del av 
lösningen som till största delen är 
automatiserad och byggd speciellt 
för e-handelskunder.

– Det är i princip samma lös-
ning som ett av världens största 
e-handelsföretag använder som är 
betydligt snabbare och säkrare än 
en manuell lösning, säger Anders 
Holmberg.

Genom flytten minskas perso-
nalbehovet i lagerverksamheten 
från dagens dryga 50 personer till 
ca 30 personer. Lekmers lagerflytt 
gör att personalstyrkan i Falken-
berg minskas, initialt med ca 55 
tjänster. Förändringarna genom-
förs under våren.

− De förändringar vi nu genom-
för skapar förutsättningar för fort-
satt tillväxt i Nelly och Lekmer, 
genom effektivare logistik och 
ökad skalbarhet, kommenterar 
Paul Fischbein, vd och koncern-
chef för Qliro Group.

lager

Logistics i Falkenberg. Men verk-
samheten växer snabbt för bägge 
bolagen, 2013 omsatte Lekmer 
318 miljoner SEK och i snitt har 
omsättningen fördubblats årligen 
sedan 2010. Bolagens tillväxt gör 
att Lekmer nu flyttar lagerverk-
samheten från Falkenberg till DB 
Schenker i Arlandastad utanför 
Stockholm. 

– Vi får tillgång till större lager-
yta och ett automatiserat varu-
flöde, vilket leder till snabbare 
orderhantering med högre kvalitet 
till lägre hanteringskostnader. 
Vi räknar med att lagerflytten 
kommer att leda till ännu nöjdare 
kunder och betydande resultatför-
stärkningar inom Lekmer, säger 
Lekmers vd Fredrik Palm.

Group, tidigare, CDON Group. 
Verksamheten började som en 

renodlad leksaksaffär på nätet, 
men har successivt växt till en 
komplett barnaffär, med allt från 
leksaker, babyprodukter och 
barnrumsinredning till barnklä-
der, barnvagnar, bilbarnstolar och 
blöjor. 

Huvudkontoret ligger i Stock-
holm och lagret har man hittills 
delat med Kinneviks-”kusinen” 
Nelly.com hos CDON Group 

I mars flyttar e-handelsföretaget 
Lekmer.se från Falkenberg till 
Arlandastad. Orsaken är främst 
tillväxtbehov och platsbrist för 
nuvarande sambon Nelly.com. En 
automationslösning i det nya 
lagret minskar personalbehovet 
med nära hälften. 

Av Hilda Hultén

E-handelsbolaget Lekmer.se 
grundades 2006 och ägs av Qliro 

Sundsvall Logistikpark  
Ett nytt transportnav i hamnen
Sundsvall Logistikpark är en satsning på tillväxt och miljö. 
Sundsvalls Hamn är idag Sveriges sjätte största container-
hamn och behöver byggas ut. Det ger näringslivet tillgång 
till hållbara och effektiva transporter – viktigt för ökad 
konkurrenskraft – viktigt för miljön. Det gör vi genom att 
bygga ut hamnen med en containerhamn, kombiterminal 
och logistikytor. Tidplan: klart 2020. 

Redan idag finns en järnvägsanslutning till hamnen och det 
går regelbundna sjötransporter till bland annat Rotterdam, 
Lübeck och London. Tre transportslag på samma plats och 
flyget som bara ligger ett stenkast därifrån.

www.sundsvalllogistikpark.sewww.sundsvallshamn.se

Lagerflytt minskar 
personalbehovet för 
Lekmer

I mars flyttade Lekmer sin lagerverksamhet från Falkenberg till DB Schen-
ker Logistics anläggning i vid Arlanda. En ny automationslösning halverar 
personalbehovet. 
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Förändringen skapar förutsättning-
ar för fortsatt tillväxt i Nelly och 
Lekmer, genom effektivare logistik 
och ökad skalbarhet, kommenterar 
Paul Fischbein.
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logistiklägen

etableringar till hela regionen. 
Stockholm och Mälardalen är 

en expansiv region och sam-
arbetar även inom Stockholm 
Business Region. Utgångspunkter 
för det nya samarbetet är att det 
ska stärka de fyra kommunerna i 
regionsamarbetet, skapa mervärde 
för de samverkande kommunerna 
och vara ekonomiskt fördelaktigt.   

Städerna vill ta hand om den 
gemensamma resurs som Mälaren 
utgör för framtida insjösjöfart,  
utveckla en gemensam arbets-
marknad med god kompetens-
försörjning och mångfald. satsa 
på ett hållbart transportsystem 
och modern infrastruktur runt 
Mälaren. En väl fungerande kol-
lektivtrafik som gynnar ökad 

arbetspendling och underlättar 
för nya företagsetableringar och 
investeringar är ett viktigt mål.

På den digitala Mälardalskartan 
kan de som är intresserade av att 
etablera t ex logistikverksamhet i 
Mälardalen klicka på markerade 
områden för att se ytor och mark-
priser för tillgänglig mark.

Men konkurrerar inte städerna 

också om etableringar?
– Jo det stämmer, men vi är 

överens om att konkurrens är bra 
och att våra respektive förmå-
gor att bemöta, vara tillgängliga 
och ha hög servicenivå avgör. 
Och givetvis också hur väl vi kan 
matcha kundens krav/önskemål 
rent ”fysiskt”, säger Conny Petrén, 
näringslivsdirektör i Västerås.

Den 19 maj 2014 hade Västerås, 
gemensamt kommunstyrelsemöte 
med Eskilstuna, Strängnäs och 
Enköping, för att diskutera en 
avsiktsförklaring om fördjupat 
samarbete. Det blev starten för ett 
nytt samarbete städerna emellan.

Av Gösta Hultén

I avsiktsförklaringen vill de forma 
ett gemensamt arbete i långsiktiga 
utvecklingsfrågor av strategisk 
inriktning, främst om boende och  
infrastruktur och om Mälarens 
roll i den men också om logistik-
etableringar.

De fyra mälarstäderna i sam-
verkan kan tillsammans uppfattas 
som en starkare part för att locka 

På den digitala Mälardalskartan kan den som är intresserad av att etablera 
t ex logistikverksamhet, klicka på de markerade områdena för att se ytor, 
markpriser och planförhållanden för tillgänglig mark.

Fyra Mälarstäder 
samverkar för  
etableringar 

PINTAB     
INDUSTRIMÅLNING  

-Väggar och Tak.  
-Industrigolv.  
-Trucklinjer Gångstråk.  
-Säkerhetslinjer.  
-Vägmarkering.  
-P -platser m.m.  
-Betongreparationer.  
-Dammbindning.  

Målning av P-Garage 
och Industrilokaler in 

och utvändigt.  

P INT AB  S weden AB  
T el:0705-509234,  

0707-709010 
www.pintab.com 

Före  Efter  
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många ingångar (portar) – precis som 
ett modernt lager. Trots den föråldrade 
nomenklaturan av klasser och hie-
rarkier i myrsamhället, så har myran 
inte någon över sig, ”ingen herre, 
tillsynsman eller furste” utan arbetar i 
arbetslag och arbetet blir ändå noggrant 
utfört! 

Matleveranserna står arbetsmyrorna 
för. När myran fångar ett byte, hugger 
den med sina kraftiga käkar och sprutar 
samtidigt in myrsyra i offret, som dör 
av behandlingen. Larverna i stacken 
äter främst de döda insekter och andra 
mumsigheter som arbetsmyrorna släpar 
hem. Arbetsmyrorna själva lever främst 
på sötsaker, t ex bladlössens bajs. För 
att få lite bajs (eller honungsdagg som 
det mer poetiskt kallas och som lär ha 

byggmaterial ska levereras, till rätt plats, 
i rätt tid. Byggmaterialet är barr, barkbi-
tar och små kvistar.Saknas infrastruktur 
bygger många myror levande broar över 
stup och vattendrag. 

När stacken ska byggas skickas spa-
nare ut för att leta lämpliga boplatser. 
När spanarna rapporterat alternativen 
tas ett gemensamt beslut genom en 
crowdsourcad omröstning. I stacken 
bor en drottning, honor, hanar och 
arbetsmyror som lever av andra djur 
– allt som smakar sött t ex, bladlöss och 
blåsippsfrön. Inga onödiga omvägar 
eller omlastningar (rätt vanligt på våra 
egna arbetsplatser) utan rätt vara direkt 
till rätt ställe , i sann lean-anda – utan 
WMS som molntjänst eller elektroniskt 
beställningsystem. Varje myrstack har 

naturens logistik

Kan vi lära logistik och samhällsbyg-
gande av myror? Kanske – för myror har 
avancerade samhällen som kräver 
samordning och samarbete. Och när det 
kommer till energismart byggande är de 
överlägsna.

Av Lena Sonne

Smarta försörjningssystem, lagerhåll-
ning i rätt temperatur, transporter just- 
in- time och en avancerad logistik är 
själva förutsättningen för samhällenas 
överlevnad. Jag talar om myrstackar 
och bisamhällen.

Ja, döm själva och se om du har något 
att lära: 

Alla myrans vägar går till stacken, 
för det är dit all insamlad mat och allt 

Gå bort till 
myran, du 
late, se hur 
hon gör 
och bli vis.” 
(Ordspråks-
boken 6:6)

Vad kan man lära av 
myrornas logistik?

Myrorna har en demand chain, d v s en efterfrågestyrd försörjningskedja där ”kundernas” behov styr arbetet.
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naturens logistik

smartphone.
Att myran inte är lat visste 

redan författaren till Bibelns ord-
språksbok. Samarbete och hjälp-
samhet är det heller ingen brist 
på. Om en pinne är för stor för en 
myra så tar flera tag i den och så 
bär det iväg mot stacken. Saknas 
infrastruktur bygger många myror 
levande broar över stup och vat-
tendrag. 

Att härma naturen i konstruk-
tion och design är … naturligt. 
För nästan alla våra samhällsut-
maningar och vår tids problem 
kanske finns en lösning i naturen? 
Så nästa gång vi ställs inför ett 
svårt logistiskt problem, kan vi 
kanske fråga oss själva: Hur skulle 
myrorna ha gjort? 

en lätt berusande effekt), kittlar 
myran bakdelen på bladlusen och 
ställer sig så att en droppe faller 
rakt in i munnen och ”mjölkar” på 
så sätt bladlusen. 

Ca 500 000 myror, lika många 
individer som i Göteborg, bor i 
en enda stor myrstack. Internlo-
gistiken går till så att när honorna 
lägger ägg, bär arbetsmyror bort 
äggen och lägger dem i särskilda 
kammare, där de sköts om. Flyg-
myror är hanar och honor som 
ska para sig med varandra. När de 
svärmar följer de alltid bestämda 
vägar, där de lägger ut doftämnen 
från särskilda körtlar och kan 
hitta rätt, prata med varandra – 
kommunicera genom att avläsa 
dofter med hjälp av luktorganen 
på antennerna. En slags gps och 

MYRANS ENERGISPARTIPS:

1. Myran bygger sin stack mot söder och solen, och stödjer den 
gärna på öst- och nordsidan mot ett träd. Södersluttningen fung-
erar som en solfångare. Det ger alla fördelar för att kunna hålla 
stacken varm.

2. Byggfusk och fuktskador är sällsynta i en myrstack. En myr-
stack skyddar sig mot regn och översvämningar i gångar genom 
dränering, med hål i sidan av stacken och i botten så att vattnet 
förs bort.

3. Myror solar sig ofta för att värma kroppen, sedan går de ner och 
värmer upp rummen. På vintern är ingångarna stängda och my-
rorna flyttar ner ägg, larver och puppor till stackens djup där det är 
några plusgrader. Varje klump av myror i vinterdvala kan innehålla 
1000 myror, med en drottning i mitten.

Saknas infrastruktur bygger många myror levande broar över stup och 
vattendrag. 

En enda myrstack kan ha en halv miljon invånare – lika många som  
i Göteborg. 

Myran bygger sin stack mot söder och solen, och stödjer den gärna på öst- 
och nordsidan mot ett träd. 

Kunskapen är crowdsourcad och viktiga beslut tas ofta gemensamt.
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tikföretagen kommer att med-
verka i utbildningen, bland annat i 
form av praktikplatser, säger Paul 
Heiwe, rektor på Centrum Vux.

– Lärande i arbete (LIA) är en 
stor del av utbildningen, vilket 
i väldigt många fall leder till en 
anställning. Det betyder mycket 
i samarbete med arbetsgivare 
inom regionen som är i behov av 
kvalificerad arbetskraft med spets-
kompetens inom viktiga samhälls-
funktioner och yrkesinriktningar, 
avslutar Paul Heiwe.

Utbildningen är studiemedels-
berättigade och riksintag gäller.

Yrkesutbildningar på flera orter 
Yrkesubildningar är vanligtvis 
tvååriga och innehåller förutom 
teoretiska kurser en stor andel 
praktik, eller LIA, lärande i arbete. 
Många logistikrelaterade yrkesut-
bildningar går att läsa på distans, 
men det finns också flera yrkes-
högskolor och privata yrkesutbil-
dare runtom i landet som erbjuder 
olika typer av logistikutbildningar. 
Utbildningen i Haninge är en av 
de 358 nya yrkeshögskoleutbild-
ningar som beviljats medel.Totalt 
har 1 337 ansökningar kommit 
in till Myndigheten för yrkeshög-
skolan, det är nytt rekord och en 
ökning med 13 procent mot förra 
ansökningsomgången. Endast 27 
procent av ansökningarna har 
därför kunnat beviljas. Av de olika 
utbildningsområdena står trans-
portrelaterade utbildningar för 4,4 
procent av utbudet. 

godshamnen Stockholm–Norvik i 
Nynäshamn.

– Logistiksektorn är en viktig 
och växande bransch i Haninge 
och kommunens roll som utbil-
dare förstärks nu. Den snabba 
tillväxten i Stockholmsregionen 
ställer stora krav på logistik och 
transporter för att klara varu-
försörjningen. Den planerade 
godshamnen Stockholm–Norvik 
i Nynäshamn innebär att östra 
Södertörn och Haninges närings-
liv har en nyckelroll i regionen 
och den rollen förstärks genom 
den nya logistikutbildningen, 
säger näringslivsstrateg Rune 
Andersson i Haninge kommun.

Tredje försöket
– Det är särskilt roligt att vi 
denna gång efter tredje försö-
ket fick ansökan om att starta 
yrkeshögskoleutbildning mot 
Logistiker och Speditörer beviljad. 
Utbildningen har tagits fram av 
Centrum Vux i samarbete med 
näringslivet samt Haninge och 
Nynäshamns kommuner. Logis-

tör vid Centrum Vux i Haninge.
Logistikutbildningen är utveck-

lad i samarbete med bl a PostNord 
Logistics, CocaCola Drycker 
Sverige AB, Axfood Stores, Dagab 
AB, Dachser Sweden, m fl, vilka 
alla har omfattande lager- och 
logistikverksamhet i Jordbro Före-
tagspark i Haninge. Jordbro ligger 
20 km söder om Stockholm och 
45 km norr om den kommande 

utbildning

Haninge får en yrkeshögskoleut-
bildning som Logistiker och 
speditör. Utbildningen drivs av 
Centrum Vux och är utvecklad 
tillsammans med Haninge och 
Nynäshamns kommuner och flera 
företag med lokal logistikverksam-
het. 
Yrkeshögskolemyndigheten har 
beviljat en ny yrkeshögskoleut-
bildning till Logistiker och spedi-

ORTER SOM HAR 
YRKESUTBILDNING 
INOM INKÖP ELLER 

LOGISTIK

Västerås 

Norrköping

Göteborg 

Örnsköldsvik

Södertälje 

Kalmar

Helsingborg

Malmö

Stockholm 

Haninge får ny logistikutbildning

Yrkesubildningar är vanligtvis tvååriga och innehåller förutom teoretiska kurser en stor andel praktik, eller LIA, 
lärande i arbete. 

– Den snabba tillväxten i Stockholmsregionen ställer stora krav på logistik 
och transporter för att klara varuförsörjningen, säger Rune Andersson 
på Haninge kommun, som precis fått en ny yrkesutbildning i logistik vid 
Centrum Vux. 
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Ett område där behovet av 
logistikompetens är stort är i 
den framxäxande e-handeln, där 
logistikkompetensen framförallt 
behöver kombineras med IT-
kompetens eller kunskaper inom 
digital handel. 

– Det finns ett stort behov av 
handelskunniga digitalister i vår 
bransch, säger Jonas Ogvall, vd på 
Svensk Digital Handel. 

– Handeln genomgår en stor 
förändring och med det kommer 
behov av nya kompetenser och ny 
logistik. Tyvärr tar det lång tid för 
utbildningsväsendet att förändra 
och förnya sig.

– I dagsläget saknas utbild-
ningar och kurser som ger de 
kompetenser vi behöver, både på 
gymnasie- och högskolenivå. 

ning. Det finns också särskilda 
utbildningsprogram med special-
inriktningar för olika typer av log-
sitiker, allt från transportplanerare 
till informationslogistiker, inkö-
pare och produktionsplanerare. 

En Akademisk utbilsning till 
logistiker har ofta en mer teoretisk 
inriktning och omfattar normalt 
180 högskolepoäng, vilket mot-
svarar tre års heltidsstudier och 
ger en kandidatexamen. Sedan 
finns möjlighet att bygga på med 
magister-, master- och forskarut-
bildning.

Stort kompetensbehov i handeln
Logistiker behövs egentligen 
överallt, så marknaden är stor och 
egentligen finns oändligt många 
inriktningar för yrkesverksamma 
logistiker. 

13 svenska lärosäten erbjuder 
logistikutbildningar, men den 
akademiska världen klarar inte att 
möta behovet av logistikompetens 
i den framväxande digitala 
handeln. 

Av Hilda Hultén

Vid 13 svenska högskolor och uni-
versitet finns akademiska logis-
tikutbildningar. Flera lärosäten 
erbjuder en ren logistikutbildning, 
medan en del erbjuder logistik 
inom civilekonom- och ekonom-
utbildningarna. Det finns också 
systemvetenskapliga utbildningar 
med inriktning logistik. Dessa 

Logistikkunskaper kombineras 
gärna med andra kompetenser 
och logistikutbildningar har oftast 
ekonomisk eller teknisk inrikt-

utbildning

LÄROSÄTEN SOM HAR 
LOGISTIKUTBILDNINGAR

Chalmer tekniska högskola

Linköpings universitet

Lunds universitet

Göteborgs universitet

Högskolan i Borås

Högskolan i Jönköping

Högskolan i Skövde

Högskolan Väst 

Kungliga tekniska hög-
skolan

Linnéuniversitetet 

Mälardalens högskola

Södertörns högskola

Källa: studeravidare.se

catenafastigheter.se

Snart är det dags för årets stora dag 
– LogistikTrender LIVE. Här får du veta  
vilka faktorer och trender som styr 
utvecklingen – idag och i framtiden. 

Talare
- Johan Holgersson, Bring 

- Sandra Bengtsson, Desso 

- Johannes Zetterlund/Johan Säwensten, Narva 

- Chatarina Elmsäter-Svärd, fd. 

infrastukturminister    

- Christian Lambrant, ArjoHuntleigh Getinge 

- Mikael Colville-Andersen, Copenhagenize 

- Lars Åström, STC Greenfood 

- Magnus Stadig, ICA    

- Sverker Lindbo, Ocado 

- Gustaf Hermelin, Catena Fastigheter

- Mikael Halling, Catena Fastigheter 

- Paul Kleiby, Network Logistics 

 

Lär av framtiden. Säkra din plats 

på logistiktrender.se
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Trendkänsligt

LOGISTIK MÖTE

Plats    Dunkers Kulturhus Helsingborg 

Tid        Torsdagen 16 april

Stort behov av IT-kunniga logistiker
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e-handel

Varorna kan vara allt från mat och 
färskt bröd till kläder för kvällens fest-
ligheter. 

– Alla dagligvaror och produkter som 
kan vara viktiga att få hem snabbt eller 
där den digitala handeln underlättar 
vardagslogistiken är intressanta.

Åtta av tio föredrar svenska sidor
Konsumentundersökningen är genom-
förd av Novus på uppdrag av Payson 
i januari 2015. I undersökningen har 
1 036 svenskar mellan 18–79 år tillfrå-
gats om sin inställning till internethan-
del. Undersökningen visar också att 
82 procent av svenskarna ser fördelar 
med att handla från svenska e-butiker 
jämfört med utländska. De främsta för-
delarna uppges vara att det är enklare 
att reklamera varor.’

– Det upplevs nog som tryggare om 
man har en lokal kontakt ifall något går 
snett. Sen är det nog inte så stor skill-
nad på den faktiska leveranssäkerheten, 

prenörer, följt av att det blir mer miljö-
vänligt med kortare leveranssträckor. 
Internethandel är också viktigt för att 
främja näringslivet i kommunen och för 
att skapa arbetstillfällen på kommun-
nivå menar 56 procent respektive 53 
procent av de tillfrågade.

– Jag tror att många e-handlare 
glömmer bort att säga var de finns, 
de glömmer den lokala vinkeln, men 
undersökningen visar att det är viktigt 
för konsumenterna. Det är roligt för det 
lokala entreprenörskapet och jag tror 
att det finns en hel del synnergier att 
hämta på sikt, säger Emma Lindgren, 
marknadschef på Payson.

Linus Rahbek, vd på Lokal e-handel, 
är inte förvånad över undersökningens 
resultat. 

– För konsumenten är lokal e-han-
del en förlängd arm när det gäller att 
få en utökad service. Vi märker att 
lokal e-handel efterfrågas i allt större 
utsträckning. 

82 procent av svenskarna föredrar att 
handla från svenska internetbutiker 
framför utländska, visar en färsk 
Novus-undersökning. 38 procent skulle 
också föredra att handla från en 
e-handlare med säte i den egna 
kommunen.

Av Hilda Hultén

Att handla lokalproducerat har länge 
varit en trend bland svenska konsu-
menter. En av anledningarna är att 
man anser det vara mer miljövänligt att 
handla lokalt. Nu visar en färsk under-
sökning från Novus att svenskarna har 
samma inställning när det gäller att 
handla från internetbutiker.

Närmare fyra av tio (38 procent) 
skulle nämligen föredra att handla från 
en e-handlare med säte i hemkom-
munen framför en e-handlare utanför 
kommunen. Främsta anledningen upp-
ges vara att man vill stötta lokala entre-

»Handeln 
idag brot-
tas med ett 
kundbete-
ende som 
de inte kan 
påverka om 
de inte byg-
ger närvaro 
digitalt, 
där de kan 
synas, kom-
municera 
och sälja«

Fyra av tio svenskar  
vill e-handla lokalt 

Dagligvaror och lokalproducerad mat, t ex färskt bröd, är exempel på produkter som gärna e-handlas lokalt. 
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e-handel

– Idag förväntar sig konsu-
menten att hitta butiker på nätet 
oavsett om ett köp genomförs eller 
om man bara ”fönstershoppar”.

centrum utanför städerna.
– Handeln idag brottas med 

ett kundbeteende som de inte 
kan påverka om de inte bygger 
närvaro digitalt, där de kan synas, 
kommunicera och sälja sina pro-
dukter och tjänster.

Enligt honom är digitalise-
ringen av den lokala handelsnä-
ringen ett grepp som måste tas nu, 
för kommuner och handlarfören-
ingar.

– Det här behöver göras fort, 
helst igår, om inte den lokala han-
deln ska halka efter för mycket. 

– E-handeln fungerar inte bara 
som försäljningskanal idag ,utan 
även som skyltfönster och kom-
munikation.

I ett större perspektiv är det 
enligt Linus Rahbek intressant att 
kunna handla digitalt även hos 
mindre lokala handlare i andra 
städer. 

– Konsumenterna vill handla 
lokalt även där man inte bor, för 
att komma åt unika produkter 
eller tjänster. 

med 10–49 anställda.
Där uppgav sex av tio företa-

gare att de upplever möjligheten 
att kunna sälja till hela landet 
som den största fördelen med 
e-handel, jämfört med att driva 
fysisk butik. 

– Det är intressant att hand-
larna ser det som en så stor fördel 
att vara geografiskt obundna, när 
konsumenterna i så stor utsträck-
ning skulle föredra att handla från 
en lokal e-handlare, säger Emma 
Lindgren.

– Jag tror att svenskarna vill 
e-handla lokalt i betydligt högre 
utsträckning än de gör idag. Det 
finns en stark ekologisk trend 
och många vill gynna det lokala 
näringslivet. 

Bråttom att finnas på nätet 
Ur ett handlarperspektiv är det 
viktigt att finnas även på nätet för 
att klara sig, menar Linus Rahbek. 

– Lokala butiker måste kliva in 
digitalt för att konkurrera med 
e-handelsjättarna och större köp-

säger Emma Lindgren. 
Enligt allabolag.se finns det 

totalt 9 574 e-handelsföretag i Sve-
rige. I januari genomförde Payson 
även en kundpanelundersökning 
bland 587 svenska e-handlare, där 
97 procent av företagen hade 0–10 
anställda och 3 procent var företag 

Bygger för 
framtiden
inaB  - infrastruktur i Umeå aB - är ett kommunalt  
bolag som arbetar för att skapa effektiva och långsiktigt 
hållbara logistik- och transportlösningar.  

Vi ansvarar för utvecklingen av Umeås nya godsban-
gård 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 , 
Umeå Vagnverkstad aB och Umeå Badhus aB.
 
Kontakta oss: 
telefon: 090-71 80 00, inab@umea.se

telefon: 090-71 80 00, inab@umea.se

www.inab.umea.se

Namnlöst-2   1 2015-03-16   15:55:30

– Jag tror att många e-handlare 
glömmer bort att säga var de finns, 
de glömmer den lokala vinkeln. 
Men undersökningen visar att det 
är viktigt för konsumenterna, säger 
Emma Lindgren

– Lokala butiker måste kliva in 
digitalt för att konkurrera med 
e-handelsjättarna och större köp-
centrum utanför städerna, säger 
Linus Rahbek.
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att få ihop de olika kanalerna, så 
att upplevelsen blir densamma 
oavsett var kunden väljer att möta 
företaget. 

Svårt att skapa omnikänsla 
– Det gäller att skapa en omni-
känsla i hela verksamheten, från 
de olika försäljningskanalerna till 
lager, transporter och leveranser. 
Alla delar av verksamheten måste 
ha tillgång till samma informa-
tion. 

För att klara handelns fram-
tida utmaningar och den ökade 
internationella konkurrensen är 
det enligt Jonas Ogvall viktigt att 
locka till sig rätt kompetens, och 
då främst personer med kunska-
per både inom IT och handel. 

– Det finns en stor brist på 
digitalister. Handeln behöver fler 
med digital förståelse som förstår 
tekniken och kan utnyttja dess 
fulla potential. 

Kompetensbristen beror inte 
minst på att utbildningsväsendet 
släpar efter, menar han. 

– Akademin har inte hunnit 
föra in digitalisering som en stor, 
samhällsviktig kunskap i sina 
kursplaner. Varken på gymna-
sie- eller på universitetsnivå. De 
verkar tro att Sverige fortfarande 
enkom lever på skog, bilar och 
malm. 

om det. De kanske köper något 
från Zalando och reflekterar inte 
över att företaget inte är svenskt. 

I takt med att tekniken och 
markanden mognat har de tradi-
tionella handelsgränserna suddats 
ut. 

– Nätet har blivit avdramati-
serat, för alla under 45 år är det 
en naturlig del av livet att finnas 
och att handla på nätet, även från 
utlandet. 

För den svenska handeln inne-
bär det ökad konkurrens.

– Kunderna handlar där de får 
bäst pris och bäst leveransvillkor. 
Vad detta exakt innebär skiljer sig 
mellan varor och situation. Men 
logistiken kring handeln måste bli 
mer flexibel, säger Jonas Ogvall. 

– En del är leveranser till 
ombud på lördagar. Det är jät-
teviktigt för den nationella 
e-handelns konkurrenskraft att få 
till det. Som det är nu så tappar 
e-handeln en försäljningsdag mot 
den fysiska handeln, flexibiliteten 
måste bli bättre i leveranserna. 

– Om vi ska behålla jobb och 
sysselsättning här i landet så 
måste den digitala handeln bli 
betydligt bättre på vissa parame-
trar, som flexiblare leveranser och 
ökade valmöjligheter för kun-
derna, säger Jonas Ogvall. 
En av de stora utmaningarna är 

man handlar och var, när och hur 
man vill få det man köpt levere-
rat är nyckelfaktorerna som styr 
utvecklingen. 

Ökad internationalisering
En annan tydlig trend är att den 
digitala handeln blir alltmer inter-
nationell, i takt med att kunderna 
känner sig tryggare och markna-
den mognar. Enligt den senaste 
e-barometern handlar svenskar 
för 12 miljarder från utländska 
sajter varje år. Det utgör en femte-
del av den totala e-handeln

– Och då är det många som 
handlar från utlandet utan att veta 

e-handel

– De nya digitalhandelskunderna 
kräver valmöjligheter och 
flexibilitet i leveranserna, för att 
klara den alltmer internationella 
konkurresen krävs bättre service. 
Att få till leveranser på lördagar är 
en del i det och en väldigt viktig 
fråga för oss som branschorganisa-
tion att driva, säger Jonas 
Ogvall,vd på Svensk Digital 
Handel. 

Av Hilda Hultén

E-handeln har under de senaste 
åren gått från att vara en särart av 
den traditionella handeln under 
stark tillväxt till att vara en natur-
lig, integrerad del av handeln i 
stort. Enligt den senaste e-baro-
metern växte den digitala detalj-
handeln med 16 procent 2014 och 
omsatte totalt 55 miljarder SEK , 
varav 12 miljarder var import. 

– Utvecklingen handlar inte 
bara om digitaliseringen av han-
deln, den handlar om digitalise-
ringen av hela samhället och vad 
det får för konsekvenser, både för 
handeln och för logistiken, säger 
Jonas Ogvall,vd på Svensk Digital 
Handel. 

– Det tydligaste i den här 
utvecklingen är att det är kun-
dernas önskemål,krav och behov 
som styr. När, hur och varifrån 

Lördagsleveranser måste för svensk e-handel 

– Den digitala handeln behöver bli 
betydligt bättre på vissa parame-
trar, som flexiblare leveranser och 
ökade valmöjligheter för kunderna, 
säger Jonas Ogvall. 

”Det handlar om digitaliseringen av hela samhället och vad det får för konsekvenser för både handeln och logistiken”
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”Logistik är väldigt viktigt för oss”, säger Anders 
Molander, VD på Mekonomen Grossist. ”Våra verkstäder 
måste ha reservdelarna innan arbetsdagen börjar. 
Annars blir bilarna stående och våra kunder missnöjda.”

Mekonomen har samarbetat med det som idag är 
PostNord sedan 90-talet.

”Så vi vet att vi får leveranserna i tid, att kvaliteten är 
hög i alla led och att de arbetar aktivt med säkerhets- 
och miljöfrågor”, fortsätter Anders. ”Allt detta samman-
taget gjorde att valet för vår nordiska distribution föll 
på PostNord.”

De långa avstånden i norra Europa brukar ses som 
en logistisk mardröm, men även här har man hittat 
en lösning.

”En del av våra verkstäder ligger rätt avsides. Men 
tack vare PostNords väl utbyggda nät funkar deras 
InNight-service också på orter som ligger en bra bit 
norr om polcirkeln. Så även där kan vi börja arbeta 
direkt på morgonen vilket ger nöjdare kunder och 
ökad lönsamhet.”

Se mer om vårt samarbete på 
postnordlogistics.se/mekonomen

PostNord är den ledande leverantören av kommunikations- och logistiklösningar till, från och inom Norden. 
Vi säkerställer också postservicen till privatpersoner och företag i Sverige och Danmark. 

Vi besöker alltid 
Anders Molander 

på natten.
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nytta av ett nätverk på olika sätt. 
– När vi i framtiden får höra om 

bra affärer, relationer eller kompe-
tens som skapats via nätverk inom 
Plan, då har vi lyckats med vår 
satsning! 

– Det händer väldigt mycket 
inom Plan och det sker hela tiden 
kunskapsutbyte, både på konfe-
renser, utbildningar och nätverks-
träffar, men även genom mentors-
program och andra mindre kända 
aktiviteter, säger Kasewa Dabagh 
Celepi. 

Hon och Madelene Parkhagen 
hoppas att satsningen ska öka 
nätverkandet och få Plans med-
lemmar engagerade och integrera 
ännu mer med varandra. 

– Vi hoppas att ännu fler ska 
vilja agera värdar för nätverksträf-
far, skriva krönikor, bli mento-
rer och delta aktivt i forumet på 
LinkedIn.

Engagemanget ger värdefulla 
kontakter, kunskapsutbyte och 
ökad kompetens. 

– Plan är till för alla, från nyut-
examinerade studenter till erfarna 
ledare och experter. Vi har alla 
olika kompetenser och kan ha 

lemmarna och visa hur stor kom-
petens som finns inom Plan, säger 
Kasewa Dabagh Celepi, styrelse-
medlem i Plan och ansvarig för 
kommunikation tillsammans med 
Madelene Parkhagen. 

– En förening är beroende av 
sina medlemmar, utan engagerade 
medlemmar blir det ingen bra 
förening. 

– Intelligent Logistik är ett 
erkänt namn inom logistikvärlden 
och det känns bra att ha inlett ett 
samarbete med tidningen.  
Det är ett engagerat gäng männ-
iskor som är på plats där det 
händer! Det skall bli kul att jobba 
tillsammans med dem, säger 
Madeleine Parkhagen. 

Stort kunskapsutbyte
Planetern ska innehålla med-
lemskrönikor, intervjuer, repor-
tage och bevakning av Plans alla 
aktiviteter 

plan

Sedan 1 januari 2015 är Intelligent 
Logistik officiell medlemstidning 
för Plan. En del i samarbetet är att 
Intelligent Logistik producerar 
Plans nya medlemsskrift Plane-
tern, som ges ut fyra gånger per år. 

De följande sidorna i tidningen är 
något alldeles nytt! Det är första 
utgåvan av logistikföreningen 
Plans nya medlemsskrift Plane-

tern, som blir en integrerad del i 
Intelligent Logistiks affärsmagasin 
och även skickas ut med Plans 
nyhetsbrev, fyra gånger per år. 

– Syftet är att lyfta fram med-
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»Vi vill stärka Plans 
nätverksprofil och ge 
mer nytta till medlem-
marna«

– En förening är beroende av sina 
medlemmar, utan engagerade 
medlemmar blir det ingen bra 
förening, säger Kasewa Dabagh 
Celepi.

Här är Plans nya medlemsskrift Planetern



Du kanske undrar vem den trevlige man-
nen är som sitter bakom tangenterna och 
svarar i telefonen på Plan? Axel Ågren är 
spindeln i nätverket som får Logistikfören-
ingens olika delar att hänga ihop och flyta 
på. 

Det är en solig dag i mars och Axel Ågren sitter 
klistrad framför datorn i Hammarby Sjöstad i 
Stockholm där Plan har kontor. 

– Det är ganska hektiskt just nu inför Plan-
konferensen i april. Jag tar emot anmälningar 
och skickar bekräftelser, det är en hel del jobb 
med det, säger han och tar sin jacka för att 
hänga med på lunch med Intelligent Logistik. 

Axel började som inhoppare på Plan via 
bemanningsföretaget Academic Work i novem-
ber 2012. 

– Det var det första jobbet jag sökte, jag bör-
jade medan jag fortfarande pluggade och job-
bade med redovisningen sex timmar i veckan. 
Sen när jag var klar med utbildningen frågade 
dåvarande vd Rikard Sjöström om jag ville vara 
kvar ett par månader på heltid. Jag tackade ja, 
sen har jag blivit kvar tills nu. 

Till en början var det främst ekonomiredovis- 

ning, men successivt har det blivit fler ansvars-
områden och arbetsuppgifter. Nu är han for-
mellt ansvarig för ekonomi och kundservice, 
men ser också till att hemsidan uppdateras, att 
alla medlemsutskick sker när de ska och att de 
olika delarna av verksamheten fungerar. Helt 
enkelt spindeln i nätet. 

– Framförallt är jag administratör och pro-
blemlösare! 

Svensk mästare i wakeboard
Trots att det ibland blir väldigt mycket att göra 
finns stora fördelar med jobbet. 

– Det blir aldrig tråkigt, jag får göra mycket 
mer olika saker än om jag tagit ett traditionellt 
jobb som redovisningsekonom. 

– Det är en lugnare period under somma-
ren. Det passar bra för mig som åker mycket 
wakeboard. 2014 åkte jag 75 dagar, det är väldigt 
mycket för en med heltidsjobb. 

Förutom sambon Therese och skidåkning 
(och jobbet på Plan förstås) är wakeboard Axel 
Ågrens stora passion. Han är med i landslaget 
i wakeboard efter båt (det tävlas även i Cable 
Parks). 2014 vann han SM och vid EM i Portu-
gal i oktober blev han nia. 

– Nu laddar jag inför EM i Holland och SM i 
Göteborg i augusti. Målet är att få åka till VM i 
Mexico i oktober, men det beror helt på presta-
tionen i EM. 

Axel är också den som svarar på mailadressen 
info@plan.se och på telefonnumret 08-24 12 90. 

– Nästan alla som vill komma i kontakt med 
Plan hamnar först hos mig. Jag svarar alltid, till 
och med när jag har semester. Om jag är ute och 
åker wakeboard svarar jag dagen efter, skrattar 
han.

KALENDARIUM, våren 2015
Plan-konferensen 2015 
15–16 april, Södertälje 

Årets stora höjdpunkt! Programmet är späckat med 
spännande studiebesök, workshops och föreläsningar. I 
talarlistan finns bl a Thomas Carlzon, vd IKEA AB, Jenni-
fer Loveland, Gartner, Niklas Hedin, vd Centiro och  Daniel 
Andersson, Bombardier.

Aktuella nätverksträffar:
» Bergendahls Food 
 26 mars, Hässleholm 

» Xylem Water Solutions 
 7 maj, Emmaboda

Psst! Glöm inte att nätverksträffarna är gratis för Plans 
medlemmar.

Master Meeting:
» The Science of Lean med professor Wallace Hopp 
 2 juni, Stockholm

Utbildningar:
»  Lagerstyrning med Stig-Arne Mattsson  
 22–23 april, Stockholm

» Produktionslogistik Grunder – BSCM  
 6–7 maj och 20–21 maj, Malmö 

» Huvudplanering – MPR  
 6–7 maj och 20–21 maj, Stockholm 

» Lean Games Day  
 3 juni, Stockholm 
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UR INNEHÅLLET

» PORTRÄTT Spindeln i nätverket

» Späckat program på årets Plan-konferens

» Succé för leanspelsutbildningar

» KRÖNIKA ”Jag blir aldrig nöjd och vi blir aldrig klara”

SPINDELN I NÄTVERKET
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Namn: Axel Ågren
Gör: Spindeln i nätverket på Plan 
Ålder: 31 
Bor: I Bromma med sambon Therese
Utbildning: Entreprenörskap Innovation 
& Marknad med inriktning Redovisning och 
Revision, Södertörns högskola.
Bakgrund: Butikssäljare och innesäljare i 
klädbranschen

Axel Ågren är Plans ansikte utåt, som svarar på  
info@plan.se och 08-241290. 

Axel Ågren är svensk mästare i Wakeboard. Siktet är 
inställt på EM i augusti och förhoppningsvis VM i Mexico 
i höst. 



SUCCÉN FORTSÄTTER FÖR  
LEANSPEL

mer om de specifika leanmetoderna och deras 
samband. 

– Det är inte alltid man kan eller vill hålla en 
heldagsworkshop. Enklare övningar och spel 
kan användas mer spontant. Ett spel kan vara 
ett sätt att inleda och öka koncentrationen och 
energin inför ett möte. 

Nästa Lean Games Day hålls 3 juni. Under 
Plan-konferensen den 15 april håller Pia 
Anhede också en workshop i KATA som väckt 
stort intresse redan under anmälan. 

det här ger verktyg för att göra kortare lean-
spelsövningar. Det var första gången han höll 
workshopen.

Efter besöket i England började Pia och Joa-
kim utveckla en svensk version. 

– Vi har arbetat om och översatt, använt en 
del av Johns övningar och en del egna. 

Den första svenska Lean Games Day hölls 
i december och blev fullbokat. Den fick höga 
betyg av deltagarna, 4,3 på en 5-gradig skala. 

– Vi går igenom ett 15-tal spel och övningar, 
inget pågår längre än 1,5 timmar, oftast tar de 
bara tio minuter. Sen får man med sig John 
Bichenos bok och kan köpa ett spelkit. 

Kräver mindre förberedelser 
Den 9 mars hölls Lean Games Day för andra 
gången i Stockholm. 

– Även den blev överbokad, vi fick byta till 
större lokal.

Kursdeltagarna, allt från linjechefer till 
leanutbildare, lärare och konsulter, får lära sig 

Leanspelet introducerades 2001 i Sverige 
och har gjort succé som arbetsmetod i 
svenska företag. ”Jag trodde det skulle 
gå över, men det har det inte gjort, säger 
Pia Anhede, kursledare för leanutbild-
ningar inom Plan. Det senaste är Lean 
Games Day med korta spel och övningar. 

Leanspel lär ut leanfilosofin på ett lekfullt 
sätt och spelmomentet kan skapa en upple-
velsebaserad inlärning. Det första Leanspelet 
introducerades i Sverige 2001 och är en hel-
dagsworkshop.

– Leanspelet har blivit enormt populärt i 
svenska företag och verksamheter, säger Pia 
Anhede. Jag trodde intresset för spel skulle gå 
över, men det har fortsatt växa. 

Pia Anhede har jobbat som konsult inom 
leanimplementation i över 20 år. Hon har 
utvecklat leanträningarna för Plan och håller 
själv i flera av kurserna. 

Lean Games Day 
I oktober besökte hon och kollegan Joakim 
Hillberg en workshop i England, ledd av lean-
spelsgurun John Bicheno. Nyligen gav han ut 
boken ”The Lean Games and Simulation Book”. 

– Leanspelet är normalt en heldagsworkshop, 

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

Pia Anhede och kollegan Joakim Hillberg håller kurser 
och föreläsningar i Lean i Plans regi sedan många år.

Borlänge kommun-gänget Sanna Paulsson, Jerker Dahlbäck, och Ralf Hedin, i lag med Rasmus Strand,  
leanimplementatör på Fujitsu (t h) på en 5S-övning



Under Plan-konferensen hålls flera högintres-
santa studiebesök hos företag som Astra-
Zeneca, ABB och Ericsson. Men även hos 
ApoEx, DIs supergasell 2014!

ApoEx, som drivs av bröderna Jens och John 
Patrick Berlips, är en kaxig uppstickare på 
den omreglerade apoteksmarknaden. Bolaget 
tänker nytt och kundorienterat och har en 
egen lösning på allt, från IT-system till logistik, 
lagerhantering och automation. Nu får delta-
garna på Plan-konferensen chansen att besöka 
ApoEx logistikverksamhet i Bromma.

– Vi kommer bland annat att visa vår egen-
utvecklade plocklösning, med en smart och 
kostnadseffektiv bandsystemlösning och plock 
med hjälp av iPod och streckkodsläsare där 
händerna är helt fria, berättar ApoEx vd Jens 
Berlips.

Varför har ni byggt en egen lagerlösning?
– Det fanns inget system på marknaden som 
riktigt passade oss och våra behov. Vår lösning 
är troligtvis en av de mest effektiva plocklös-
ningen i Sverige.

Ni blev Supergasell 2014 med en tillväxt på 
1641 % på tre år! Vad är hemligheten bakom 
er otroliga tillväxt?

– Apoteksbranschen var traditionell och hade 
förlegade system, vi kom in med nya ögon och 
tog reda på vad kunderna ville ha. Vi har fått 
en väldigt stark ställning som läkemedelsleve-
rantör till privatvård, tandläkare och veterinä-
rer. Sen sköter vi läkemedelsdistributionen åt 
bl a Stockholms läns landsting och flera andra 
myndigheter.

Vilket är det främsta framgångsreceptet?
– Vi hade från början ett starkt fokus på IT och 
har levererat bra system tillsammans med bra 
logistik.

Ni har bytt inriktning sen ni startade, vart bär 
det hän nu?
– Vi tittar bland annat på att växa internatio-
nellt.

LIVE-KOLL PÅ  
RISKERNA  
I DIN  
FÖRSÖRJNING
Det kanske är en strejk på gång i din 
underleverantörs produktionsanlägg-
ning i Asien, eller en översvämning som 
gör att just din container blivit försenad 
på väg till lagret? Hela tiden sker saker i 
omvärlen som kan påverka ditt företags 
försörjning. 

– När alla optimerar sina flöden blir de betyd-
ligt mer känsliga för störningar. Men det går 
att hålla koll på risker i försörjningskedjan i 
realtid, säger Staffan Truvé, forskningschef på 
Recorded Future.

Recorded Future bygger system för riskhan-
tering i realtid med hjälp av Big Data. 

Tekniken – som från början utvecklades för 
terroristbekämpning, används redan av flera 
stora industriföretag för att riskbedöma globala 
försörjningskedjor. Systemet bevakar händelser 
på den öppna webben och kan hantera olika 
språk och typer av information.

– System kan läsa 5–6 miljoner dokument 
om dagen, det analyserar all information som 
finns tillgänlig på nätet och skapar en realtids-
bild av läget och de risker som finns.

Tekniken har hittills främst använts för att 
riskbedöma cyberhot. 

– Men principen är densamma för all 
försörjning där externa faktorer kan orsaka 
störningar. 

– Man lägger in en realtidsbevakning av rele-
vanta ord, företag, platser och personer. Det 
blir en slags live-karta. Uppstår en risk får du 
en varning via mail.

» Apoteksbranschen 
var traditionell och 
hade förlegade 

system, vi kom in med nya 
ögon och tog reda på vad 
kunderna ville ha

Staffan Truvé berättar hur Big Data kan användas för 
att realtidsövervaka risker i försörjningskedjor på Plan-
konferensen. 

BAKOM KULISSERNA 
HOS DI:S SUPERGASELL

JP och Jens Berlips är bröderna bakom Supergasellen ApoEx. PÅ Plan-konferensen får deltagarna följa med på ett 
studiebesök vid ApoEx lager i Bromma, där de visar sitt smarta, egenutvecklade plocksystem.
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»JAG BLIR ALDRIG NÖJD OCH  
VI BLIR ALDRIG KLARA« 

A tt vara ledare har sina utmaningar, men det är också väldigt 
berikande. I det dagliga arbetet pågår ständigt diskussioner med 
medarbetarna som bidrar med många intressanta idéer och 

kommentarer. Och visst är det roligt när man får KPIer som pekar åt rätt 
håll. 

På Sabas frukt- och gröntlager i Helsingborg har vi nu arbetat med 
Lean management i över tre år. Vi började med att bilda förbättrings-
grupper för att skapa handlingskraft och delaktighet från all personal i 
verksamheten. I en traditionell organisation där cheferna ska lösa alla 
problem får du inte mer gjort än vad just de cheferna hinner med. Låter 
du istället all personal arbeta med förbättringar får ni helt enkelt mycket 
mer gjort. Och resultaten kommer mycket snabbare.  

Ett bra exempel på vårt arbetssätt, är att förbättringsgruppen som 

specialiserar sig på truckar var aktiv i upphandlingen av 50 nya truckar 
2014. Vi valde helt enkelt den modell som personalen tyckte bäst om 
(efter tester), bland de modeller som levde upp till våra högt ställda 
säkerhetskrav.  

Riktigt svåra problem som t ex saldofel har vi en speciell utmanings-
driven förbättringsgrupp till. Här använder vi Kata som ett effektivt sätt 
att hantera problem och utmaningar där man inte har kunskap om hur 
situationen bör lösas. Steg för steg sätter vi nya måltillstånd, identifierar 
hinder och försöker nå måltillstånden med nya experiment. Hela tiden 
får vi ny kunskap och kommer till nya insikter. 

Historiskt har tjänstemän suttit i konferensrum och beslutat nya lay-
outer, ofta efter att konsulter gjort dyra utredningar. Hos oss får några 
engagerade medarbetare istället samla in fakta, identifiera nulägeshinder 
och ta fram nya förslag. Alla layoutbeslut tas i ”Gemba” ute i lokalen, 
vilket ger en bra, praktisk och välförankrad lösning. Där vi kan skriver 
vi på tavlor och blädderblock på väggarna, så att övriga medarbetare blir 
informerade och då enklare kan komma med idéer och förslag. Det är 
våra engagerade medarbetare som är hjärtat i verksamheten, tack vare 
allas gemensamma ansträngningar förbättrar vi oss kontinuerligt. Leda-
rens viktigaste uppgift är att utveckla sin personal. Traditionellt ledar-
skap gör oftast ledaren till flaskhals och på så sätt hindras organisationen 
för vidare utveckling. 

”När blir du nöjd?” Är en fråga jag får från medarbetare, mitt svar: 
”Jag blir aldrig nöjd och vi blir aldrig klara” Det kan självklart uppfattas 
som frusterande, så det är viktigt att fördela och organisera arbetet klokt 
och effektivt och synliggöra resultaten. Här är många av Lean-metoderna 
till hjälp. Alla har två uppgifter; göra det dagliga samt förbättra det. Detta är 
mer än en trevlig slogan, det har faktiskt blivit vardag hos oss.  

Jag är extremt stolt när jag konstaterar att alla delar i organisationen 
förbättrats de senaste åren. Bland flera hundra medarbetare vet jag inte 
en enda person som inte gjort en personlig utveckling. 

Vårt Leanhus har våra värderingar i grunden; Kunden först, Respek-
tera varandra och Lärande. Dessa ord är grunden för våra beslut, priori-
terar och leder vår personal. Vår erfarenhet är att ledarna lättare kan bli 
bra ledare med hjälp av överenskomna och välförankrade värderingar, 
man får också en trevligare arbetsplats. 

 
Anna Bjelm 
Logistikchef, Dole, Saba Frukt & Grönt AB

» På Plan-konferensen den 15–16 april 
berättar jag mer om våra arbetssätt 
och Sabas leanresa. Hoppas vi ses där! 

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av  
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafisk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se

KRÖNIKA: 
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lagerstyrning

Men hittills har intresset för 
lagerstyrning varit relativt lågt, 
enligt en undersökning använ-
der sig bara ca 35 procent av 
medelstora verkstadsföretag i 
Sverige av lagerstyrning i någon 
form. En annan undersökning 
från Plan visar 78 % av svenska 
distribuerande företag revide-
rar sina säkerhetslager max två 
gånger. Detta leder till onödigt 
hög kapitalbindning och varubrist 
på viktiga artiklar.

– Om man beräknar lagerni-
vån matematiskt istället för att 
bedöma den kan man oftast både 
minska kapitalbidningen och 
minska mängden rutinarbete gan-
ska dramatiskt. 

Att olika typer av logistiksystem 
finns som molntjänster är inget 
nytt. Men enligt Ulrika Olsson är 
Syncron först i världen med att 
sälja just den här typen av system 
som molntjänst. 

– Det finns moltjänster för 
liknande saker, som transportad-
ministrativa system och lagerhan-
teringssystem (WMS) men mig 
veterligen är EazyStock den första 
molnbaserade lageroptimerings-
tjänsten i världen. 

– Förhoppningen är att vi ska 
bli världsledande.

Började i Sverige
Tjänsten smyglanserades 2013 på 
den svenska marknaden. 

– Anledningen att vi valde Sve-
rige från början var att det är vår 
hemmamarknad och att vi ville 
säkerställa att vår paketering och 
prissättning var rätt för den nya 
målgruppen. Under 2014 omor-
ganiserades Syncron för att satsa 
på allavar och nu ska Eazystock 
erövra världen. 

– Vi har börjat hårdlansera 
på flera marknader i världen. 
Sen går det väldigt bra för våra 
vanliga systemlösningar också, vi 
har nyligen skrivit nya leveran-
törskontrakt med bl a Caterpillar 
och Harley Davidsson, så det ser 
väldigt bra ut. 

Svenska mjukvarubolaget Syncron 
är först ut i världen med att skapa 
lageroptimeringsystem som 
molntjänst. Satsningen går under 
namnet Eazystock och öppnar 
lagerstyrningsvärlden för små- och 
medelstora företag. 

Av Hilda Hultén

Stockholmsbaserade Syncrons 
system för lagerstyrning, supply 
chain-optimering och inköpspla-
nering används av stora multi-
nationella företag som Volvo, 
Daimler, och Deutsche Bahn. 

Men nu tänker bolaget bredda 
kundbasen rejält med hjälp av 
molntjänsten EazyStock. 

– Det är Syncrons system för 
lageroptimering och inköp fast 
i molnformat, berättar Ulrika 
Olsson, Global marknadschef för 
EazyStock. 

– Molntjänsten är anpassad 
för små och medelstora företags 
behov och kapacitet. Man slipper 
egna servrar och implemente-
ringsprojekt som ett fast system 
innebär.

Dåliga beslut kring lagerstyr-
ning och inköp kan döda en 
verksamhets lönsamhet, påverka 
marknadsandelar negativt och 
skapa förvirring i försörjningsked-
jan, menar hon. 

– Om man baserar sin lager-
styrning på gissningar eller enkla 
manuella uppskattningar är risken 
stor för att misslyckas att hålla 
lagret i bra balans. Korrekta beslut 
kring lager och inköp har direkt 
påverkan på lönsamhet och kund-
nöjdhet. 

Ljummet intresse i industrin
Molntjänster öppnar upp möj-
ligheten till lageroptimering för 
betydligt fler användare, som 
grossister och detaljhandlare, som 
tidigare kanske inte haft råd att 
köpa lagerstyrningssystem. 

– En prenumeration på tjäns-
ten kostar från 5 000 kronor i 
månaden, det är väldigt enkelt att 
implementera. 

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
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Först ut med lagerstyrning 
i molnet

Korrekta beslut kring lager och inköp har direkt påverkan på lönsamhet och 
kundnöjdhet, säger Ulrika Olsson.
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materialhantering

att kunna utveckla och testa truckarnas 
kapacitet, driftssäkerhet, livslängd och 
kvalitet, men även hur de används i 
form av ergonomi, arbetsmiljö, buller 
och klimat. Anläggningen innebär 
också att företaget kan minska behovet 
av extern hjälp för provning. 

– Det är hård konkurrens i truck-
branschen. En stor fördel med det 
nya testcentret är att vi kan göra alla 
våra prestandatester av nya truckar 
”inhouse”. Det minskar risken för att 
våra konkurrenter ska få reda på vad vi 
jobbar med, säger Niclas Sternerup. 

Produktivitetshets
Truckarna får alltmer smart teknik, 
som styr trucken, kamerasystem som 
styr och varnar vid faror och trådlös 
uppkoppling till lagrets orderhante-
ringssystem som kan räkna ut nästa 
rutt och till och med lägga om plock-
ordningen i realtid, för att undvika 
trafikstockningar. 

– Det finns en kostnadshets och en 
produktivitetshets. Truckarna ska vara 
smartare, gå snabbare, lyfta högre och 
helst vara igång hela tiden. 

En annan trend är att lagerbyggna-
derna blir allt högre i tak, när mark-
priser ökar. Det ökar också kraven på 
truckarnas räckvidd och prestanda. Det 
har gjort att den nuvarande testanlägg-
ningen på Toyota Material Handling i 
Mjölby inte räcker till, vare sig på läng-
den eller på höjden.

– Teknik som styr och övervakar 
truckarnas rörelser är också en stark 

praktiskt utveckla våra truckar och testa 
att de håller vad vi lovar, säger Niclas 
Sternerup, forsknings- och utvecklings-
chef på BT Products, Toyota Material 
Handlings tillverkningsenhet. 

Det nya testcentret blir 2 800 kvm, 
utöver nuvarande testlabb som är 2 000 
kvm. Utvändigt är höjden 20 meter. 
Bl a byggs en 95 meter lång testbana, 
en ”bump track” för uthållighets- och 
utmattningsprov och en smalgångsyta 
med 18 meters fri takhöjd. 

I drift nästa sommar
Går allt som det ska är testlabbet i full 
drift nästa sommar. Då kommer man 

Vid truckfabriken i Mjölby byggs just nu 
ett nytt, globalt testcenter där Toyota 
MH ska utveckla framtidens truckar. 
”Det är en väldigt viktig investering för 
oss och ett bevis på att vi är en fullvärdig 
del av Toyotafamiljen”, säger vd Kristian 
Björkman. 

Av Hilda Hultén

I januari sattes spaden i jorden för ett 
nytt testcenter vid Toyota Material 
Handlings truckfabrik i Mjölby. 

– Kraven på vad en truck ska klara 
av blir allt större, även på oss som 
truckleverantörer. Vi behöver kunna 

»Vi går allt-
mer från att 
bara sälja 
truckar till 
att kun-
derna köper 
produktivi-
tet av oss«

Toyota satsar globalt i Mjölby
Det nya testcentret blir 2 800 kvm, bl a byggs en 95 meter lång ”bump track”-testbana och en smalgångsyta med 18 meters fri takhöjd. 

– Det finns en kostnads- och en produktivitetshets. Truckarna ska vara smartare, gå 
snabbare, lyfta högre och helst vara igång hela tiden, säger Niclas Sternerup. 
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– Vi går alltmer från att bara 
sälja truckar till att kunderna 
köper produktivitet av oss. Det går 
en automationsvåg i lagerbran-
schen, dessutom ska allt kunna 
övervakas och följas upp. Tekni-
ken blir ständigt mer avancerad 
och kraven ökar.

Trucktillverkningen i Mjölby 
har långa anor och var tidigare 
känd som BT. Bolaget köptes av 
Toyota 2001.

– Det har tagit tid att integrera 
verksamheten. De första åren 
var Toyota här, lyssnade, tittade 
och utvärderade hur det fung-
erade och vilka förändringar 
som behövde göras. Det är en del 
av Toyotafilosofin, att först lära 
känna verksamheten. Nu känner 
vi att vi har fullt förtroende.

Att Mjölby får det nya testlab-
bet ser han som ett bevis på att 
bolaget nu på allvar är en del av 
Toyotafamiljen. 

– Testcentret är en global sats-
ning från Toyotas sida och kunde 
lika gärna ha hamnat någon 
annanstans i världen. Vi har käm-
pat för att få den här investeringen 
här i Mjölby, det är en väldigt 
viktig investering för oss. 

trend. Eftersom personalkostna-
den står för 70 % av driftskostna-
derna för en truck, finns också 
ett stort intresse för teknik som 
minskar behovet av förarkompe-
tens och kanske till och med helt 
slippa ha förare till truckarna. 

– Miljö och energianvändning 
är en annan trend. Framtidens 
truckar kommer att drivas av 
bränsleceller och helst laddas 
trådlöst. 

Toyota utvecklar bland annat 
truckar som drivs av vätgasdrivna 
bränsleceller. 

– Vi har prototyper i skarpa 
tester redan i flera länder för, både 
för motvikts- och gaffelruckar. 

Säljer produktivitet
För bygget står ingen av de stora 
nationella byggjättarna, utan 
Åhlin & Ekeroth Bygg i Linkö-
ping.

– Vi valde inte det billigaste 
anbudet utan ville ha en lokal 
lösning, säger Kristian Björkman, 
vd för Toyota Material Handling 
i Sverige.

Med 76 000 kvm fabriksyta och 
1 850 anställda är TMH i Mjölby 
en av de största produktionsen-
heterna i världen för tillverkning 
av materialhanteringsutrustning 
och producerar årligen ca 160 000 
truckar. 

materialhantering

Med 76 000 kvm fabriksyta och 1 850 anställda är TMH i Mjölby en av de största truckfabrikerna i världen. Här 
tillverkas årligen ca 160 000 truckar. 

– Testcentret är en global satsning 
från Toyotas sida och kunde lika 
gärna ha hamnat någon annan-
stans i världen, säger Kristian 
Björkman.

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
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vermodellen som en sinnrik 
flödesmodell där alla olika 
trafikslag kan passera smidigt och 
utan större köer. Tyvärr är inte 
Nya Slussen lika flexibel med sina 
T-korsningar och trafikljus och 
saknar de planskilda lösningarna 
som Gamla Slussen har. 

– Var ska t ex all trafik på Nya 
Slussenbron ta vägen? frågar Ulf 
Ewald, en av de kritiska rösterna. 

– Motorleden framför Skepps-
bron i Gamla stan leder till Slotts-
backen och Strömbron. Där måste 
bilar som kommer från Söder-
malmstorg göra en u-sväng om de 
ska ner till Södermälarstrand eller 
Stadsgården.

Granskningsgruppen rekom-
menderar nämligen att bilrampen 

utvecklas.
Många kritiska röster hördes 

dock på det välbesökta offentliga 
mötet om granskningsgruppens 
slutsatser. Främst gällde kritiken 
att helhetsgrepp saknas.

– Lösning för busstrafik från 
Nacka och Värmdö saknas. Det 
hårt kritiserade förslaget till 
terminal i Katarinaberget har 
inte fått godkänt och varje annan 
provisorisk lösning ger längre 
gångavstånd för alla bussresenärer 
än nuvarande. Biltunneln under 
Slussen har allvarliga säkerhets-
risker.

Sinnrik fyrklövermodell
Intelligent Logistik har tidigare 
skrivit om den gamla fyrklö-

att granska alternativa lösningar, 
säger ordförande i gransknings-
gruppen av Slussenprojektet i 
Stockholm, Mats Olsson på ett 
offentligt möte i Kulturhuset i 
Stockholm i februari i år. Alterna-
tiva lösningar t ex Plan B som vill 
återuppbygga den ursprungliga 
klöverbladslösningen – jämförs 
inte med.

Den oberoende gransknings-
gruppen, tillsatt av Stockholms 
stads kommunstyrelse, har dock 
svarat ambitiöst på sina elva frå-
geställningar och kommit fram till 
att det i stort sett blir acceptabelt 
och t o m bättre för gående och 
cyklister med Nya Slussen.

Enighet råder om att förfal-
let måste stoppas och Slussen 

Slussen är en av Stockholmsregio-
nens viktigaste trafikknutar, 
dagligen passerar hundratusentals 
resenärer i buss, tunnelbana, bil, 
på cykel och till fots. Samtidigt är 
det omstridda Slussenprojektet 
stadens kanske dyraste och mest 
komplicerade byggprojekt 
någonsin. En färsk granskningsrap-
port har blåst nytt liv i debatten. 

Av Lena Sonne

En granskningsgrupp med uppgift 
att granska ekonomi, funktion, 
teknisk status, bussterminal och 
möjlig renovering har nyligen 
kommit med en rapport. 

– Vi har inte haft i uppdrag att 
göra en helhetsgranskning eller 

Stora misstag i logistiken kring Slussen

Nya Slussen ser trevlig ut i modellformat, men enligt granskningsutredningen tar den för stor hänsyn till bilar och genererar längre transporter för  
kollektivtrafik, varutransporter och t ex hantverkare. Bussterminalfrågan för Nacka/Värmdötrafiken är inte heller löst. 
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att få ut material.
– Men i det skrivna materialet 

konstateras att det blir köbild-
ningar, säger han.

Kostnaden för projektet har 
växt – främst beroende på den 
långa planeringen.

Möjlig renovering
Plan B utgår från den gamla 
modellen och förespråkar en 
etappvis ombyggnad klöver för 
klöver och redovisar en halverad 
byggtid till halverad kostnad. 
PlanB-förespråkare visar på 
möjliga förbättringar för varu-
transporter, busstrafik, resenärer, 
gående, rörelsehindrade, bilister 
och cyklister. 

Enligt rapporten är en renove-
ring kostsam och svår – men möj-
lig. Stora delar måste dock bytas 
ut, som skadade pelare, balkar i 

som förbinder Stadsgårdsleden 
och Skeppsbron ska bort. Då 
går inte att ta sig ner till de båda 
kajerna med bil från Södermalms-
torg. Istället för att minska biltra-
fik genererar Nya Slussen längre 
transporter för kollektivtrafik, 
varutransporter och t ex hant-
verkare som tvingas köra längre 
sträckor för att komma fram. En 
hantverkare som kommer från 
Värmdö och ska till Kornhamn-
storg tvingas antingen att åka 
runt hela Gamla stan eller göra en 
u-sväng vid slottet.

– Att det blir mer trafikstock-
ningar framgår av utredningsma-
terialet. Men de simuleringsfilmer 
på trafikstockningar vid Nya Slus-
sens T-korsningar och trafikljus 
vill inte Stockholms stad lämna ut 
till journalister, säger Jan Ohlin, 
journalist som gjort tappra försök 

»Att jämföra Nya Slus-
sen efter flera miljarder 
i investeringar med  
ett slitet, nedgånget, 
80 år gammalt Slussen 
inte direkt anpassat 
för dagens behov, som 
ingen heller egentligen 
förespråkar, ger förstås 
ett plus för Nya  
Slussen«

MÅNGA TURER KRING SLUSSEN

Slussenprojektet har genomgått olika turer ända sedan 1998, 
projektet har blivit försenat och fördyrat. Redan 2010 beräknades 
projektet kosta 8 miljarder, en siffra som hade ökat till 10 miljarder 
2014.

I december 2011 beslöt dåvarande kommunfullmäktige i Stockholm 
att anta en detaljplan för Nya Slussen. I september 2013 vann 
detaljplanen laga kraft. I december 2013 upphävde Mark och mil-
jödomstolen detaljplanen för bussterminalen och Stockholm stad 
överklagade domen. Det senaste som hänt är en Granskningsrap-
port som kom 31/1 2015, vars slutsatser används som argument för 
bägge sidor i Slussen-debatten. 

Rapporten rekommenderar att en översyn görs av prognosernas 
inbördes sammanhang mellan trafikslagen så att inte under- eller 
överskattningar gjorts av flödena. T ex är kapaciteten för biltrafiken 
i förhållande till övriga trafikslag prioriterade mer än vad framkom-
lighetsstrategin säger. Bättre trafiksäkerhet för cyklister vid Katari-
navägen Götgatan och Hornsgatan efterfrågas och blandningen av 
trafikslag kritiseras.

stål och betong. Någon jämfö-
rande kostnadsredovisning ingick 
dock inte i uppdraget. I flera 
media har det påståtts att Slussen 
inte går att renovera. Att renovera 
Slussen är inte heller längre ”för-
enligt med gällande detaljplan”, 
alltså detaljplanen för Nya Slussen 
som nyligen antogs.

Att jämföra Nya Slussen 
efter flera miljarder i investe-
ringar – med ett slitet, nedgånget, 
80 år gammalt Slussen inte direkt 
anpassat för dagens behov, som 
ingen egentligen förespråkar, 
ger förstås också ett plus för Nya 
Slussen. 

– Som man frågar får man svar, 
påpekade en av kritikerna.

Den nuvarande Slussen är i dåligt skick och behöver åtgärdas, det är det 
enda alla är överens om. Sedan går åsikterna isär om vad som behöver 
göras och hur. 
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sjöfart

hamn. I Lysekil finns också en 
färdig LNG-terminal..

– Vi samarbetar också med 
andra hamnar och rederier om 
nya LNG-projekt.

– Vi har just avslutat ett LNG-
projekt i danska Århus, Danmarks 
andra största hamn. Men de vän-
tar med att bygga en LNG-termi-
nal till efterfrågan ökar.

– Vi har haft projekt interna-
tionellt i Sydkorea och ska börja i 
Kenya och i Sverige i flera hamnar 
bl a Göteborg, Malmö-Köpenham, 
och börjar nu i Trelleborg.

delvis kompensera för den högre 
kostnader för MGO. 

Stiltje i LNG-projekten
– Miljöfrågorna är centrala. Olika 
försök med bränsle har visat att 
LNG är det bästa alternativet som 
vi kommer att välja, säger Ulrika 
Roupé vars specialkompetens just 
är LNG-infrastruktur. 

– I det projekt som pågått i 
Umeå och Vasa de senaste tre åren 
har 20 miljoner euro investerats, 
varav EU stått för 6 milj.

– Intresset för LNG som far-
tygsbränsle är generellt stort men 
fortfarande väntar man på större 
efterfrågan.

– Efter att svaveldirektivet med 
hårdare regler infördes från årskif-
tet, har dock inte mycket hänt. 
Det beror på att när oljan är billig 
talar inte priset för att gå över till 
ett dyrare men miljövänligare 
bränsle. Svårigheten att kontrol-
lera har också bidragit till en 
fördröjning av uppbyggnaden av 
en LNG-infrastruktur, tror Ulrika 
Roupé.

Fortfarande är det bara Viking 
Grace som går på LNG och förses 
via en LNG-terminal i Nynäs-

Svenska Umeå och finländska Vasa 
slår ihop sina hamnbolag till ett 
gemensamt och startar verksam-
heten nu i början av 2015.
 – Vi vill utvecka olika logistiklös-
ningar och stärka transportlänken, 
säger Ulrika Roupe från det 
maritima konsultbolaget SSPA.

Av Lena Sonne

Det är ett led i ett pågående 
EU-projekt för att stärka inter-
modaliteten och stråken mellan 
Sverige och Finland som ska ingå 
i ett större nätverk från Mo i Rana 
i Norge till transportkorridor 
genom Finland till Ryssland, Balti-
kum och Europa. Förhoppningen 
är att det nya bolaget, Kvarken 
Hamnar AB, samt kommunernas 
satsningar på transportlänken, ska 
öka det internationella intresset 
för Kvarken. Städerna kommer att 
äga hälften av bolaget var.

– Förhoppningsvis får vi i 
framtiden större varuströmmar 
mellan Vasa och Umeå, säger 
Ulrika Roupé. Än så länge är det 
bara en studie, men planen är att 
bygga en ny färja och tillhörande 
infrastruktur. 

Ett koncept för färja och hamn 
har arbetats fram som tar hänsyn 
till emissioner, buller och svall-
vågor. Här finns arktisk kunskap 
vilket har visat sig viktigt. Just 
nu finns en provisorisk färja som 
får fungera till den nya färjan har 
byggts. Den går på lite dyrare 
lågsvaveloktan MGO-bränsle som 
kan användas i samma motorer 
som tidigare och genom detta 
klarar man att hålla sig under 
gränsvärdena för svavelutsläpp. 
Att köra lite långsammare sparar 
också bränsle och pengar, och kan 

Hamnsamarbete stärker transportlänk mellan Sverige och Finland

– När oljan är billig talar inte priset 
för att gå över till LNG, säger Ulrika 
Roupé.

Stråken mellan Sverige och Finland 
ska ingå i ett större nätverk. 

Färjan mellan Umeå och Vasa klarar gränsvärdena för svavelutsläpp genom lågsvaveloktanigt MGO-bränsle och genom att köra långsammare.



Med världen runt hörnet.

LINKÖPING
NORRKÖPING

Experter rankar Linköping-Norrköping som östra Sveriges skarpaste läge. 
Hos oss korsas europavägar, järnvägar, sjöfart och internationellt flyg. 
Vart du än siktar finns världen runt hörnet.

Med ostlänken kortas avstånden mellan två av Sveriges största arbets- 
och tjänstemarknader. Vårt läge blir ännu mer attraktivt och satsningen 
blir en hävstång för investeringar i vår region.

Vill du veta mer om regionens logistikkluster och 
vad det kan ge ditt företag? Kontakta: 
pontus.lindblom@norrkoping.se +46(0) 11-15 12 74 
eller per.widman@nulink.se +46(0) 13-33 66 00

www.eastsweden.se

• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser
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Och transportarbetet förväntas 
fördubblas till år 2040, jämfört 
med 2013 års volymer.

– Situationen är ohållbar efter-
som landinfrastrukturen inte har 
den redundans som krävs för att 
klara av den stundande ökningen. 
Infrastrukturen behöver byggas 
ut och upprustas för att minska 
sårbarheten och öka kapaciteten, 
kommenterar Fredrik Svanbom, 
vd för Gävle hamn som ingår i 
nätverket Ostkusthamnar i sam-

verkan, OHS.
Att bygga ut landinfrastruk-

turen för att klara av det ökade 
behovet kommer att kosta, och 
ta tid. 

– Sjöfarten har redan nästintill 
obegränsad kapacitet, det finns 
stor potential att möta framtida 
efterfrågan och frigöra tid på spå-
ren för det nödvändiga underhål-
let, säger Erik Froste.

– Det är tydligt att samhälls-
byggare som Trafikverket och 
kommuner kan påverka miljön 
och samhällskostnaden positivt 
genom att tänka lite annorlunda 
och ställa krav på transport med 
fartyg redan i upphandlingen. 

sjöfrakt

transporterna billigare.
I januari kom Stockholms 

stads rapport Gods på vatten som 
visar att byggtransporter med 
IVV-fartyg är samhällsekono-
miskt lönsamma. I februari kom 
Handelskammaren i Mälardalens 
rapport Rätt trafik på rätt spår, där 
det framgår att sjöfarten behö-
ver utnyttjas i högre grad för att 
avlasta landinfrastrukturen. 

– Resultaten från rapporterna 
är väldigt positiva ur sjöfartens 
synvinkel, säger Erik Froste, vd 
Södertälje Hamn. 

Trafikkontoret i Stockholms 
stad har under många år upp-
märksammat att byggtrafik till alla 
stora infrastruktur- och bostads-
projekt är en av anledningarna 
till att vägarna trafikeras hårt och 
drabbas av långa köer. I rapporten 
beräknas samhällsekonomiska 
kostnaden för en lastbil utan släp 
till 182 mkr och lastbil med släp 
88 till mkr per år. Transport med 
inlandssjöfart skulle däremot årli-
gen kosta 54 mkr. 

– Tittar vi på CO2-utsläppen 
visar utredningen på 271 000 
ton CO2 för inlandssjöfart och 
542 000 ton respektive 769 000 
ton med lastbil. Det är stora 
besparingar som kan göras, både 
ekonomiskt och för miljön.

Fördubblat transportarbete 2040
90–95 procent av den svenska 
import- och exportgodsvolymen 
transporteras till sjöss, men bara  
7 procent av inrikesgodset trans-
porteras mellan svenska hamnar. 

Sedan december 2014 gäller EUs 
gemensamma regler för inre vat-
tenvägar (IVV) även i Sverige, på 
bl a Mälaren och Vänern. Föränd-
ringen innebär lägre fartygskrav 
jämfört med havsgående fartyg, 
t ex krav på besättning, utrust-
ning och konstruktion, vilket i 
praktiken gör IVV-fartygen och 

Två färska rapporter visar 
sjöfartens möjligheter att avlasta 
infrastrukturen på land. Föränd-
rade regler för inlandssjöfarten 
öppnar också för ökad lönsamhet i 
ett hittills illa utnyttjat transport-
slag. 

Av Lena Sonne

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 Göte-
borgs hamn samt hanteringsspår för 650 meter långa tåg. Spåren är 
elektrifierade och överlämningsbangården 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.

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

»Samhällsbyggare kan 
ställa krav på transport 
med fartyg redan i  
upphandlingen«

Tredje sänktunneln till Citybanan under bogsering från varv i Tallinn  
genom Södertälje sluss på Mälaren, juni 2011. 

Nya regler öppnar 
för lönsam  
inlandssjöfart
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Nu ska antalet kontroller öka till 
400. Totalt trafikerar 85 000 fartyg 
per år svenska farvatten, men far-
tyg i regional linjetrafik kontrol-
leras inte. 

Myndigheten investerar också 
i ny analysutrustning som kan 
avslöja svavelhalten direkt. 

– Tidigare var vi tvugna att 
skicka iväg bränsleprover på 
analys, det gav fartygen möjlig-
het att lämna hamn innan vi fått 
provsvar. 

Sniffertekniken finns också i 
Kustbevakningens flygplan, som 
alltså skulle kunna användas för 
att avslöja fuskare. Men flygöver-
vakning är dyrt.

– Vi har rapporterat att möjlig-
heten finns, men vad jag vet är det 
inte aktuellt att införa flygöver-
vakning, säger Anna Petersson. 

Däremot är en ändring av sank-
tionssystemet på gång. Förslaget 
ligger under bearbetning hos 
Näringsdepartementet

– Vi kommer att införa en sank-
tionsavgift istället för böter, berät-
tar Monika Przedpelska  
Öström, departementssekreterare 
på Näringsdepartementet. 

– Det blir en juridisk förenkling 
som innebär att vi slipper åtalsbi-
ten. Släpper man ut för höga sva-
velhalter så beläggs rederiet med 
en sanktionsavgift helt enkelt. 

– Förhoppningsvis är det nya 
avgiftsystemet infört till som-
maren. 

Hittills har de gjort ca 200 stick-
provskontroller per år bland de 27 
000 utländska fartyg som årligen 
trafikerar svenska vatten. 

Systemet har kritiserats av 
redarbranschen som anser att det 
görs för få kontroller och att sank-
tionssystemet är tandlöst och inte 
avskräcker oseriösa aktörer från 
att fuska. 

Caroline Petrini, utredare på 
Transportstyrelsen, håller med.

– Det görs ganska få kontroller 
och de överträdelser vi rapporte-
rar till åklagarmyndigheten läggs 
ned, i brist på bevis. Dagens kon-
trollsystem ger inga incitament att 
följa reglerna.

– I praktiken finns inget straff 
för fusk, säger hon. 

Ökad tillsyn och nytt sanktions-
system

– Jämfört med andra Östersjö-
länder gör vi många kontroller, 
säger Anna Petersson, miljösek-
tionschef på Transportstyrelsens 
sjö- och luftfartsavdelning. 

på 0,1 procent.
– För många fartyg noterades 

utsläpp strax över gränsen, så 
med tanke på en viss osäkerhet i 
mätmetoden får man anse åtmins-
tone 80 procent av fartygen som 
godkända, säger Johan Mellqvist, 
professor i optisk fjärranalys.

Men alla redare tycks inte leva 
upp till de nya kraven.

– Det finns ekonomiska driv-

krafter att bryta mot reglerna. 
Därför är det viktigt med effek-
tiv tillsyn av både svenska och 
utländska fartyg som trafikerar 
svenska vatten, säger Ingrid Cher-
fils, sjö- och luftfartsdirektör på 
Transportstyrelsen.

sjöfart

Vid årsskiftet infördes nya, hårdare 
svavelregler för sjöfarten i 
Östersjön och effekter syns redan i 
minskade utsläpp. Nu ökar 
Transportstyrelsen antalet kontrol-
ler och skaffar bättre kontrollut-
rustning. Näringsdepartementet 
jobbar också på ett nytt sanktions-
system där fuskare avgiftsbeläggs. 

Av Hilda Hultén

Svavelutsläppen från fartygs-
trafiken sjönk kraftigt när de nya 
svaveldirektivet trädde i kraft vid 
årsskiftet, visar mätningar som 
Chalmersforskare gjort vid Göte-
borgs hamns inlopp. 

Tekniken registrerar och ana-
lyserar utsläppen från passerande 
fartyg och mätningarna visar att 
utsläppen minskade med cirka 
80 procent när de nya reglerna 
började gälla. 

Under årets två första veckor 
analyserades närmare 200 far-
tygspassager, av dessa klarade 
nästan hälften det nya gränsvärdet 

FAKTA SVAVELREGLER

Den 1 januari 2015 infördes 
nya regler som sänker den 
högsta tillåtna svavelhal-
ten i fartygsbränsle från 1 
till 0,1 viktprocent i SECA 
(Sulphur Emission Control 
Area), som är Östersjön, 
Nordsjön, Engelska kanalen 
och Nordamerikas kustom-
råden. 

I hela EU sänks halten från 
1% till 0,5% år 2020 och 
globalt är målet att sänka 
från dagens 3,5% till 0,5% 
år 2020. Dock med förbe-
håll för om bränslepriserna 
går upp, då skjuts regeländ-
ringen upp till 2025.

»Dagens kontrollsystem 
ger inga incitament att 
följa reglerna. I prakti-
ken finns inget straff för 
fusk«

Fartyg i regional linjetrafik anses vara lågrisktrafik och kontrolleras i princip inte alls. Totalt trafikerar ca 85 000 
fartyg årligen svenska farvatten. 
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Hårdare kontroll ska 
stoppa svavelfusket 
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bygglogistik

let levereras direkt till montageplatsen 
inne på bygget, i stället för de interna 
förflyttningar inne på arbetsplatsen 
som sker idag. På ett traditionellt bygge 
ägnar byggjobbarna kanske en femtedel 
av sin tid till internlogistik (hämta, 
flytta och leta efter material), men om 
man arbetar baserat på system med 
standarden inbyggt försvinner den 
tiden nästan helt och hållet.

Utmärkande för byggindustrin är att 
så många entreprenörer är inblandade i 
samma projekt, vilket har gjort det svå-
rare att ha en gemensam standard. 

– Ett av de viktigaste verktygen är IT, 
som ger tydligare struktur för logis-
tiken på byggplatsen. Bättre IT-stöd 
kan reducera många av dessa problem 
och öka andelen värdeskapande tid för 
byggjobbarna.

Ofta sker väldigt många onödiga 
omflyttningar av material som ligger i 
vägen för något annat. På Chalmers i 
Göteborg visades att ett kolli i genom-
snitt flyttades sju gånger.

– Med vår etikett med uppgifter exakt 
var t ex ett fönster ska placeras kan det 
bli rätt från början. 

– Hälften av arbetstiden kan gå till 
icke värdeskapande aktiviteter. Det gör 
det dyrare att bygga och bo i Sverige än 
i andra jämförbara länder.

Sverige, enligt statliga Trafikanalys. Det 
blir då 8,3 miljarder kronor som kan 
sparas med intelligentare logistik.

BEAst, som har ca 100 medlemsföre-
tag i Sverige, har tagit fram en gemen-
sam branschstandard för byggindustrin 
med möjlighet att ansluta hundratals 
kunder och leverantörer elektroniskt. 
Den är unik för Sverige och innehåller 
beskrivningar av processen, verksam-
hetsgränssnitt, specifikationer, tekniska 
gränssnitt.

Kortare byggtid och minskat svinn 
– Vi har tittat på främst två flöden, dels 
försörjningskedjan fram till byggar-
betsplatsen, dels hur arbetet på själva 
byggplatsen kan struktureras så att det 
blir kostnadseffektivt med byggplatslo-
gistik.

I ett pilotprojekt i Västerås, i samar-
bete med Martin Rudberg, professor i 
bygglogistik vid Linköpings universitet, 
jämförs två parallella ombyggnadspro-
jekt i ett miljonprogramområde som 
ska totalrenoveras. I ett område tilläm-
pas BEAst elektroniska branschstan-
dard och i det andra byggs traditionellt.

– Det har redan visat sig att bygg-
tiden kan minskas i det område som 
byggs enligt standard. Svinnet minskar 
dramatiskt. Det beror på att materia-

– Många av problemen på en byggar-
betsplats kan lösas med bättre logistik, 
planering och styrning, anser Peter 
Fredholm, vd för BEAst, Bygg- och 
fastighetsbranschens Elektroniska 
Affärsstandard. Och med miljoner korta 
byggtransporter finns miljarder att 
spara. 

Text och Foto Lena Sonne

Bygg- och anläggningstransporter utgör 
en stor del av landets godstransporter. 
Enligt Sveriges Byggindustrier går 
omkring 20 % av den transporterade 
godsvikten i Sverige till och från bygg-
arbetsplatser.

Men det går att bygga billigare. 
Belastningen på miljön med de gigan-
tiska utsläpp som byggprocessen skapar, 
främst från transporter av byggmaterial, 
kan minskas väsentligt med smartare 
logistik.

– Byggplatslogistiken fungerar i 
många fall dåligt. Pappershantering är 
fortfarande mycket vanlig. Om man går 
över från pappershantering till elek-
troniskt system, kan både pengar och 
miljö sparas, säger Peter Fredholm.

– På varje transportuppdrag kan 
1 000 kr sparas. Korta anläggningstran-
sporter till byggen är ca 8,3 miljoner i 

Många miljarder att spara på bättre byggtransporter

Omkring 20 % av den transporterade godsvikten i Sverige går till och från byggarbetsplatser, så det finns mycket att spara på effektivare byggtransporter. 

– På ett 
traditionellt 
bygge ägnas 
kanske en 
femtedel 
av tiden åt 
internlo-
gistik. Med 
standarder 
försvinner 
den tiden 
nästan helt 
och hållet, 
säger Peter 
Fredholm. 
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bygglogistik

Vid bygget av dubbelspår mellan 
Hemfosa och Tungelsta söder om 
Stockholm, reduceras pappershan-
teringen till ett minimum.

Av Lena Sonne

Jesper Olsson från Peab har 
arbetat med implementeringen 
av BEAst standard för anlägg-
ningstransporter vid flera projekt i 
Stockholm.

– I ett projekt som vi just ska 
starta, bygget av dubbla spår mel-
lan Hemfosa och Tungelsta, kom-
mer vi att kunna reducera pap-
pershanteringen till ett minimum. 
Normalt finns det ett kvitto för 
biltransporten och ett kvitto för 
vikten på materialet som fraktas. 
Men med hjälp av IT kan pap-
pershanteringen reduceras, säger 
Jesper Olsson.

Det är fortfarande vanligt i 
byggbranschen med pappershan-
tering.

För Peab, ett av Sveriges största 
bygg- och anläggningsföretag med 
flera tusen projekt på gång, kan 
det få stor betydelse.

– Framförhållningen är ofta 
mycket kort. En transport av 
grusmaterial beställs oftast samma 
dag.

– Det kan gå till så här. Man 
ringer på morgonen och beställer 
t ex fem grusbilar av en viss sort 
och två bilar med en annan sort, 
som ska hämtas på olika ställen.

Problem i Stockholm
Om man istället kan planera och 
beställa några dagar i förväg, kan 
man reducera antal transporter, 
få bättre fyllnadsgrad och minska 
stilleståndtiden.

– Massor som ska bortforslas 
kanske samtidigt behövs någon 
annanstans. Med samplanering 
går det att göra stora vinster.

De större projekten som nu 
ska dras igång i Stockholm som 

Förbifart Stockholm och Slussen-
ombyggnaden, tror Jesper Olsson 
kan bli problematiska eftersom 
de i stort sett skall utföras under 
samma period kommer logistiken 
bli kritisk kring dess projekt.

En viktig faktor för dessa pro-
jekt är att staden kan upplåta ytor 
för t ex betongstationer eller upp-
lagringsytor för masshantering. 
Detta kan dock bli svårt i citynära 
projekt vilket gör att de blir dyrare 
och längre transporter.

– Till Slussenprojektet behövs 
t ex mycket betong vilket måste 
hämtas en bra bit utanför stan om 
man inte hittar ytor att etablera 
en betongstation på i närområdet. 
Det rör sig om tusentals trans-
porter genom stan med tunga 
lastbilar.

Materialet står inte för den stora 
kostnaden, utan det är i logistik-
lösningen man kan minska kost-
naderna som beställare idag.

Logistiker borde vara med från 
början i planeringen. Skallkrav 
kan ställas redan vid en upp-

handling av transporterna, för att 
påverka så att det blir så miljövän-
ligt och så lite koldioxidutsläpp 
som möjligt. Tex kan krav ställas 
på att massor transporteras sjö-
vägen eller att BEAsts standarder 
skall användas.

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

Om man kan planera och beställa 
anläggningstransporter några 
dagar i förväg kan man reducera 
antal transporter, få bättre fyll-
nadsgrad och minska stilleståndti-
den, säger Jesper Olsson.

Effektivare anläggningstransporter 
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initiativ under det senaste året och 
att det finns nytänkande och stark 
framåtanda. 

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 lastbilstransporter. 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. 

Trafikverket, Boverket, Statens 
Energimyndighet, Naturvårdsver-

årets logistikkommun

vi minskat transportarbetet med 
75 % i kommunens livsmedels-
distribution, berättar Christina 
”Tina” Persson, projektledare för 
samordnad varudistribution på 
Ystad kommun.

– Alla kommuner har olika 
förutsättningar att jobba med sin 
logistik, vissa har redan kommit 
långt medan andra har mycket 
kvar att göra, säger Hilda Hultén

– I bedömningen tar vi stor 
hänsyn till kommunens samlade 
logistikkompetens och vilka sats-
ningar som gjorts utifrån kom-
munens förutsättningar. Det är 
avgörande att kommunen genom-
fört en satsning eller tagit ett nytt 

nomineringskommitten för Årets 
Logistikkommun.

Prisutdelning i Intelligent 
Logistiks tävling ”Årets Logistik-
kommun” blir även i år på Logis-
tik & Transport på Svenska Mäss-
san i Göteborg. Närmare bestämt 
den 20 maj kl 12 på huvudscenen 
Aktivitetstorget. 

Förra året vann Ystad kom-
mun för den smarta Ystad-Öster-
lenmodellen, som gett kontroll 
över varuflödet och bl a minskat 
transportbehovet med 75 % för 
livsmedel.

– Vi är jätteglada för priset, men 
framförallt för att projektet har 
lyckats så bra. Sedan starten har 

Utmärkelsen Årets Logistikkom-
mun, som Intelligent Logistik delar 
ut för andra året, vill stimulera till 
ökad insikt om logistikens roll i 
hela samhället och kommunernas 
möjligheter att förbättra sin 
logistik, stadsmiljö och attraktivi-
tet. 

Text och foto Lena Sonne

– Vi vet att många kommuner gör 
massor för att förbättra logistiken, 
både för människor och gods. 
Nu är det hög tid att nominera 
sig till Årets logistikkommun, 
säger Hilda Hulten, chefredaktör 
Intelligent Logistik och ansvarig i 

Årets Logistikkommun 2015 på  
Logistik &Transport 

Förra årets prisutdelning av Årets Logistikkommun, som även i år kommer att hållas från stora scenen på Logistik & Transport vid Svenska Mässan  
i Göteborg 20 maj kl 12.
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årets logistikkommun

logistikens roll i hela samhället 
och de möjligheter en kommun 
har att förbättra både godslogis-
tik, framkomlighet, stadsmiljö 
och attraktivitet för boende och 
etableringar.

Stockholm har nattleveranser med 
elhybridfordon till Lidlbutiker och 
tänker utvidga med nattleveranser 
till hotell, arbetar för smartare 
lastzoner och varutransporter i 
kollektivtrafikfält.

– Olika kommuner väljer olika 
lösningar men alla frågor hänger 
ihop och syftar till bättre stads-
miljöer, säger Cecilia Mårtensson, 
infrastruktursamordnare på SKL 
och ordförande i juryn för Årets 
logistikkommun. Till vardags 
bygger hon nätverk och sprider 
goda exempel till kommuner och 
landsting kring t ex samordning 
av transporter. 

– Vi föredrar också begreppet 
”gods i tätort” istället för ”city-
logistik” som är ett mer begrän-
sande begrepp.

Handlar om den goda staden
– Det handlar mycket om hur den 
goda staden ska förverkligas, att 
man ser ett helhetsperspektiv och 
tar hänsyn till godstransporter 
i övergripande planering, säger 
Maria Lindholm, projektledare 
citylogistikprojektet Closer vid 
Lindholmen Science Park i Göte-
borg och med i juryn för Årets 
logistikkommun. 

Det har länge talats om citylo-
gistik utan att så mycket egentli-
gen har hänt. 

– Det är verkligen hög tid att 
få till ett genombrott för hållbara 
och lönsamma stadstransportlös-
ningar. Transporteffektivisering 
genom samordnad varudistribu-
tion kräver information som är 
tillgänglig för både leverantörer 
och beställare. 

Syftet med utmärkelsen är 
framförallt att lyfta frågor om 

med sin växande e-handel har 
nått goda resultat med e- beställ-
ningar. Malmö, Lund Helsingborg 
har nyligen haft en konferens 
om citylogistik. Göteborg börjar 
med att samordna näringslivets 
leveranser till butiker i city och 

ket och Verket för Innovations-
system lämnar också sin slutre-
dovisning för hur ett ramverk för 
stadsmiljöavtal med fokus på hur 
hållbara transporter i städer den 
20 maj i år. 

Svensk Handel och Transport-
gruppen ”Logistik och förtätning 
i stadsmiljö” har nyligen gett ut en 
citylogistisk handbok.

”Gods i tätort” snarare än 
citylogistik
Flera större städer har redan bör-
jat väga in ett logistikperspektiv i 
sin stadsplanering. Malmö har t ex 
anställt logistiker. Några samord-
nar kommunernas egna transpor-
ter som t ex Eskilstuna, Halmstad, 
Växjö, Karlstad, Ystad m fl. 
Borlänge med grannkommuner 
var först ut att samordna. Växjö 

BEDÖMNINGSGRUNDER FÖR ÅRETS  
LOGISTIKKOMMUN:

Samordnat varutransporter och/eller på annat sätt tagit kontroll 
över sina godsflöden?

Använt sin makt som upphandlare för att förbättra logistiken och 
minska trasporternas miljöpåverkan?

Satsat på hållbar logistik och/eller hållbart resande?

Haft med logistiker i planeringen?

Påbörjat övergången från den bilburna staden till en stad där 
cyklister, fotgängare och kollektivtrafik är med?

Underlättat för befintliga och gynnat nya logistiketableringar?

– Vi föredrar också begreppet ”gods 
i tätort” istället för ”citylogistik” 
som är ett mer begränsande be-
grepp, säger Cecilia Mårtensson.

– Det gäller att man tar hänsyn 
till godstransporter i övergripande 
planering, säger Maria Lindholm

– Vi är jätteglada för priset, men framförallt för att projektet har lyckats så 
bra. Sedan starten har vi minskat transportarbetet med 75 % i kommunens 
livsmedelsdistribution, säger Tina Persson, pristagare 2014.

NOMINERA DIN 
KOMMUN!

Skicka motivering till info@
intelligentlogistik.se senast 
den 15 april.

Priset Årets logistikkom-
mun delas ut på Logistik 
&Transport i Göteborg den 
20 maj klockan 12, vid ett 
kortseminarium på mäss-
sans huvudscen, Aktivitets-
torget.



40 Intelligent Logistik 2–3 2015

miljö

– Vi föreslår nationella rikt-
linjer för upphandlingskrav som 
stöder successiv elektrifiering av 
busstrafiken, en supermiljöfor-
donspremie för tunga fordon och 
nationellt stöd för investeringar i 
laddinfrastruktur för tung stads-
trafik.

spridning behövs fler aktörer, som 
beställarna.

– I det svenska politiska sys-
temet finns en frikoppling från 
industriella utvecklingsintressen 
och behovet av nationell mark-
nadsutveckling.

Upphandlingar gynnar utländska 
leverantörer
Upphandlingar ställer ofta krav 
som i praktiken ger prioritet åt 
utländska leverantörer även på 
områden där svenska företag har 
en mycket lovande teknik. Det 
förvärras av kollektivtrafikens 
långa upphandlingsperioder, som 
låser tekniken.

– Med sin låga driftkostnad 
har tunga el- och hybridfordon 
en god möjlighet att bli ekono-
miskt självbärande. Men de höga 
initialkostnaderna för fordon och 
ladd-infrastruktur hindrar idag 
spridning av tekniken, i synnerhet 
till lastbilar, där användarna krä-
ver korta återbetalningstider. 

Henke, Energimyndigheten.
De rekommenderar politiska 

åtaganden. 
– Tunga fordon är traditionellt 

en bransch med höga krav på eko-
nomi, robusthet och tillförlitlig-
het, vilket gör många i branschen 
försiktiga. Men Volvo AB har tagit 
en ledarroll, och även Scania har 
lanserat hybridbussar kommersi-
ellt, påpekar Christian Berggren, 
som är professor i industriell 
organisation i Linköping. 

– Den svenska marknaden 
spelar en mycket viktig roll för om 
dessa satsningar ska lyckas. 

Men trots att utsläppen trend-
mässigt ökar från den tunga 
trafiken, har lite skett för att skapa 
teknikdrivande incitament.

– Vår analys pekar på att det 
finns stora möjligheter att bygga 
en stark legitimititet för tunga 
elfordon.

– Hittills har dock kunskaps-
utvecklingen har främst skett 
hos fordonstillverkarna och de 
tekniska högskolorna. För att få 

Eldrivna lastbilar och bussar skapar 
stora möjligheter att minska 
emissioner och buller, visar en 
rapport från Energimyndigheten. 
Men upphandlingarna bromsar.  

Av Lena Sonne

I många kommuner rullar det 
elbussar. Men de är ändå en 
mycket liten del av alla tunga 
fordon.

– Svensk fordonsindustri har 
en stark teknikposition här, men 
hittills har gensvaret från den 
svenska marknaden varit svagt, 
säger Christian Berggren.

För att realisera den industri-
ella och miljömässiga potentialen, 
krävs politiska initiativ, som sät-
ter fart på marknaden. Det är en 
slutsats från ”Elektrifierade tunga 
fordon” i rapporten ”Teknologiska 
innovationssystem inom energi-
området” ER2014:23 Energimyn-
digheten) av Thomas Magnusson 
och Christian Berggren, Linkö-
pings Universitet och Magnus 

I många kommuner rullar det elbussar. Men de är ändå en mycket liten del av alla tunga fordon.

Tung eltrafik hindras av trög upphandling

– Upphandlingar ställer ofta krav 
som i praktiken ger prioritet åt 
utländska leverantörer, även där 
svenska företag har en mycket 
lovande teknik, säger Christian 
Berggren. 
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leveranser

personal och kundtjänst. Inget av 
postföretagen har dock särskilt 
stor offentlig klagomur. 

Fraktabilligt – kundernas älskling

I kategorin transport och pakettjäns-
ter står företaget fraktabilligt.se ut 
rejält som kundernas favorit med 
9,1 av tio möjliga poäng och över 
170 omdömen på Trustpilot. 

Fraktabilligt är en slags frakt-
mäklare, där företag kan boka 
frakter, allt från paket till pall och 
styckegods både in- och utri-
kes med olika speditörer till bra 
priser. Prisuppgift direkt och bra 
kundtjänst verkar vara framgångs-
receptet som ger omdömen som 
”Det bästa som har hänt oss” och 
”Fullträffligt”. 

Kunderna sågar transportörerna
Australien, och en annan film från 
liknande hantering i Sverige. 

FedEx och UPS – dålig kvalité till 
premiumpris 

UPS är, enligt kunderna, något 
mindre usla än DHL och får 33.30 
poäng av 200 möjliga, baserat på 
över 1200 ratings på Costumer 
Service Scoreboard. FedEx rankas 
lite högre med sina 37,12 poäng. 

PostNord – nonchalant kund-
tjänst 
För PostNord kommer de flesta 
klagomålen från Norden utom 
Sverige. Det vanligaste klagomålet 
är att det är svårt att nå kundtjäns-
ten och att kundtjänsten är non-
chalant eller otrevlig. Även Bring 
har främst klagomål på otrevlig 

nöjdhet – blivit mer tillgängligt 
för allmän beskådan. 

DHL får lägst poäng

DHL är överlägset mest sågat av 
kunderna på de stora rejtingsi-
dorna på nätet. Bolaget får bara 
31.54 av 200 möjliga poäng på 
websidan CostumerServiceS-
coreboard.com och omdömet 
på Trustpilot.se är bara 2 av 10 
(Mycket dåligt). 

Det vanligaste klagomålet är 
att DHL meddelar att de försökt 
leverera varan men att personen 
inte var hemma, trots att kun-
derna menar att de varit hemma. 
DHL drabbades också av en 
mediestorm när videor släpptes på 
företagets personal som vårds-
löst kastar in paket i en lastbil i 

Transportörer skryter gärna om 
kundnöjdhet, hög servicenivå och 
kvalitet. Men på nätet får 
missnöjda kunder utlopp för sin 
frustration och ilska vid mindre 
lyckade leveranser. Här är några 
axplock av kundomdömen där 
transportörer sågas vid fotknö-
larna. 

Av Hilda Hultén

Få bryr sig om att gå ut på nätet 
och lämna ett omdöme när en 
leverans fungerat bra och en 
beställd vara kommit fram i tid. 
Men när leveransen missyckas 
och kunden blir missnöjd blir 
det annat ljud i skällan. Tack vare 
nätet har transparensen kring 
transportföretagens kvalitet ökat 
och kundnöjdhet – eller miss-

»DHL är som ett barn som aldrig 
lämnar läxan i tid«
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leveranser

»Paketet skulle från Ullared till 
Köpenhamn – en sträcka som van-
ligtvis klaras av på tre timmar med 
bil. Det tog PostNord 4 veckor.«

»FedEx är sämre än ett vanligt 
postkontor och har ändå mage att 
ha premiumpriser«

»Usel kundtjänst« (Bring)



44 Intelligent Logistik 2–3 2015

dag ericsson

IT som kan ta tillvara de digitala 
möjligheterna. 

– På Borås högskola diskuteras 
behovet av speciell utbildning för 
e-handel. Men i akademin är det 
alltid en lång väg att gå.  

ning som centralort för e-handel.
Med företag som NetOnNet,  

Nelly, Hööks, GinaTricot, Ellos 
och H&M har Borås gått från 
traditionell postorderstad till 
ett starkt e-handelsfäste. Enligt 
e-barometern omsatte den 
svenska nätdetaljhandeln 43 mil-
jarder 2014. Av dessa stod Borås-
företagen för ca 10 miljarder. 

– Vi kartlägger fysiska flöden 
och ser hur strukturen kring 
transporterna kan förbättras. 
Infrastrukturen är ju bra runt 
Borås men kan förbättras ytterli-
gare. En stor del av inflödet kom-
mer ju t ex från Göteborgs hamn 
och utflödet går mycket mot 
Stockholm, så bra framkomlighet 
på väg 40 är viktigt. Vi tittar också 
på att använda 32-meterslastbilar, 
eller ”biltåg” för att effektivisera 
transporterna. 

Den stora nyckelfrågan är dock 
kompetensförsörjningen, menar 
han.

– I e-handeln behövs folk som 
förstår både logistik, handel och 

Borås högskola förra året, den 
trodde fel.

Dag Ericsson började sin bana 
på Handelshögskolan i Göteborg 
och har under sina nära 50 år som 
forskare varit verksam på Chal-
mers, Tekniska högskolan i Linkö-
ping, Bedriftsekonomisk Institutt 
i Oslo, Högskolan i Skövde och 
senast på Högskolan i Borås. 

Nu är han rådgivare i närings-
livet, sitter i styrelser och är 
delaktig i flera FoU-projekt, bland 
annat kring e-handelsutveckling i 
Västra Götalandsregionen. 

– Projektet handlar om hur man 
kan främja regionens utveckling 
ytterligare och stärka Borås ställ-

Förra året tackades han av för 
förtjänstfullt arbete från Borås 
högskola. Men logistikprofessor 
Dag Ericsson är i allra högsta grad 
fortfarande aktiv, bland annat i ett 
forskningsprojekt kring e-handels-
staden Borås. 

Av Hilda Hultén

– Det händer väldigt mycket just 
nu, det är spännande! säger Dag 
Ericsson på telefonen. Han låter 
energisk som vanligt.  

Den som trodde att den väl-
kände logistikprofessorn skulle 
lägga av bara för att han är 70+ 
och officiellt gått i pension från 
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– I e-handeln behövs folk som 
förstår både logistik, handel och IT 
som kan ta tillvara de digitala möj-
ligheterna, säger Dag Ericsson.

I huvudet på … 
Dag Ericsson
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tobias jonasson

Krönika: 

Tyst revolution ger  
fler talanger

 ISverige har vi som övergripande jämställdhetspolitiskt mål att 
kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina 
egna liv. Utifrån detta arbetar regeringen efter fyra delmål varav ett 
är att uppnå jämn fördelning av makt och inflytande mellan könen. 

En fullt rimlig eller t o m självklar målsättning, som i många samman-
hang i näringslivet ändå känns avlägsen. Ett sannolikt ganska okontro-
versiellt påstående är att logistikbranschen kanske är en av branscherna 
med längst resa mot att nå en sådan balans. 

Flera omständigheter tyder dock på att något håller på att förändras.
Eftergymnasiala utbildningsprogram och dess arbetslivsfärdiga pro-

dukter är en kategori yrkesverksamma som inte sällan i sin senare del av 
yrkeslivet återfinns på de allra högsta chefspositionerna. I logistikbran-
schen har vi vant oss vid att dessa positioner vanligtvis bemannas av män 
(i vissa fall akademiker) vars logistikkunskaper till stor del har tillägnats 
genom ett liv i branschen. Numera har dock logistik ett gediget erkän-
nande som både företagsekonomisk och teknisk gren i den akademiska 
världen. Den generella ökningen av kvinnor i akademien är allmänt 
känd. Ett mer logistikspecifikt exempel är Logistikprogrammet vid Han-
delshögskolan i Göteborg som ht 2014 t o m antog fler kvinnor än män.

Jämte att rekryteringsbasen till de höga chefspositionerna i logis-
tikbranschen tenderar att bli mer jämlik finns det även faktorer som 
påverkar att fler kvinnor också arbetar i själva produktionsfunktionen, 
dv s i den inte helt oväsentliga del i verksamheten som levererar själva 
produkten. I logistikbranschen handlar detta inte sällan om att framföra 
någon form av transportfordon eller att verka på ett lager eller en termi-
nal. Den tekniska utvecklingen i form av sofistikerade automatiserings-
lösningar och olika typer av lyfthjälpmedel kombinerat med allt mindre 
orderstorlekar (inte minst pga e-handelns utveckling) gör att exempelvis 
lager- och terminalarbete inte längre kräver mänskliga lyftkranar. All-
deles nyligen presenterade TYA en studie som visar att andelen kvinnor 
ökar starkt bland nyanställda lastbilschaufförer.

Ett ökat fokus på miljö- och hållbarhetsfrågor i näringslivet i allmän-
het och där logistikledet förväntas bidra i synnerhet lär också det vara en 

faktor som kan antas driva på utvecklingen mot fler kvinnor i branschen. 
Att logistik därtill numera erbjuder ett brett karriärval med möjlighet till 
roller inom allt från tillverkande företag och handelsföretag till kommu-
ner och sjukhus eller en roll som konsult gör logistik som profession allt 
mer attraktiv för båda könen.

Att prata om en revolution i termer av en snabb förändring vore felak-
tigt. Utvecklingen mot att uppnå jämn fördelning av makt och inflytande 
mellan könen i logistikbranschen går inte snabbt – men långsamt. I tyst-
het verkar nämligen en av de mest mansdominerade branscherna vara 
i förändring. Etablerade strukturer formas om och logistiken blir mer 
tillåtande och attraktivt för ännu fler begåvningar. Till syvende och sist 
handlar det om att locka de bästa talangerna till branschen. Logistikens 
uppsving som samhällsviktigt ämne, den ökade akademiska rekryte-
ringsbasen och den tekniska utvecklingen i produktionsleden öppnar 
möjligheter för att locka fler talanger till branschen, män som kvinnor. 
Och talangerna behövs!

Under konferensen på Logistik & Transport i maj deltar jag, tillsam-
mans med flera representanter från både näringsliv och universitet, i 
seminariet Logistik & Kampen om talangen. Hur logistikbranschen ska 
kunna attrahera de vassaste talangerna tror jag definitivt bör ta hänsyn 
till den pågående tysta revolutionen i branschen. Hoppas vi ses där!

Tobias Jonasson
Seniorkonsult, Sweco Logistik

»Logistikbranschen kanske är en av branscherna 
med längst resa mot att nå en balans mellan män 
och kvinnor när det gäller makt och inflytande«.
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tänkbart

Lilla Mellerud vid Vänerns västkust 
är Skandinaviens mittpunkt. Det 
har VGRs regionutvecklingssekre-
tariat räknat ut. Härifrån är det 
nämligen kortast till Sveriges, 
Norges och Danmarks befolkning.

Av Hilda Hultén

Skandinaviens demografiska 
mittpunkt ligger mellan Göteborg 
och Oslo. Mer exakt i Vänern, 
strax utanför Mellerud i Västra 
Götaland.

– Det innebär att Mellerud är 
den plats där man har kortast 
avstånd till och från alla i Sverige, 
Norge och Danmark fågelvägen, 
säger Tommy W Johansson (s), 
kommunstyrelsens ordförande i 
Mellerud.

Den demografiska mittpunkten 
är framtagen av Karin Althoff, 
analytiker på Västra Götalandsre-
gionens regionutvecklingssekreta-
riat. Underlaget kom från Eurostat 
2011 och är räknad på Danmarks 
befolkning utan Grönland.

Idén att räkna ut mittpunkten 
kom från Ann Palmnäs på Posi-
tion Väst.

– Vi visste att Sveriges demogra-
fiska medelpunkt ligger i Örebro 
län, men det slog mig plötsligt att 
Skandinaviens medelpunkt rim-
ligtvis borde ligga västerut. 
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Tänkbart

– Sveriges Demogra-
fiska medelpunkt ligger 
utanför Örebro. Jag 
blev nyfiken på var 
Skandinaviens demo-
grafiska medelpunkt 
skulle hamna, säger 
Ann Palmnäs.

– Jag blev väldigt nyfiken på 
exakt var man skulle hamna, det 
visade sig att centrum låg i Mel-
lerud. Sen är den demografiska 
placeringen inte det enda som 
avgör var man bör placera sig. 

Så Mellerud är inte Skandina-
viens bästa logistikläge då? 

– Nej, kanske inte. Däremot 
finns Trestad med Vänersborg, 
Uddevalla och Trollhättan bara 
någon mil söder om Mellerud och 
många fina lägen vid E6 genom 
Bohuslän.

Trestad klättrade från plats 21 
2014 till plats 20 på listan över 
Sveriges bästa logistiklägen 2015. 
I det större samarbetet Position 
Väst finns 18 kommuner väster 
om Vänern med.

– Vi har haft en stor satsning på 
infrastruktur, med dubbelspår och 
utbyggnad av E45 mellan Göte-
borg och Trollhättan/Vänersborg 
som förbättrat läget ur logistik-
synpunkt. Vi som arbetar med 
företagsetableringar ser en ökning 
av förfrågningar från logistik- och 
e-handelslager i regionen, säger 
Ann Palmnäs.

Hon nämner till exempel kläd-
kedjan Varner Gruppen, som står 
bakom bland annat Dressman 
och Cubus, som just nu bygger 
sitt 53 000 kvm stora nordiska 
centrallager i Vänersborg. Även 

Skandinaviens medelpunkt hittad 
i Mellerud!
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I sjön Vänern utanför Mellerud 
ligger Skandinaviens demogra-
fiska medelpunkt, här är det 
alltså kortast avstånd till Sveriges, 
Norges och Danmarks befolkning 
fågelvägen. 

Plantagen, New Wave, Stor-el och 
Whirlpool har nordiska centralla-
ger i regionen.

– För många norska företag 
som vill komma in i EU men ändå 
ha nära hem blir det naturligt att 
etablera sig här. Det är t ex bara 
11 mil från Oslo till Strömstad i 
Position Väst.

Finland är inte med i beräk-
ningen, hur skulle det ha påverkat 
resultatet av uträkningen?

– Det är en väldigt bra fråga, 
Finland är ju nästan som en egen 
ö ur logistisk synvinkel.
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