
”Det blir en hektisk start på året”, säger logistikchef Annika Löfgren, Jysk, som står 
för årets första lagerinvigning i Nässjö. Även 2016 blir ett rekordår för fastighets- 
byggen, ca 470 000 kvm logistikytor byggs fram till januari 2017.
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”Banan måste finansieras”
– Jag kommer inte att tillåta att vi inte 
har råd, säger infrastrukturminister 
Anna Johansson

”Vänta med banan”
Maria Börjesson, KTH, om hur hög- 
hastighetsbanor slår mot svensk  
industri.  

SKF lägger om logistiken
Christer Cedervall om SKFs 
nya europeiska transport- 
upplägg. 
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Logistikfastigheter 
fortsätter booma

 sid 7 och 14

Sveriges bästa  
logistiklägen 
2016
Örebroregionen, Stockholm Syd och 
Katrineholm klättrar när Intelligent 
Logistik för elfte året presenterar listan 
över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2016. 
Som vanligt toppar Göteborg listan.
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Sveriges mäktigaste  
infrastrukturköpare
– Det är roligt att göra skillnad, säger 
Katarina Norén, inköpschef på Trafik-
verket som handlar infrastruktur för 
40 miljarder om året. 

 sid 4

Sverige europatvåa på logistik 
Sverige har näst bäst 
logistikkvalitet i EU visar 
kommissionens senaste 
mätning. Bara Holland är 
bättre. 

 sid 5
Foto: greeN CArgo

Från möbelriket till  
möbelcentrum  
–Våra kunder köper dyra möbler.  
De har rätt att vänta sig hög leve-
ranskvalitet, säger Christian Resell, 
vd Svenssons i Lammhult som flyttar 
lagret till Tibro.    sid 19
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hilda hultén
redaktör

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 13

gösta hultén
senior editor

Stark svensk ekonomi ger logistikboom
Den svenska ekonomin går lysande. BNP-tillväxten 
ligger runt 4 procent och väntas fortsätta på den nivån 
under året. Det är starkast i Europa. I Konjunkturinsti-
tutets senaste barometer steg den s k konfidensindikatorn 
från 110,3 i december till 111,9. Tillverkningsindustrins 
indikator steg från 115,1 i december till 120,8 i januari – 
betydligt starkare än normalt. Uppgången förklaras av att 
en ökad andel företag anser att färdigvarulagren är för små 
och av mer positiv syn på orderstockarnas storlek. Detalj-
handelns indikator på 114,4 i januari signalerar för sjätte 
månaden i rad, ett mycket starkare läge än normalt.

Logistiken speglar ekonomin. Gunnar Sträng räknade 
på sin tid järnvägsvagnar när han spådde konjunkturen. 
Den starka svenska ekonomin är förklaringen till att det 
byggs så mycket för logistik också i år. Den starka detalj-
handeln och en växande e-handel ger en fortsatt hög efter-
frågan på nya logistikanläggningar visar en färsk rapport 
från den internationella fastighetsaktören TH Real Estate, 
som vi skriver om i det här numret. Den undersöker den 
ekonomiska utvecklingens effekter på framtidens logis-
tik. Sverige har en mycket god detaljhandelstillväxt jäm-
fört med övriga Västeuropa. En växande detaljhandel och 
framför allt e-handel väntas ge fortsatt hög efterfrågan på 
nya logistikanläggningar. Södra Sverige, och särskilt stor-
städerna, uppvisar starkast demografisk tillväxt och en 
stark BNP-tillväxt, vilket kommer att gynna logistiksek-
torn här under de kommande åren. Det här speglas i ett 
nytt rekordår för logistikbyggen med över 400 000 kvm nya 
lager. Vår statistik och årets listning av Sveriges bästa logi-

stiklägen visar att det är norra och södra Stor-Stockholm, 
Stor-Göteborg och Örebro som just nu är hetast.

Logistiktillväxten i sverige gynnas också av att vi 
lyckats behålla en stark produktionsindustri i landet. En 
enkät från EU-kommissionen visar också att Sverige lig-
ger i Europatoppen när det gäller logistikkvalitet. Det ser 
faktiskt ganska ljust ut, nu när våren äntligen närmar sig. 

Men allt är långt ifrån frid och fröjd. Klimatutsläppen 
från transporter ökar och hotar våra klimatmål. Vildvuxen 
cabotagetrafik bidrar till att laglydiga åkerier är nära rui-
nens brant. Fortfarande gäller lägsta pris, oavsett följder för 
människor och miljö, när handel och industri upphandlar 
sina transporter. Den svenska infrastrukturen är också 
eftersatt sedan decennier. Det gäller särskilt järnvägssidan 
som dras med en infrastrukturskuld på ca 500 miljarder. 
Är det då läge att nu börja bygga höghastighetsbana för 
kanske över 300 miljarder. Nej, tycker Maria Börjesson, 
KTH. Vänta med den tills dagens brister i järnvägsunder-
håll är ikapp.

Intelligent Logistik är den största svenska logistiktid-
ningen som kommer både som den här temabilagan, som 
affärsmagasin och som dagligen uppdaterad nyhetswebb. 
Vi bevakar logistikens hela bredd, från produktionslogis-
tik, inköp och supply till sjöfart, handel, logistikfastigheter, 
distribution och konsumtion.

Hilda Hultén, redaktör

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.se

gustaf Berencreutz
Marknadsansvarig
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I takt med att världen förändras fortsätter  

logistikens betydelse att öka. Den som är bäst  

rustad för framtidens utmaningar blir också 

morgondagens vinnare. 

Med moderna fastigheter på de viktigaste  

logistiklägena erbjuder vi optimala förutsätt-

ningar för ett effektivare lager- och varuflöde.

Ta kontroll 
över framtiden

catenafastigheter.se
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”Det blir en hektisk start på året”, säger logistikchef Annika Löfgren, Jysk, som står 

för årets första lagerinvigning i Nässjö. Även 2016 blir ett rekordår för fastighets-
byggen, ca 450 000 kvm logistikytor byggs fram till januari 2017.
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”Banan måste fi nansieras”– Jag kommer inte att tillåta att vi inte har råd, säger infrastrukturminister Anna Johansson

”Vänta med banan”Maria Börjesson, KTH, om hur hög-hastighetsbanor slår mot svensk industri.  

SKF lägger om logistikenChrister Cedervall om SKFs nya europeiska transport-upplägg. 
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Sveriges bästa 
logistiklägen 
2016
Örebroregionen, Stockholm Syd och Katrineholm klättrar när Intelligent Logistik för elft e året presenterar listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2016. Som vanligt toppar Göteborg listan.
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Sveriges mäktigaste infrastrukturköpare– Det är roligt att göra skillnad, säger Katarina Norén, inköpschef på Trafi k-verket som handlar infrastruktur för 40 miljarder om året. 
 sid 8

Sverige europatvåa på logistik Sverige har näst bäst logistikkvalitet i EU visar kommissionens senaste mätning. Bara Holland är bättre. 

 sid 5

FOTO: GREEN CARGO

Från möbelriket till möbelcentrum  
–Våra kunder köper dyra möbler. De har rätt att vänta sig hög leve-ranskvalitet, säger Christian Resell, vd Svenssons i Lammhult som fl yttar lagret till Tibro.   
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1 000 000
Välkommen till Port of Gothenburg Logistics Park – Sveriges  
nya logistikpark precis i anslutning till Göteborgs Hamn. 
Här väntar 1 miljon kvadratmeter på att bli importlager och  
logistikfastigheter med bästa tänkbara läge. 

Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn med ett  
unikt linjeutbud. Hit kommer fartyg via direktlinjer från hela 
världen och lastar snabbt av godset för vidare transport  
till lagerhyllan. 

möjligheter nära Göteborgs Hamn
Inom 50 mil når du sedan tre huvudstäder och sjuttio  
procent av Nordens befolkning och industri. Effektiva  
landförbindelser via väg och järnväg garanterar snabba  
flöden och leveranser.

Upptäck fördelarna med att etablera ett lager mitt i  
Skandinaviens största logistiknav. Bara 10 minuter från  
kajkanten i Göteborgs Hamn.

goteborgshamn.se/logisticspark



annon s   hela  denna  b i laga  är  en  annons  från  intell igent  log ist ik    annons

4. Intelligent Logistik

– Sen passar det inte alltid. Det är alltid en 
bedömningsfråga, inte minst kring risker. 

stort samhällsansvar

Katarina Norén gillar sitt jobb. 
– I grunden handlar mitt jobb om att köpa 

bra saker till rätt pris. Det är väldigt kul att 
få skapa samhällsnytta och göra goda affärer. 

Ofta är det också en demokratisk process 
som driver fram projektens utformning.

– Väg- och järnvägsprojekt föregås alltid 
av en politisk diskussion, i större projekt är 
kommuner och allmänhet inkopplade och 
har chans att berätta hur de vill ha det. Infra-
strukturen tillhör ju alla.

Få transportslag får så mycket allmän upp-
märksamhet som järnvägen. 

– Vi har oerhört höga förväntningar från 
kunderna, som ställer otroliga krav. Jämför 
med flygbolagen, kommer SAS fram en kvart 
innan utsatt tid får de applåder. Men är ett tåg 
eller en tunnelbana två minuter försenat blir 
folk väldigt upprörda. 

Ökad befolkning, urbanisering och ökat 
resande gör att behovet av transporter och 
därmed trycket på infrastrukturen ökar. 

– Efterfrågan kommer att öka med 40 pro-
cent de närmaste 20 åren. Det är fantastiska 
siffror som nog skulle göra vilket privat före-
tag som helst avundsjukt. 

– Samtidigt ska ökningen ske i befintligt 

system, utan några större utbyggnader. Det är 
en stor utmaning. 

håller tid och budget 

Genom åren har kritik riktats mot statens 
infrastrukturbyggen. Inte minst gäller kri-
tiken att byggena ofta blivit försenade och 
fördyrade. Ett färskt exempel är Hallandsås-
tunneln, som invigdes i december, 23 år efter 
byggstart. Hallandsåstunneln, som kantats av 

miljöskandaler och tekniska svårigheter, blev 
inte bara Sveriges mest försenade infrastruk-
turprojekt. Kostnaden för bygget slutade på 
ca 11 miljarder kronor, ca elva gånger mer än 
den ursprungliga budgeten. 

Men att infrastrukturprojekt ofta blir länge 
och dyrare än beräknat stämmer inte längre, 
menar Katarina Norén. 

– Det är en myt, generellt håller de flesta 
projekten budget och blir klara i tid idag. 

– Vi jobbar mycket med successiv kalkyle-
ring och riskbedömning för att undvika för-
seningar och fördyring. 

Just nu står flera stora infrastruktursats-
ningar på agendan,som Ostlänken, Västlän-
ken, Citybanan och Förbifart Stockholm. Det 
överlägset största är Sveriges nya höghastig-
hetsbana, som redan förberetts under många 
år. 

– Det finns väldigt mycket internationell 
kunskap och erfarenhet av höghastighetståg 
som vi kan dra nytta av. 

att ta sig in på marknaden och svara på större 
anbud. 

– Sveriges järnväg är en oerhört kom-
plex och gammal anläggning. Sen försvåras 
underhållet på många delar av att de är hårt 
trafikerade. Man kan helt enkelt inte stänga 
trafiken för underhåll. 

svårt med flexibilitet

Trafikverkets inköpsavdelning gör omkring 
800–900 upphandlingar per år. Totalt jobbar 
cirka 100 inköpare och ett 20-tal orderhante-
rare i inköpsorganisationen. 

– Sen har vi 225 personer som jobbar med 
logistik- och järnvägsutredning. 

När man jobbar enligt LOU är det väl-
digt viktigt att planera väldigt noga i förväg, 
menar Katarina Norén. 

– Ofta handlar det om väldigt långa avtal, 
det är svårt att skapa flexibilitet i lösningarna. 
Det innehållet du har köpt har du köpt. Ibland 
kan jag bli lite avundsjuk på mindre, privata 
inköpsorganisationer, som kan vara väldigt 
flexibla och ta snabba beslut. 

– Men det går att få till fantastiska lös-
ningar. Det gäller bara att fråga på ennat sätt. 

Det kan handla om offentlig-privat sam-
verkan, OPS, totalentreprenader och partner-
skap.

– De stora vinsterna vid OPS är att man får 
väldigt angelägna ägare. Om man även har 
ett funktionsåtagande är den som bygger mer 
mån om kvaliteten och slutresultatet. Ofta 
handlar det också om långa kontrakt.

Hon köper Sveriges nya infrastruktur

Katarina Norén är chef för den centrala funk-
tionen Inköp och logistik på Trafikverket. 
Därmed är hon en av sveriges mäktigaste 
inköpare.

Trafikverket upphandlar och beställer pro-
dukter, tjänster och entreprenader för cirka 
40 miljarder kronor per år, för att utveckla 
och förvalta transportsystemet för väg- och 
järnvägstrafik.

– Jag är naturligtvis inte ansvarig för alla 
upphandlingar och detaljer, men jag äger 
ramavtalen och skriver under alla avtal. 40 
miljarder kronor om året är lite svindlande 
siffror. 

– Våra upphandlingar står för 30 procent 
av omsättningen i anläggningsbranschen 
och för järnvägsunderhållet är andelen 80–90 
procent. Så det är klart att vi har ett stort 
inflytande, säger Katarina Norén. 

risk för underhållsmonopol

Många menar att järnvägsunderhållet borde 
återförstatligas. Vad är det svåraste med att 
upphandla järnvägsunderhåll? 

– Det svåraste är utan tvekan att få fung-
erande konkurrens och hög innovationsgrad. 
Eftersom det är en ganska ny marknad är det 
risk att det utvecklas en monopolliknande 
situation på järnvägsunderhållet, vilket aldrig 
är bra för marknaden eller möjligheterna att 
göra bra upphandlingar. 

Katarina Norén påpekar att komplexiteten 
i systemet och lagen om offentlig upphand-
ling, LOU, dör det svårare för mindre aktörer 

Katarina Norén är inköps- och logistikchef på Trafik-
verket och köper infrastruktur för 40 miljarder varje år. 
– Det är ett väldigt roligt jobb, att köpa saker som folk 
verkligen behöver. 
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e4 Förbifart stockholm

ny sträckning för e4 väster om cen-
trala stockholm. 21 km ny motorväg, 
varav 18 km i tunnel. tunnelspräng-
ningarna har startat. byggtid 10 år. 
finansiering med trängselskatt till 
80%, resten av staten. 

Kostnad: minst 28 miljarder.

Västlänken

Järnväg i tunnel under centrala göte-
borg för pendel- och regiontåg, ca 8 
km lång. byggstart 2018. trafikstart: 
2026. 

Kostnad: ca 20 miljarder. (2009 års 
prisnivå)

ostlänken

ny dubbelspårig höghastighetsjärnväg 
Järna–linköping för tåg upp till 320 
km/h. Mål: kortare restider ökad  
kapacitet och regionförstoring. bygg-
start 2017. klar för trafik 2028.

Kostnad: ca 55 miljarder (2015 års 
prisnivå)

Varbergstunneln

ny järnväg genom Varberg – en del i 
utbyggnaden av Västkustbanan mellan 
göteborg och lund. idag är 85% av 
Västkustbanan utbyggd med dubbel-
spår. byggtid, 2019 -2024.

Kostnad: ca 3 miljarder.

kirunaprojektet

nya sträckningar av allmänna vägar i 
kiruna längs e10 och väg 870, nikka-
luoktavägen. Projektet pågår. Väg 870 
är klar och e10 beräknas tas i bruk år 
2018. 

StörSta InFraStruKtur-
projeKten juSt nu

– efterfrågan på transporter kommer att öka med 40 procent de närmaste 20 åren. Det är fantastiska siffror som nog skulle göra vilket privat  
företag som helst avundsjukt. samtidigt ska ökningen ske i befintligt system. Det är en stor utmaning, säger katarina Norén. 

”Det finns risk för en 
monopolliknande  
situation i järnvägsun-
derhållet, vilket aldrig 
är bra för marknaden 
eller möjligheterna  
att göra bra upphand-
lingar”
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hur nöjda användarna är med olika trans-
portmedlen.

Därefter har tabeller tagits fram, där de 
fem bästa och fem sämsta staterna markeras. 
Varje land rankas sedan med totala poäng 
efter det antal gånger de varit bland de fem 
bästa, minus det antal gånger de varit bland 
de sämsta. 

Det gör att elva EU-länder totalt sett ham-
nar på minuspoäng. Bland mera välutveck-
lade industriländer sticker särskilt Polen och 
Italien ut genom sina bottenplaceringar. De 
nordiska länderna klarar sig däremot mycket 
väl.

”Inte förvånad”

– Jag är inte så förvånad över Sveriges place-
ring, den känns rimlig, säger Gunnar Schre-
welius, generalsekreterare för TTF – Forum 
för Logistik. 

– Vi är ett ordningsamt folk och vill ha ord-
ning och reda. Samtidigt är vi ju inte överdri-
vet byråkratiska, menar han.

– Sverige ligger ju högt när det gäller indu-
striell utveckling. 95 procent av produktionen 
går på export. Vi måste därför helt enkelt ligga 
högt i transportkvalitet.

Han ser dock ett par områden med klara 
förbättringsmöjligheter:

– Förmågan att synkronisera mellan de 
olika transportslagen kan bli bättre. Bättre 
transportinformation skulle också kunna få 
ner både kostnader och miljöeffekter. Det gäl-
ler också ökad vikt och längd på fordon.

Ett område som har stora förbättringsmöj-
ligheter är enligt Gunnar Schrewelius också 

till 29 och Sverige hamnar nu i topp-fem i tio 
kategorier.

eu-följsamhet ger pluspoäng

Kriterierna handlar bland annat om andelen 
trafik som går på motorvägar, kvaliteten på 
infrastrukturen, fordonens miljöpåverkan, 
antalet trafikdöda, allmän logistikkvalitet, 
regleringar för flyg och sjöfart och hur väl 
man genomfört EU-lag på respektive områ-
det.

De 29 indikatorer som nu mäts täcker en 
rad generella, men även vissa EU-specifika 
områden. Inre marknadens funktion, bl a 
öppnade järnvägsmarknader, få överträdelser 
av EU-rätten och implementeringen av EU:s 
transportdirektiv ger t ex pluspoäng. Andelen 
kvinnor inom transportsektorn mäts också.

Kvaliteten på infrastruktur för de olika 
transportsätten och graden av genomförande 
av transportnätet (TEN-T) är också kriterier.

Sverige är klart bäst i EU när det gäller 
andelen förnybar energi i transportsektorn. 
(16,7 procent) Vi är tredje bästa land sett till 
andelen nya bilar som drivs med alternativa 
bränslen. (Italien är här bästa land.) 

stor andel elektrifierad järnväg

Att Sverige kommer i toppen när det gäl-
ler förnybar energi inom transporter beror 
främst på den höga andelen elektrifierad järn-
väg, omkring 80 procent av landets järnvägs-
nät är elektrifierat. Andelen förnybar energi i 
transportsektorns totala bränsleförbrukning, 
andelen nya bilar som drivs med alternativa 
bränslen och den tid som förare sitter fast i 
trafikstockningar är andra områden där Sve-
rige ligger bra till. 

Andelen kvinnor som arbetar inom trans-
portsektorn är också hög. Man mäter också 

Det är andra gången som EU-kommissionen 
mäter medlemsländernas logistikkvalitet. 
Indikatorerna har finslipats inför den här 
senaste kvalitetsmätningen. På resultattavlan 
kan man följa medlemsstaternas framsteg 
över tiden. Holland rankas högst och Sverige 
kommer på en andra plats, följt av Finland, 
Storbritannien och Danmark. I botten ham-
nade Polen på 27:e och Rumänien på 28:e 
plats. 

Vid den förra mätningen 2014 kom Sve-
rige på tredje plats, efter Holland och Tysk-
land, som nu hamnar på sjätte plats sex i 
rankningen. I botten återfanns även då Polen 
och Bulgarien. I den förra mätningen 2014 
granskade kommissionen 22 olika transport-
relaterade områden och Sverige hamnade i 
topp-fem i nio av kategorierna, vilket då gav 
en tredjeplats. Nu har antalet kriterier ökat 

Sverige är näst bäst av EUs medlemsländer när det  
gäller logistikkvalitet. Det visar den senaste mätningen 
för 2015 från EU-kommissionen, där flera nya, breda 
kriterier ingår.

Sverige näst eu-bäst på logistikkvalitet

(Placering / land / Poäng)

1 holland 15

2 sverige 10

3 finland 9

4 storbritannien  8

5 danmark 7

6 tyskland 5

7 estland 4

8 Österrike 4

9 frankrike 3

10 lettland 3

11 luxemburg 3

12 Malta 3

13 irland 2

14 slovakien 1

15 slovenien 1

16 spanien 1

17 Portugal 0

18 belgien -1

19 litauen -1

20 tjeckien -2

21 Ungern -2

22 Cypern -3

23 bulgarien -4

24 kroatien -5

25 italien -6

26 grekland -8

27 Polen -11

28 rumänien -12

poäng För SamtLIga  
eu-LänDer 2015

– Förmågan att synkronisera mellan de olika 
transportslagen kan bli bättre, säger gunnar 
schrewelius.
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Att sverige ligger i topp när det gäller andelen förnybar energi inom transporter beror på att en så stor del av järnvägen är elektrifierad. 
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inrikes sjöfart.
– Inrikes sjöfart har ökat i EU. Den borde 

kunna öka även i Sverige, där andelen är 
mycket låg jämfört med kontinenten, menar 
han. 

AV göstA huLtéN

”Sverige har ju hög 
industriell utveckling. 
95 % av produktionen 
går på export. Vi mås-
te helt enkelt ha hög 
transportkvalitet”
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6. Intelligent Logistik

– Särskilt Borås, med lägre hyresnivåer 
och tillgång till kvalificerad arbetskraft är 
spännande. Vi har också en stor förfrågan på 
Skåne ute just nu.

På alla dessa orter är det just nu ont om bra 
gynna logistiksektorn här under de kom-
mande åren.

Det här är en bild som Christoffer Bladh 
Nord, projektledare för logistikfastigheter vid 
Colliers kan bekräfta.

– 2015 var ju ett mycket starkt år för nya 
logistikbyggen. Många egenanvändare inom 
handel byggde förra året och även i år visar 
vår analys att det är mycket attraktivt att 
bygga och äga själv.

– Förra året byggdes det också i egen regi 
på mer udda orter, som Dafgårds i Götene och 
Jula i Skara.

– 3PL-företagen söker sig däremot till mest 
effektiva och optimala lägen. 

Att e-handeln växer märks också tydligt på 
efterfrågan.

– Många av utlämningsställena för e-handel 
är överbelastade av paket. Därför kan det också 
finnas en efterfrågan på mindre, lokala logisti-
kytor som svarar mot e-handelns behov. 

Mat via nätet växer också snabbt. 
– Mathems lager i Arlöv utanför Malmö är 

ett exempel på det.

Nya heta lägen

De hetaste lägena är enligt Christoffer Bladh 
Nord Mälardalen, Göteborgsregionen och 
Skåne.

En rapporten från den internationella fast-
ighetsaktören TH Real Estate har undersökt 
den ekonomiska utvecklingens potentiella 
effekter på framtidens logistiksektor. Rap-
porten bygger på tidigare analyser från TH 
Real Estate, där demografiska megatrender 
och deras påverkan på byggnadaktiviteter i 
olika länder har undersökts.

Sverige har haft en mycket god detaljhan-
delstillväxt jämfört med övriga Västeuropa. 
En växande detaljhandel och framför allt 
e-handel, väntas ge fortsatt hög efterfrågan 
på nya logistikanläggningar.

På den nordiska marknaden uppfattar TH 
Real Estate att minskad förflyttning av till-
verkning till utvecklingsländer särskilt gyn-
nar Sverige, som behållit en kärna av sin till-
verkningsindustri, som kommer fortsätta att 
driva efterfrågan på logistikanläggningar.

– I Sverige ser vi att en fortsatt stark till-
verkningsindustri i kombination med en väx-
ande detaljhandel leder till ett fortsatt ökande 
behov av högkvalitativa logistikanläggningar, 
säger Stefan Wundrak, europeisk forsknings-
chef på TH Real Estate. 

Södra Sverige och då särskilt storstäderna 
Malmö, Göteborg och Stockholm, uppvisar 
överlägset starkast demografisk tillväxt och 
en stark BNP-tillväxt, vilket kommer att 

FLEXIBLA LAGER- OCH PRODUKTIONSLOKALER I JÄRFÄLLA

TEKNISK INFORMATION
• Takhöjd: 8 meter, 3,60 meter fri höjd 
 under entresol.

•  Bärighet: > 3 ton.

•  Antal portar: 7 st (2,60x2,80), 1 större.

•  AC-kyla.

•  Sprinklade ytor.

•  Restaurang i fastigheten.

•  141 parkeringsplatser.

VEDDESTA 2:79 – ELEKTRONIKHÖJDEN 14 – JÄRFÄLLA
I Veddesta industriområde i norra Stockholm, cirka 20 km från Stockholms city, erbjuder vi 
5 000 – 27 000 kvm flexibla lager-, produktion- och kontorslokaler. Med ett utmärkt läge 
bara minuter från E18 är restiden knappt 20 minuter till Stockholms city och 25 minuter 
till Arlanda flygplats. I närområdet finns Barkarby handelsplats, Veddesta Centrum samt 
Jakobsbergs Centrum. Med stora planerade investeringar i infrastruktur, genom byggnation 
av Förbifart Stockholm samt utökad tunnelbana och Mälarbana, är området ett av de mest 
attraktiva i norra Stockholm.
 

www.corem.se

För ytterligare information kontakta 
vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 
073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se

objekt. Borde det inte bädda för fler spekula-
tionsbyggen ?

– Jo egentligen. Men samtidigt verkar flera 
av de aktörer som byggt på spekulation ändå 
vara lite försiktiga. 

Men i Göteborg ligger flera aktörer i start-
groparna nu när det finns mark och färdiga 
planer vid hamnen på Hisingen. Så 2017 kan 
det bli flera byggen här, tror Christoffer Bladh 
Nord.

stort tryck på stor-stockholm

Christian Berglund är fastighetschef på Tri-
bona, som ägare, förvaltare och utvecklare 
lager- och logistikfastigheter främst på till-
växtorter i Sverige och Danmark. 

Tribona är under uppköp av Catena, som 
därmed är på väg att skapa det överlägset 
största logistikfastighetsbolaget i Norden. 

Christian Berglund bekräftar också att 
efterfrågan är stor.

– Men det är också stor brist på bra objekt i 
bra lägen ute på marknaden.

Som rapporten visar märks efterfrågan 
mest i storstäderna. 

– Särskilt i Stor-Stockholm finns det stor 
efterfrågan på objekt. Nyligen förlängde vi ett 
avtal med PostNord i Stockholm Syd. Vi är 
glada att utveckla relationen med en så viktig 
kund.

Trycket söder om Stockholm är så stort att 
det också bäddar för fler spekulationsbyggen 
här. 

AV göstA huLtéN

Stark handel ger stor efterfrågan på lager 
Sveriges starka detaljhandelstillväxt och växande  
e-handel kommer att ge en fortsatt hög efterfrågan  
på nya logistikanläggningar visar en färsk rapport.

– Många egenanvändare inom handel byggde 
förra året och även i år visar vår analys att det 
är mycket attraktivt att bygga och äga själv, 
säger Christoffer Bladh Nord.
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Intelligent Logistik. 7

Stockholm och Örebro får mest ny logistik 2016

Förra året 2015 blev ett rekordår för nya logis-
tikbyggen i Sverige. Sammanlagt tillkom ca 
420 000 kvm. Störst var Rustas nya central-
lager i Norrköping på 63 000 kvm. 

Årets logistikbyggen ser ut att hamna på 
liknande nivåer, omkring 470 000 kvm. Med 
reservation för några osäkra kort där inflytt-
ning nog faller över till januari 2017. 

Årets största bygge blir Biltemas utvidgade 
storlager i Halmstads hamn, där lagerytan 
växer med 48 000 kvm och beräknas ge ett 
70-tal nya jobb i Halmstad. Biltema har sedan 
tidigare två lager intill nybygget. 

– Biltemas logistikbolag Retlog är väldigt 
duktiga på att bygga själva, säger Christoffer 
Bööj, affärsutvecklare på Logistic Contractor, 
som har sammanlagt ca 120 000 kvm logistik-
ytor i orderboken för 2016. 

– Det är ganska mycket, men orderläget för 
2016 ser ganska normalt ut för oss.

Logistic Contractor bygger bl a 36 000 
kvm lager åt hyresgästen Martin&Servera 
i Enköping, som ska levereras vid årsskif-
tet 2016/2017. De bygger även 33 000 kvm åt 
Axfast i Jordbro och 36 000 kvm åt Corem i 
Västerås, där Svenska Retursystem är hyres-
gäst.  

– Vi har en del annat på gång också, bland 
annat i Borås där det nog kan bli ett par eta-
bleringar under året säger Christoffer Bööj. 

utökad takhöjd 

Bygget åt Axfast är ett av de första logistikbyg-
gena som utnyttjar de nya byggreglerna med 
utökad takhöjd, 13,1 meter i lagringshöjd. 

– Naturligtvis bygger man så högt som 
bygglovet tillåter, det ökar ju lagringsvoly-
men och produktionskapaciteten och kostar 
inte särskilt mycket mer, säger Jan Henriks-
son, Axfasts fastighetschef.

– Vi ser att efterfrågan är jättestor på den 
här typen av lager. 

ÅG Emballage är klara som hyresgäster i 
anläggningen, exakt hur stort Axfast bygger 
och om bygget sker i en eller fler etapper är 
inte klart.

– Det är fler kontrakt , troligtvis bygger vi 
inget på spekulation.

När Aditros bygge i nya logistikparken 
Stockholm Syd blir klart till hösten flyttar 
vitvarugrossisten Siemens Bosch sitt nordiska 
centrallaget hit från Eskilstuna. 

– Lagret är i princip fullt innan vi ens flyt-
tat in. Vi planerar redan för ett till lager på 
40 000 kvm som ska bli klart under 2017, 
säger Aditros vd Matthias Kettelhoit.

I Storstockholm byggs totalt ca 175 000 
kvm för logistik, varav 49 000 kvm i Haninge. 
Centralt i Västberga river DHL Express nu sin 
terminal och bygger en ny på samma plats.

över 100 000 kvm till södra stockholm

Räknar man Aditros Bygge i Nykvarn, Skan-
skas och Axfasts byggen i Haninge och DHL 
i Västberga, får södra Stockholm ett tillskott 
på över 100 000 kvm under 2016. 

Tvåa i tävlingen om nybyggda lagerytor 
under 2016 kommer Örebro med tre stora 
etableringar på totalt ca 80 000 kvm. Störst 
är ElektroSkandias nya centrallager på 43 
500 kvm som enligt plan ska stå klart i slu-
tet av året. Norska XXL, som etablerade sig i 
Örebro 2013, bygger också ut med mer än det 
dubbla. Lagret levererar varor till 18 svenska 
och 6 finska XXL-butiker och all e-handel 
sköts också från Örebro. Till detta kommer 
att PostNord snart bygger en ny paketcentral 
i Örebro på 29 000 kvm.

– Det är klart att den gynnar Örebro för 
ytterligare nya etableringar, säger Mats Hel-
gesson, Business Region Örebro. 

– Det är ju också omvittnat att vårt läge gör 
att det går att få väldigt korta ledtider till en 
stor marknad.

Bäddat för spekulationsbyggen

Brunna Logistikpark i Kungsängen står just 
nu för största delen tillkommande ytor i 
Norra Stockholm, med Swedish Match 20 
000 kvm stora nya lager som blev klart 2015.  
I sommar färdigställs också Ramirents nya, 
22 600 kvm stora lager i Brunna, varav 12 000 
kvm är skärmtaksyta, som byggs av Kilen-
krysset. 

I Brunna färdigställde NCC Property 
Development en, till 75 % spekulationsbyggd, 
logistikfastighet på 11 000 kvm 2015 med 
lyckat resultat. I år följs bygget upp med ett 
spekulationsbygge på 14 500 kvm. 

Men även Logistic Contractor bygger  
10 000 kvm, delvis på spekulation år Catena 
i Katrineholm. 

Göteborgsregionen står i nuläget inför fyra 
etableringar under 2016, varav tre är speku-
lationsbyggen. Störst är Prologis satsning på 
sammanlagt 37 000 kvm i den nya logistik-
parken intill hamnen, där även NCC byg-
ger knappt 10 000 kvm, till största delen på 
spekulation. Även Next Step Group bygger  
12 000 kvm på spekulation i Mölnlycke logis-
tikpark i Härryda. 

AV göstA huLtéN & hILDA huLtéN

ort Nyttjare hyresvärd Yta

enköping Martin & servera logistic Contractor 36 000 kvm*

göteborg/hisingen spekulation nCC 10 000 kvm

göteborg/hisingen spekulation  Prologis   37 000 kvm*

göteborg/Mölnlycke rosemont m fl eget 17 000 kvm

göteborg/härryda spekulation next step group/nilum 12 000 kvm

halmstad biltema eget 48 000 kvm

katrineholm van dieren m fl Catena 10 000 kvm

Malmö dhl freight Catena 17 300 kvm

norrköping Postnord tPl Mattssons 19 000 kvm

nykvarn aditro logistics nreP/logicenters 40 000 kvm

nässjö Jysk eget 12 000 kvm

stockholm/brunna spekulation nCC   14 500 kvm

stockholm brunna ramirent kilenkrysset 22 600 kvm

stockholm/haninge rexel skanska 15 600 kvm

stockholm/haninge åg emballage m fl  axfast 33 000 kvm

stockholm/Västberga dhl express dhl 13 000 kvm

Västerås svenska retursystem  Corem Property group 30 500 kvm*

Örebro XXl Pareto 22 000 kvm

Örebro Pac Västerstaden 16 000 kvm

Örebro elektroskandia eget 43 500 kvm

summa kvm   469 000

*Eventuellt inflyttningsklara Q1 2017

nya LogIStIKByggen unDer 2016  
(Endast byggen över 10 000 kvm)

DhL express river den gamla terminalen och bygger en 13 000 kvm stor ny anläggning  
i Västberga, stockholm. 

Catenas fastighet sothönan i katrineholm byggs av Logistic Contractor, till större del  
på spekulation. 
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– Vi har ordrar på 120 000 kvm under 2016 
och ytterligare en del på gång, bland annat i 
Borås, säger Christoffer Bööj. 

– Det är klart att postNords nya paketterminal 
gynnar örebro för ytterligare nya etableringar, 
säger Mats helgesson.  
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Med fyra nya centrallager på sammanlagt 100 000 kvm 
tar Stockholm Syd hem förstaplatsen när det gäller nya 
logistikbyggen 2016, följt av Örebro med 80 000 kvm. 
Flera av årets byggen görs också på spekulation, inte 
minst i Göteborg. 
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Som Director Logistics & Demand Chain är 
Christer Cedervall ytterst ansvarig över SKFs 
globala logistik. 

– SKF är ett av världens mest globala före-
tag. Nationalitetsbegreppet har nästan för-
svunnit i företaget, säger Christer Cedervall. 

– Vi jobbar överallt, producerar överallt 
och sourcar överallt. I min ledningsgrupp 
sitter folk från USA, Österrike, Belgien, Tysk-
land, Holland, Sverige och Singapore. Det är 
ett typexempel för hur det ser ut i hela före-
taget.

Hur märks det i affärskulturen? 
– De som är utländska säger att vi har en 

svensk affärskultur och ledarstil. Men jag tror 
inte det är helt sant, verkar man internatio-
nellt måste man anpassa sig. 

tidig globalisering bakom framgång

AB Svenska Kullagerfabriken grundades 1907 
av Svens Wingqvist, uppfinnaren av det sfä-
riska kullagret. Idag har SKF 48 600 anställda 
och 140 fabriker i 32 länder. I Sverige har 
bolaget ca 3 000 anställda, med huvudkontor 
i Göteborg. Företaget har säljbolag i nästan 
alla länder i världen och produktion på alla 
kontinenter utom Afrika. 

– Jag tror att en nyckel till SKFs stora fram-
gång var den snabba etableringen internatio-
nellt. Sven Wingqvist och hans gäng var stän-
digt på resande fot. 

Redan efter ett par decennier hade företa-
get etablerat sig i USA, Asien och Sydamerika. 
Successivt byggdes en global struktur upp, 
med tillverkning och försäljning spritt över 
världens länder. 

I början var SKF ganska ensamma på 
marknaden. Men i takt med den industriella 
utvecklingen kom konkurrensen. Inte minst 
från Japan som växte till ny industriell super-
makt under 1960- och 1970-talet. 

Centraliserad produktion

Fram till 1970-talet hade varje land egen för-
sörjning, med tillverkning och lagerhållning 
för den lokala marknaden. 

– När japanerna började pressa priserna 
behövdes en ny produktionsstruktur, som 
kunde ge stordriftsfördelar, berättar Christer 
Cedervall. 

I Europa gick SKF från nationell självför-
sörjning till att en fabrik försörjde en hela 
marknaden. Produktionssystemet, som döp-
tes till GFSS: Global Forecasting & Supply 
System, var ett enormt rationaliseringspro-
jekt där nationella produktionsenheter ersat-
tes av storfabriker. Det var en övergång från 
multinationell till internationell verksamhet 
och troligtvis räddningen för SKF, som under 
slutet av 1970-talet drabbades hårt av oljekris 
och ökad konkurrens. 

– GFSS innebar en kulturell totalomvand-
ling för hela bolaget. Fabrikerna som blev 

SKF lägger om europalogistiken
Framgången för SKF har alltid kunnat kopplas till 
globala genidrag, från tidig internationell etablering vid 
starten 1907 till banbrytande centralisering av logisti-
ken på 1990-talet. Nu står SKFs europeiska transport-
system inför nästa stora skifte. 

kvar fick en mångdubbling av volymerna och 
skulle plötsligt tillverka produkter för flera 
marknader. Nationella vdar ersattes av glo-
bala försörjningsansvariga. 

Först med centrallger 

Nästa stora strukturomvandling gjordes på 
1990-talet, då den europeiska logistiken lades 
om från grunden. 

– Vi gick från ett system med ett 20-tal 
olika försäljningslager runtom i Europa, till 
ett enda stort centrallager i Belgien. 

Från att alla volymer gått via försälj-
ningslager, gick större beställningar nu direkt 
från fabrikslagren till kund och mindre efter-
marknadsordrar från centrallagret. 

– Vi satsade också på dagliga transporter 
med fasta tidtabeller till samtliga marknader. 

Logistiksystemet fick namnet NEDS, New 
European Distribution Structure.

– Idag är det standard med centrallager och 
transportbolagen erbjuder liknande tjänster. 
Men då var det helt banbrytande. 

totalupphandar europalogistiken

Transportsystemet med fasta rutter och tidta-
beller har sett i princip likadant ut sedan dess. 
Men nu ses systemet över. Christer Cedervall 
berättar att bolaget letar efter en ny europeisk 
logistikpartner.

– Vi behöver öka flexibiliteten, öka spår-
barheten och effektivisera transporterna. Vi 
går från fasta tider och flera olika transpor-
törer till en totalintegrerad logistik, tillsam-
mans med en logistikpartner. 

– Skulle man ställa alla lastbilar vi kör varje 
år i Europa på rad så skulle de räcka hundra-
tals mil. Så logistikbolagen är självklart väl-
digt intresserade. 

– Det är en växande trend att jobba med 
partnerskap, och lägga över större ansvar för 
logisiken på transportörerna. 

konkurrens från kina

Idag har det stora konkurrenshotet till stor 
del bytt ansikte, från Japan till Kina. 

– Idag är står kineserna för det stora hotet, 
med effektiv produktion och billiga priser. De 
har inte vår bredd och lägre kvalitet. Men i 
många applikationer tycker kunderna att 
kinesernas performance är tillräcklig. 

Christer Cedervall började sin karriär på 
SKF för exakt 30 år sedan, 1986 

– När jag började fanns inte Kina på kar-
tan. Nu har vi 18 fabriker där. 

Logistik i ständig förändring

SKFs globala logistik är i ständig förändring, i 
takt med att marknaden utvecklas. 

– Det finns alltid utmaningar i att balan-
sera leverantörsstrukturen och tillverkningen 
för att serva marknaden optimalt. 

Även lagerstrukturen är under ständig 
utvärdering. 

– Vi bygger just nu ett nytt centrallager i 
Pune, Indien för den växande indiska mark-
naden, som blir klart i maj. Sen slår vi ihop 
våra två nordamerikanska DC, när Hebron-
verksamheten flyttas till Crossville. 

Behoven och kraven på leveranserna är 
också väldigt olika beroende på vilken kund 
det gäller. 

– Vi har en väldigt spridd kundbas, från 
fordonsindustrin där logistiken måste vara 
perfekt till tunga industrikunder och mindre 
återförsäljare med väldigt brett sortiment. 

Även den höga graden global sourcing är en 
utmaning. Christer Cedervall ser en generell 
trend mot mer regional produktion. 

– Vissa av våra leverantörer kan ha tre 
månaders leveranstid. Att väga flexibilitet 
mot kostnader för ökad lagerhållning, och 
global mot regional tillverkning är en ständig 
utmaning. 

AV hILDA huLtéN

skfs vd alrik danielsson och Christer 
Cedervall är två av huvudtalarna på 
årets Plan-konferens den 26–27 april 
i göteborg. konferensdeltagarna får 
också chans att följa med på studiebe-
sök i skfs fabrik, i fyra grupper med 
olika teman: 

•	Long	distance	sourcing	versus	 
 flexibility

•	Global	sourcing	Supply	Chain

•	S&OP	

•	Transportation

Mer info om Plan-konferensen finns 
på sid 23 eller på plan.se

SKF I FoKuS pÅ pLan- 
KonFerenSen

– Att väga flexibilitet mot kostnader för ökad 
lagerhållning, och global mot regional tillverk-
ning är en ständig utmaning, säger Christer 
Cedervall.

tidig internationell etablering, globaliserad produktion och logistik har fött framgången för lagertillverkaren skF, som nu ser över sitt  
europeiska transportupplägg.
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”när jag började på 
SKF 1986 fanns inte 
Kina på kartan. nu har 
vi 18 fabriker där”



• 70 % av Sveriges befolkning inom 30 mil.
• Nav i de internationella transportkorridorerna: 

 − Nordens största rangerbangård och kombiterminaler.
 − Godspendlar till Göteborg, Antwerpen, Milano.
 − E18, E20 och vägarna 50, 51, 52, 63 och 68.
 − Sveriges fjärde största fraktflygplats.

• Kompetent arbetskraft.
• Fokus på grön logistik.
• 250 ha ny mark för etablering i attraktiva lägen till 2017.
• Stora satsningar på infrastruktur på gång.

Många logistikföretag  
med distribution till hela 
Norden och Baltikum  
finns redan här. 

Välkommen du också!

TA PLATS I ETT AV SVERIGES 
BÄSTA LOGISTIKLÄGEN

businessregionorebro.se
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– De 320 miljarder det beräknas kosta får 
inte avskräcka från en satsning som ändå är 
nödvändig, menar han.

Banan ska gå från Stockholm, via Jönkö-
ping till Göteborg, respektive Malmö, via 
Hässleholm. Berörda kommuner har lämnat 
in samhällsnyttoberäkningar för olika drag-
ningar och stopp, underlag för hur mycket 
bostäder, tillväxt och nytta banan kan ge och 
hur mycket regionerna är beredda att satsa. I 
mars ska utredarna börja diskutera med kom-
munerna. 

Vägslitageförslag i december

Anna Johansson gör också klart att reger-
ingen är fast besluten att snarast starta byg-
get. Vid Transportforum pekade hon också på 
att sjöfarten är ett transportslag med mycket 
ledig kapacitet. Hon aviserar också att 74 ton 
blir ny viktklass för tyngre fordon, med start 
2017. 

En ny vägslitageavgift är under utredning, 
men några detaljer om kostnaden eller vilka 
vägar som ska omfattas kommer inte förrän 
utredarna kommer med sitt förslag i december.

AV LeNA soNNe 

– Sverige står inför dubbla transportutma-
ningar; klimatutmaningen som kräver mins-
kade utsläpp från transporter och samtidigt 
en befolkningsökning som kommer att kräva 
ökade transporter, sa infrastrukturminister 
Anna Johansson, på Transportforum i Lin-
köping i januari. Vi träffade henne efter talet 
och frågade förstås om hennes syn på den nya 
höghastighetsbanorna.

För Sverige tycks också stå inför en tredje 
transportutmaning – att både bygga de dyra 
höghastighetsbanorna och rusta upp en starkt 
eftersatt järnvägsinfrastruktur.

största infrastruktursatsningen  
på 150 år

En ny höghastighetsbana är den största infra-
struktursatsningen på 150 år, 

Har vi verkligen råd att satsa kanske 32 0 
miljarder på ny höghastighetsbana, när vi har 
så stora brister i den nuvarande järnvägsin-
frastrukturen? 

– Frågan är fel ställd, säger Anna Johansson 
till Intelligent Logistik. 

– Jag kommer inte att tillåta att vi inte kom-
mer att ha råd. Höghastighetsbanan måste 
finansieras och då inte enbart med statliga 

medel, utan här måste det till andra lösningar, 
förklarar hon.

– Vi har här ett behov som vida överstiger 
det utrymme vi har i statsbudgeten, säger 
Anna Johansson. 

Förutom lånefinansiering, säger hon sig 
hoppas främst på ett brett deltagande från 
näringslivet. Hur stor del denna andel kan bli, 
är dock ganska oklart. Även regionala fastig-
hetsskatter och regional medfinansiering har 
Anna Johansson tidigare nämnt.

”kostnaden får inte avskräcka”

Inte heller f d M-politikern och Sverigeför-
handlaren HG Wessberg tvekar om sats-
ningen. Bygget kan till och med komma att 
tidigareläggas, menar han. 

Största infrastruktursatsningen på 150 år
En av dagens stora debatter gäller hur nya höghastig-
hetsbanor och de nya stambanorna ska finansieras.  
Vi klarar det försäkrar både infrastrukturminister 
Anna Johansson och utredaren HG Wessberg, som  
föreslår tidigareläggning av byggstart. 

– Jag kommer inte att tillåta att vi inte har 
råd. höghastighetsbanan måste finansieras, 
säger Anna Johansson.
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Förutom lånefinansiering ska näringslivet, regionala fastighetsskatter och regional  
medfinansiering hjälpa till att finansiera sveriges nya höghastighetsbanor.

hg wessberg och Catharina håkansson Boman leder sverigeförhandlingen om höghastighets-
banan och har en stor utmaning framför sig att hitta finansiering för bygget, som är sveriges 
största infrastruktursatsning på 150 år. 
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Etablera i tillväxtzonen 
mellan Göteborg och Oslo

Vår gemensamma etableringsservice underlättar din process!  
Läs mer på positionvast.se

Bengtsfors • Dals-Ed • Essunga • Färgelanda • Grästorp • Lilla Edet  
Lysekil • Mellerud • Munkedal • Orust • Sotenäs • Strömstad • Tanum 
Trollhättan • Uddevalla • Vara • Vänersborg • Åmål

Oslo

Göteborg

Stockholm

Position Väst består av 18 samver kande  kommuner med hög 
kompetens och starka nätverk inom många  olika  branscher i 
 tillväxtzonen mellan  Göteborg och Oslo. 

Här finns Skandinaviens demografiska mittpunkt och  logi sti ken 
optimeras tack vare närheten till Göteborgs hamn och Land vetter 
flygplats i kombination med flera Europavägar,  vattenleder, väl 
utbyggd järnväg och egna hamnar.

”Vi har här ett behov 
som vida överstiger det 
utrymme vi har i stats-
budgeten”
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växten. Höghastighetsbanor skapar inte så 
stora värden att de uppväger kostnaden. säger 
Maria Börjesson, docent i transportsystems-
analys vid KTH.

Järnvägen måste underhållas och förbätt-
ras för att kunna hantera framförallt person-
transporter i storstadsregionerna på ett bra 
sätt. 

– De klimatmässiga vinsterna är också 
begränsade. Klimatutsläppen som bygget av 
banorna genererar är så stora att nettoeffekten 
blir ökade klimatutsläpp, även med optimis-
tiska antaganden om antalet bilister och flyg-
resenärer som byter till tåg. 

orealistiska beräkningar

Maria Börjesson har flera invändningar mot 
utredarnas beräkning av samhällsnyttan:

Enligt Trafikverkets beräkning är hög-
hastighetsbanorna samhällsekonomiskt 
olönsamma. Enligt Maria Börjesson bygger 
beräkningarna ändå på orealistiskt optimis-
tiska antaganden, av främst fyra skäl.

– För det första tar kalkylräntan inte alls 
hänsyn till att det finns en stor osäkerhet i 
nyttan av höghastighetståg om 50–70 år, till 
exempel pga autonoma och självstyrande 
bilar.

Den beräknade kostnaden på 320 miljarder 
motsvarar nästan 30 Hallandsåstunnlar. 
Till det kommer kostnaden för stationer och 
anslutningsbanor. Infrastrukturbyggen blir 
oftast dyrare än planerat. Därför kan vi få 
avstå från andra nödvändiga investeringar.

Trafikforskarna Maria Börjesson, Jonas 
Eliasson och Per Kågeson, KTH skrev i janu-

ari i DN att de samhällsekonomiska kalky-
lerna inte går ihop.

– Det är pendel- och regionaltågstrafiken 
som är viktigast för den ekonomiska till-

Höghastighetsbana kan bli gökungen i infraboet
Förespråkarna menar att höghastighetsbanan behövs 
och gör att stambanorna frigörs för pendling och ökad 
godstrafik. Men trafikforskare vid KTH tvivlar på  
kalkylerna. 

– För det andra räknar Trafikverket med en 
trafiktillväxt som är väsentlig högre än den 
historiska. För det tredje antar Trafikverket 
att biljettpriserna kommer att vara samma 
som på dagens tåg för all framtid. För det 
fjärde antas att antalet tåg kommer att vara 
det som är samhällsekonomiskt optimalt, 
trots att man tänkt att trafiken ska drivas av 
vinstmaximerande operatörer.  

pendlingsresor viktigare

Resandemängden i långväga järnvägstrafik är 
liten jämfört med pendlingsresor. Lika många 
reser på en dag med SL i Stor-Stockholm som 
på ett år med tåg Stockholm–Göteborg. De 
regionala resorna är avgörande för arbets- 
och bostadsmarknaderna, som i sin tur är 
viktiga för ekonomisk tillväxt. 

Att tvingas strypa investeringar i flask-
halsåtgärder och eftersatt spårbunden regio-
nal kollektivtrafik under lång tid kommer 
slå hårt mot svensk industri. Höghastighets-
banorna kan då bli en gökunge som tar alla 
resurser från andra infrastruktursatsningar 
under lång tid.

– Dessutom riskerar höghastighetsba-
nan att arbetskraftsmässigt konkurrera med 
behovet att bygga fler nya bostäder och infra-
struktur för dessa. Mitt råd till politikerna 
är därför att vänta med höghastighetssats-
ningen, säger Maria Börjesson.

AV LeNA soNNe & göstA huLtéN

– Mitt råd till politikerna är att vänta med hög-
hastighetsbanorna, säger Maria Börjesson.

”att tvingas strypa in-
vesteringar i flaskhals-
åtgärder och eftersatt 
spårbunden regional 
kollektivtrafik under 
lång tid kommer slå 
hårt mot svensk  
industri”

den nya höghastighetsbanan beräk-
nas kosta ca 320 miljarder sek, vilket 
motsvarar 30 hallandsåstunnlar. sen 
tillkommer kostnaden för stationer och 
anslutningsbanor. 

30 HaLLanDSÅStunnLar

NYKVARN

SÖDERTÄLJE
E20

E20

E4

E4/E20

Den nya trafikplatsen 
Almnäs till och från E20 minuter till  

Stockholm City30

Områdets storlek, ca 1 000 hektar, 
har plats för utrymmeskrävande verk-
samheter vilket gör det möjligt  
att successivt expandera.

Södertälje 
hamn är 
knutpunkt 
för gods-
transporter 
på fartyg.

StockholmEskilstuna/Göteborg

Helsingborg

Ett logistiskt nav, 
nära både E20 och E4

Etablera er i Stockholm Syd
Stockholmsregionen är på väg att få ett nytt logistiskt 

nav.  I direkt anslutning till E20, nära E4, Svealandsbanan 

genom området, Södertälje Hamn endast några minuter 

bort och Stockholm/Skavsta flygplats inom 50 minuter. 

Ett cirka 1 000 hektar stort område med plats för 

verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor. 

Stockholm Syd erbjuder skräddarsydda lokaler och 

exploaterbar mark. Läs mer på www.stockholmsyd.se.

STOCKHOLM

UPPSALA

SÖDERÄLJE
Nykvarn

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås
Arlanda

E20

E18

E18

E4

E4

mellan Södertälje och Nykvarn

Stockholm Syd – i skärnings-
punkten mellan E20 och E4.  

Svealandsbanan löper genom 
Stockholm Syd med anslutna 
industrispår direkt in området.

Södertälje Hamn som är en 
knutpunkt för godstransporter 
via fartygstrafiken ligger  
bara 10 minuter bort.

50 minuter söderut ligger flyg-
platsen Stockholm/Skavsta. 

Det nya 
logistiska 
navet
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Sedan starten har listan vuxit från 15 till 25 logistiklä-
gen, samtidigt som kriterierna har förfinats och blivit fler. 
Det geografiska och demografiska läget, d v s närheten till 
största antalet konsumenter, är de två tyngst vägande kri-
terierna, tillsammans med kvalitet och hållbarhet i regio-
nens samlade infrastruktur.

här ligger sveriges befolkningsmitt

Sveriges demografiska, d v s befolkningsmässiga mitt-
punkt ligger i Hallsbergs kommun, mellan Örebro och 
Norrköping. Mälardalen och Stor-Stockholm har en 
mycket snabb inflyttning och är Sveriges befolkningscen-
trum, Härifrån nås också den största andelen av befolk-
ningen, med kortast avstånd för varudistribution. Närhet 
till Finlandsfärjorna gynnar också Mälardalen.

etableringar dynamiskt kriterium

Nästa tunga kriterium gäller etableringar av nya logistiky-
tor, främst i form av centrallager för distribution av kon-
sumtionsvaror till Sverige och övriga Norden. Endast ytor 
över 10 000 kvm, tas med vid bedömningen. Statistiken tas 
fram i samarbete med Colliers. 

Detta är den mest dynamiska faktorn och som varierar 
mest, som främst gör att orter och regioner kan byta plats 
från år till år. Särskilt starkt genomslag får det innevarande 
årets nyetableringar av lager för regionens placering på lis-
tan.

klimat och affärsklimat påverkar

Sedan 2012 är hållbarhet i den samlade infrastrukturen, 
både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet ett del-
kriterium. De regioner som har mest flöden via sjöfart och 
järnväg är starkare ur hållbarhetssynpunkt än regioner 
med främst lastbilsflöden. 

Sedan starten på listan 2005 är den kraftigt växande 
e-handeln en viktig förändring. Det betyder att närhet till 
paketterminal blir viktig för ledtiden till kund. Närhet till 
sådan terminal är därför ett nytt delkriterium som från 
2015 vägs in under ”Infrastruktur.”

göteborg i toppen

Stor-Göteborg kom etta på listan redan när den första 
gången publicerades 2005, och har sedan dess ständigt legat 
i topp. Nordens största hamn, med oceangående direktlin-
jer och ett 25-tal pendlar för järnvägsgods, är styrkor, när 
samtidigt alltmer konsumentvaror importeras sjövägen. 
Kort avstånd från hamn till lager ger låga logistikkostnader 
inbound. Det utbyggda tågpendelnät ger stora möjligheter 
till hållbar distribution. En allsidig transportinfrastruktur 
och spetsutbildning i logistik vid Chalmers och Handels-

högskolan, ger också höga poäng. Nätverkssamarbetet 
inom BRG, Business Region Göteborg är också en styrka. 
Att staden skrivit in mål om logistik i sin affärsstrategi och 
nyligen frigjort attraktiva markytor i hamnen för ny logis-
tik stärker Göteborgs position. Däremot får Göteborg inte 
högsta poäng för ”Demografi.”

stora etablering för örebro mot toppen

Östgöta- och Örebroregionen har länge slagits om toppla-
ceringarna på listan, tillsammans med Jönköpingsregio-
nen, vars stora tillväxt av logistikytor i början av 2000-talet 
tycks ha mättat marknaden för logistikbyggen något, med 
undantag för Nässjö där Jysk nu inviger sin senaste eta-
blering. Regionerna har länge haft framgångsrika nätverk 
för att attrahera nya etableringar. 2015 var det Östgötare-
gionen som lyckades bäst genom nyetableringen av Rustas 
jättelager.

I år ger ger XXLs utbyggnad och ElektroSkandias och 
PACs nya lager på totalt ca 90 000 kvm, 2:a-platsen till Öre-
broregionen, medan Östgötaregionen kommer trea. Jönkö-
pingsregionen får i år lämna plats för Stockholm Nord på 
4:e. Nässjö, med Jysks nya höglager, räddar inte ensamma 
4:e platsen, eftersom Jönköping inte fått några nya etable-
ringar på flera år.

Stockholm Nord går upp, genom stora nya etableringar. 
Även Stockholm Syd går upp – till 9:e plats, före Malmö- 
och Halmstadsregionen som delar 10:e plats med samma 
poäng.

Den övriga större förändringen på årets lista gäller 
Katrineholm, som ersätter Nyköping/Oxelösund på plats 
15 genom Catenas nybygge och ny, färdigplanerad mark 
för etableringar. 

Det som saknas i den tudelade Stor-Stockholmsregionen 
är fortfarande en högre utbildning i logistik. I Skåne är 
Lund en mycket viktig utbildningsstad även för logistik, 
vilket ger poäng till både Helsingborgs- och Malmöregio-
nerna.

stockholm syd går starkt

Trängseln i Stockholm och på Essingeleden och geting-
midjan vid Gamla Stan gör fortfarande att Stor-Stockholm 
består av två separata logistikregioner, där det norra varit 
mest expansiv, men där den södra nu knappar in, med 
drygt 100 000 kvm tillkommande logistikyta i år. Planerna 
på en ny containerhamn i Norvik i Nynäshamn är förse-
nade. Men den nya logistikparken Stockholm Syd, mel-
lan Södertälje och Nykvarn, får i år ett genombrott, med 
Aditros stora satsning i Nykvarn. Samarbetet i Stockholm 
Syd är också ett framsteg för den annars samarbetsfattiga 
Stockholmsregionen. 

Här är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2016
Här är Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa logistiklägen 
2016 utifrån våra sex kriterier. På hemsidan intelligentlogistik.com 
finns omdömen för varje läge och en Pdf med poängsättningen. Där  
hittar du också svar på vanliga frågor (FAQ).

 ort (placering 2015 inom parentes)

1 stor-göteborg (1) 
 (Business Region Göteborg + Borås)

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

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

4 stockholm Nord (4)  
(Sigtuna, Väsby, Enköping, Håbo, Bro)

5 Jönköpingsregionen (4)  
(Jönköping, Nässjö, Vaggeryd) 

6 helsingborgsregionen (6) 
7 eskilstuna/strängnäs (7)
8 Västerås/köping (8)
9 stockholm syd (11)   

(Stockholm, Södertälje, Nykvarn, Haninge)

10 Malmöregionen (9)  
(Malmö, Lund, Lomma, Burlöv, Staffanstorp)  

11 halmstadsregionen (10)  
12 Mellansvenska regionen (12)  

(Gävle, Sandviken, Borlänge, Falun)
13 skaraborgsregionen (13)  

(Falköping, Skara, Skövde, Lidköping, Götene)
14 Växjöregionen (14)  

(Växjö, Ljungby, Alvesta, Sävsjö, Älmhult)
15 katrineholm (16)  
16 Nyköping/oxelösund (15)
17 hässleholm/kristianstad/Åhus (17)
18 Värnamo/gnosjö/gislaved (18)
19 sydostregionen (19) 

(Karlskrona, Karlshamn, Nybro, Kalmar) 
20 trestad (20) 

(Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla) 
21 trelleborg/Ystad (21)
22 karlstad (22)
23 umeåregionen (23)
24 sundsvallsregionen (24)
25 uppsala (25)

(Copyright: Intelligent Logistik)

SVerIgeS BäSta LogIStIKLägen 2016

På intelligentlogistik.com/logistiklagen kan du se omdömen för 
varje enskilt läge, ladda ned dokument med poängsättning för de 
olika delkriterierna och se totalsumman för varje läge. 

VILL Du Veta mer om LIStan? 

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla fl öden och processer oavsett om det gäller mate-
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.
Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i 
och överblick över verksamhetens villkor. 
Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid-
ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad 

och ligg steget före genom att prenumerera på bran-
schens bästa tidning! 
Fyll i och sänd in talongen. Du får 5 nummer (två 
magasin, tre tematidningar och full tillgång till detta och 
tidigare nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 
400:- exkl. moms. 
Gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på 
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

Företag

Org.nr

Postnr

Beställare

Postadress

Ort

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7  2011

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Världsmästare på lager

Slussen – sinnrik 
flödesmodellLogistikfastigheter: 

Läget är allt

Dag Ericsson 
om SCM 2.0

Tema: Hamn 
och sjöfart

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7 2012

Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial

Ljus arbetsmarknad för  
nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet
Dag Ericsson:  

Mot djupare kundinsikt

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje
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Rätt läge för
investering

www.mellansverigeslogistiknav.seendast 75-90 min från Mälardalen
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Etableringar och ny utbildning gynnar 
Örebro
tre stora logistiketableringar på sammanlagt 
80 000 kvm och en nysatsning på logistik-
utbildning vid Örebro universitet under 2016 
ger Örebroregionen en andraplats på årets 
lista. Postnords kommande paketterminal 
lovar även gott inför framtiden.

2

Halmstad får årets största etablering
biltemas etablering, med ett nytt 47 000 
kvm stort centrallager i halmstads hamn är 
årets största logistikbygge. 

 11

Getingmidja delar Stockholm itu 
trängseln på järnvägsspår och vägar genom 
centrala stockholm delar for tfarande upp 
regionen i två separata lägen, där norr varit 

mest expansivt men stockholm syd 
nu knappar in och klättrar två place-
ringar i listan.  

  9

Spekulationsbygge gynnar Katrineholm
Catenas spekulationsbygge och ny tågpen-
del till göteborg ger katrineholm en skjuts 
uppåt i listan. 
– Vi ska visa upp för sverige och europa vad 
vi kan erbjuda, säger dot gade kulovouri, 
affärsutvecklare på katrineholms logistik-
centrum.

 15

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

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

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

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

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

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

FaKta

De seX krIterIerNA

Ny kombiterminal gynnar  
norra Stockholm
stockholm nord for tsätter att expandera, 
med  Postnords paketterminal och nya kom-
biterminalen stockholm nord ökar poängen 
för infrastruktur.  

4 
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Hoppfull framtid för Sydostregionen 
tåggodstrafiken som startades till karlskro-
na kombiterminal 2014 genom baltic link 
fick läggas ned p g a bristande volymer. Men 
trenden mot ökad sourcing i Östeuropa och 
fina infrastruktur förutsättningar lovar gott 
inför framtiden för sydostregionen. 
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2000 och nästa bygge stod klart 2005. Hög-
lagret blir Jysks tredje utbyggnad i Nässjö.

– Att Jysk valde Nässjö var främst tack vare 
det kommunala engagemanget hos Nässjö 
Näringsliv, NNAB och Holger Jonasson, de 

erbjöd oss en helhetslösning med mark och 
bygglov.

– Kommunen har varit fantastisk och stöt-
tat oss under hela byggprocessen. 

AV hILDA huLtéN

Just nu pågår ett febrilt arbete hos Jysk i Näs-
sjö, inlagringen i bolagets nya höglager är 
färdig och den 25 januari gick den nya plock-
verksamheten live. 

– Det blir en väldigt hektisk start på året, 
säger Annika Löfgren, platschef och logistik-
chef för Jysk i Nässjö.  

Totalentreprenör för lagerbygget är SSI 
Schäfer, som även stått för inredning och 
automation, ett kontrakt värt närmare en halv 
miljard SEK. Att en automationsleverantör är 
huvudentreprenör för lagerbyggen är inte så 
vanligt, men SSI Schäfer har tidigare gjort 
flera liknande projekt för just Jysk.

– Hela byggprojektet har gått fantastiskt 

bra, även inlagringen. Nu återstår den stora 
utmaningen – att få plocket att fungera. Hur 
det går vet vi om ett par veckor.  

Avvecklar externa lager 

Jysks nya 12 000 kvm stora höglager har  
76 000 pallplatser och ska kunna hantera 
165 000 pallar. Totalt får Jysk nu nära 70 000 
kvm lager i Nässjö. 

Jysk har runt 150 anställda i Nässjö och 
Nässjölagren försörjer företagets ca 200 buti-
ker i Sverige och Finland. Fram till nu har Jysk 
haft åtta externa lager i Nässjö med omnejd, 
som nu håller på att avvecklas.

– Utbyggnaden gör att vi kan samla lagret 
på en plats. Vi kommer att behålla två av de 
externa lagren en tid framöver, men de flesta 
ska avvecklas. 

kommunalt engagemang avgjorde  
placeringen

5 000–6 000 containrar, och ungefär lika 
många lastbilar, levererar till Nässjölagret per 
år. Inflödena kommer via Göteborgs hamn 
med tåg till Jönköping, där de flyttas över till 
lastbil för de sista milen.

Jysk byggde sitt första höglager i Nässjö år 

nu är jysks nya höglager igång
Den 25 januari invigde Jysk sitt senaste bygge i Nässjö, 
ett 12 000 kvm stort höglager. Samtidigt samordnas 
lagerverksamheten till det utbyggda jättelagret på totalt 
70 000 kvm.

”utbyggnaden gör att vi 
kan samla lagret på en 
plats. Vi kommer att be-
hålla två av de externa 
lagren en tid framöver, 
men de flesta ska  
avvecklas”

– Bygget har gått fantastiskt bra, nu återstår den stora utmaningen – att få plocket att fungera, 
säger Annika Löfgren.

För ytterligare information kontakta 
vår uthyrningschef Jesper Carlsöö på 
073 - 357 18 87 eller jesper.carlsoo@corem.se

TEKNISK INFORMATION
• 19 portar varav 2 i markplan.

• Grund: Platta på mark.

• Takhöjd: 2,5 till 6,5 meter.

• Kraftförsörjning: 500 A.
• Uppvärmning: Fjärrvärme.

• Rangeryta ca 7 000 kvm.

• Byggrätt: 6 000 kvm.

ROTORN 1 – INDUSTRIGATAN 10 – BORÅS 
I Ramnaslätt industriområde i Borås erbjuder vi 9 500 kvm lager- och produktionsloka-
ler. Utöver denna yta finns även byggrätt om 6 000 kvm för en ny hyresgäst. 19 portar 
både i markplan och med lastkaj gör att fastigheten är ett flexibelt, prisvärt alternativ 
där kvalitet, tillgänglighet och stora, funktionella ytor möjliggör många olika lokallös-
ningar. De är därför mycket lämpliga för en aktör med behov av både regional, nationell 
samt internationell täckning. Möjlighet till korttidskontrakt. 

TILLFÄLLE ATT KORTTIDSHYRA

LEDIGA LAGER- OCH PRODUKTIONSLOKALER I BORÅS 

www.corem.se
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Göteborg

Europa

Stockholm

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 12 000 kvm 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.

• Här finns fasta tågtransporter 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.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

Eskilstuna

Västerås

Uppsala

Södertälje

Stockholm

Motala

Linköping

JönköpingGöteborg

Skövde

Nyköping

Oxelösund

Norrköping

Visby

Kalmar

Karlskrona

Halmstad

Malmö

Stockholm
Skavsta Flygplats

KöpingKarlstad

Borlänge

Gävle

Hudiksvall

Sundsvall

Östersund

Örnsköldsvik

Umeå

Skellefteå

Luleå

Gällivare

Kiruna

Lycksele

Örebro

Katrineholm
Du når En tredjedel av Sveriges
befolkning inom ca 20 mils radie
Är du intresserad av vad Katrineholms Logistikcentrum 
kan erbjuda dig och ditt företag, kontakta Dot Gade 
Kulovuori, 0707-860 817.

www.katrineholmslogistikcentrum.se

läge för logistik

Sen satsar man på mindre lokaler och 
främst egenanvändare som hyresgäster, till 
skillnad från t ex Bockasjö, som främst byg-
ger jättelager på minst 30 000 kvm för större 
kunder och tredjepartslogistik. Kontrakten är 
då ofta längre, något som dock håller på att 
förändras.

– När vi började bygga Mölnlycke logistik-
park 2008 var det aldrig tal om något annat 
är tioåriga kontrakt. Men efterfrågan på kor-
tare kontrakt ökar, och vi måste ställa oss frå-
gan om vi ska slåss för långa avtalstider eller 
ändra våra upplägg.

I de fastigheter Next Step Group bygger kan 
det snarast vara en fördel med kortare kon-
trakt, menar Jacob Torell.

– Det gör det möjligt att bygga upp en 
bättre handelsmix och skapa en annan typ av 
produkt, särskilt i utvecklingsområden.

AV hILDA huLtéN 

På en före detta bergtäkt i Bråta Industriom-
råde står idag 35 000 kvm logistikfastigheter. 
Det är Göteborgsbaserade fastighetsutveckla-
ren Next Step Group som här bygger en logis-
tikpark med främst mindre logistikfastig-
heter och främst för egenanvändare. Etapp 
1 och 2 är färdiga och sålda till Corem, med 
hyresgäster som GB Glace, Apoteket, FedEx, 
Pilkington och Spendrups.

– Vi har främst byggt på spekulation, men 
även haft hyresgäster från start, berättar vd 
Jacob Torell, som grundat och äger bolaget 
tillsammans med Joakim Garfvé och Niclas 
Lumsden.

Steg för steg har bolaget förvärvat mark 
och byggt logistikfastigheter här .

– Etapp 4 blir ett enormt projekt, på 160 000 
kvm mark, där detaljplanen inte är satt än. Så 
den etappen är på lite längre sikt, med bygg-
start om ca 3–4 år.

kortare framförhållning

Etapp 3, där spaden precis sattes i den snö-
täckta jorden, är en logiskbyggnad på 12 000 
kvm som byggs på spekulation för 1–2 hyres-
gäster.

– Det vi gör nu är att resa skalet för fastig-
heten, med väggar och tak. Sen gjuter vi plat-
tan och inreder efter kundens behov, när vi 
skrivit kontrakt. Att vi bygger så här gör att vi 
kan erbjuda ett snabbare färdigställande, ca 
fem månader från kontrakt till inflytt. 

– Våra kunder är främst egenanvändare. 
Trots att det är stora företag, har vi märkt att 
kunderna ofta har väldigt kort framförhåll-
ning när de byter lager.

Takhöjden är åtta meter under balk, tio 
meter mellan balkarna. Det räcker, menar 
Jacob Torell.

– Vi bygger inte i första hand för tredje-
partslogistik, som ofta vill ha 10–12 meter i 
takhöjd. Vi har sett att åtta meter ofta räcker 
för våra kunders behov.

Allt kortare kontrakt

Läget, invid riksväg 40 passar väl för logistik 
med omlastningsbehov.

– Om man har gods som kräver omlastning 
från större till mindre bilar eller verksamhet 
som kräver väldigt snabba förflyttningar så är 
vårt läge optimalt, utanför Göteborgs träng-
sel och miljökrav på fordon.

Spekulationsbygge igång i Mölnlycke logistikpark
I januari satte Next Step Group spaden i jorden för 
etapp 3 i Mölnlycke logistikpark utanför Göteborg.  
”Vi bygger på spekulation för att kunna erbjuda snab-
bare inflytt” säger Jacob Torell, vd och ägare.

Mölnlycke Logistikpark ligger i Bråta industriområde i härryda kommun. etapp 4 gäller  
ca 160 000 kvadratmeter mark som idag är en bergtäkt för grus och krossmaterial.

– Många av våra kunder har kort framförhållning. Vi bygger skalet för fastigheten på spekulation 
för att kunna erbjuda snabbare inflytt, säger Jacob torell.
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den 11 februari hölls logistikläget 
2016 i stockholm, den nya mötesplat-
sen för varuägare, fastighetsaktörer, 
kommuner och logistikexperter. 

den 24 maj bjuder intelligent logistik 
in till uppföljaren: logistikläget 2016, 
göteborg. konferensen hålls i "sve-
riges logistikhuvudstad" i samverkan 
med business region göteborg. 

Ämnen: 

•	Logistikbyggen 
•	Läget	för	logistik	i	väst 
•	 Infrastruktur	 
•	”Därför	valde	vi	vårt	läge”

tid: torsdagen den 24 maj

plats: arken, göteborgs hamn.

Läs mer på intelligentlogistik.com/
logistiklaget-2016

LogIStIKLäget 2016,  
24 maj, I göteBorg
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kilenkrysset.se     0152-244 00

Kilenkrysset arbetar strategiskt och 
metodiskt med a   utveckla mark  ll 
a  rak  v, byggbar industrimark för nya 
etableringar. Vi vet vilka parametrar 
som är väsentliga för a   iordningställa 
a  rak  va områden, väl lämpade för 
etablering av verksamheter.

Köpa mark eller hyra lokal?
Hos oss  nns möjligheten a   välja. Vi 
bygger lokaler för långsik  gt ägande, 
med nöjda hyresgäster i fokus. För de 
företag som själva vill äga och bygga 
sina lokaler  nns möjligheten a   köpa 
mark och bli en del i den helhet som 
våra verksamhetsområden utgör.

Vårt medvetna, ini  erade arbete 
bär frukt och vi har enormt intresse för 
nya etableringar inom våra områden i 
Stockholm och Mälardalen.

Välkommen  ll Kilenkrysset!

Utvecklar attraktiva verksamhets-
områden i strategiska lägen för
nyetableringar

Stockholm Syd
Logis  kcenter

Stockholm Nord
Logis  kcenter

Stockholm Väst
Logis  kcenter

Strängnäs
Etableringspark

– En ny djupkaj och muddring av farleden är 
nödvändigt för att större fartyg ska kunna 
anlöpa malmhamnen, säger Tage Edvards-
son, som arbetat med projektet i två år.

Malmtransporterna från LKAB och andra 
gruvor i norra Sverige och Finland till stål-
verk runt om i världen går via malmbanan till 
Narvik och hamnen i Luleå. De kompletterar 
varandra vid trafikstörningar. 

Östersjötrafiken har ett max djupgående 
på 15 meter. Muddringsprojektet innebär att 
Luleå hamn får ökad lastningskapacitet och 
en effektivare hantering. 

– Med Luleåprojektet höjs kapaciteten så 
att man sommartid kan ta emot fartyg som 
kan lasta upp till 160 000 ton, mot dagens 
maximala 55 000 ton och med de största far-
tyg som kan gå in i Östersjön.

Om Luleå hamn kan ta emot större fartyg, 
kan transporterna bli billigare och mer mil-
jövänliga. 

30 – 40 procent billigare malmtransporter 

Det ger förutsättningar för hela regionen, inte 
minst gruv- och stålindustrin, att ha konkur-
renskraftiga och miljövänliga transporter.

– Under fem-sex månader per år är det is 

i Bottenviken. Därför förbättras också den 
transportled nära svenska kusten som är det 
bästa alternativet vintertid för att förkorta 
restid och minska behovet av isbrytningsas-
sistans, säger Tage Edwardsson.

– Det kan sänka kostnader för malmtran-
sporter från Luleå till Hamburg med 30-40 

procent och halvera koldioxidutsläppen, säger 
Tage Edvardsson.  

– Bättre kapacitet för utskeppning behövs. 
Det är en viktig satsning för industrin i norra 
Sverige, även för SSABs koltransporter till 
stålverket i Luleå. 

Mest lönsamma infrastrukturprojektet
– Att muddra inloppet till Luleå hamn öppnar för fyra gånger större fartyg,  
vilket också är Österjömax. Det är den mest lönsamma infrastruktursatsningen  
i Sverige, säger Tage Edvardsson vid Trafikverket till Intelligent Logistik. 

3 miljarder SEK är beräknad kostnad för 
att muddra hamninloppet. Men ännu är inte 
finansieringen klar.

– Av en krona i investering räknar man 
med att få tillbaka ytterligare 1,70 kronor. 
Att muddra inloppet till Luleå hamn öppnar 
för fyra gånger större fartyg, det är den mest 
lönsamma infrastruktursatsningen i Sverige. 

strategisk eu-hamn

Luleå är utvald till strategiskt priorite-
rad hamn av EU och projektet Malmporten 
får även ekonomiskt stöd från EU. NDPTL 
(Northern Dimension Partnership on Trans-
port and Logistics) bidrar med ca 7 miljoner 
Euro och kommunfullmäktige i Luleå kom-
mun beslöt förra året att bidra med 7,5 miljo-
ner kronor. Finansieringen är därmed klar för 
nästa steg.

– Vi har ansökt om muddring till Mark- och 
miljödomstolen med miljökonsekvensbeskriv-
ning och teknisk beskrivning. Under 2016 vän-
tar vi ett utslag i miljödomstolen. 2018 skulle 
trafik kunna komma igång.

Nya miljöregler som svaveldirektivet, som 
trädde i kraft 2015, ökar transportkostnaderna 
i Österjön. Kravet gäller hela Östersjön inklu-

sive Bottniska viken. Större fartyg innebär 
effektivare transporter och förbättrade kon-
kurrensvillkor. n

AV LeNA soNNe

Luleå är utvald till strategiskt prioriterad 
hamn av eu och projektet Malmporten får 
även ekonomiskt stöd från eu.
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”att muddra inloppet 
till Luleå hamn öppnar 
för fyra gånger större 
fartyg, det är den  
mest lönsamma infra-
struktursatsningen i 
Sverige”
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En hamn som växer är en 
hamn som skapar tillväxt

Vi står inför stora utmaningar när vi lämnar Inre 
hamnen i Norrköping för att ge plats åt bostäder. 
Istället växer vi i Pampushamnen. Med den pågå-
ende satsningen möter vi framtidens krav på ökade 
godsvolymer, effektiv logistik och större fartyg. 

Med en expansiv hamn har Norrköping och den 
kringliggande regionen ett gott stöd för en stark 
framtida utveckling. 

Läs mer om framtidens hamn på  
norrkopingshamn.se 

I januari blev det klart att vitvarujätten BSH 
Home Appliances, med varumärken som 
Siemens och Bosch, kommer att flytta ifrån 
TPL-aktören Skanlogs lager i Eskilstuna till 
Aditros lager i Nykvarn under slutet av 2016.

– En viktig faktor för valet av Nykvarn var 
möjligheten till spåranslutning in i anlägg-
ningen, säger Andreas Westlund, Nordisk 
logistikchef på BSH.

– Men vi har gjort noggranna tyngd-
punktsberäkningar och totalkostnadsana-
lyser med utgångspunkt från våra nordiska 
kunders placering och leveranskrav.

Försörjer Norden och Baltikum

Lagret försörjer Sverige, Finland, Norge och 
Baltikum. Bolaget har även ett lager i Tau-
lov på Östjylland som försörjer den danska 
marknaden. Lager och distribution i Dan-
mark flyttas även det från Skanlog – i det fal-
let till DSV.

– Det danska lagret kommer att fortsätta 
ligga i Taulov. DSV kommer även att sköta 
distributionen i Danmark.

Den övriga nordiska distributionsverk-
samheten påverkas inte av lagerflytten.

– Vi behåller vårt nuvarande ditributions-
upplägg tills vidare.

Kunderna är ofta stora elektronikaktörer 
som Elgiganten, MediaMarkt och Tretti.se. 

– Vi har också många kunder i köksfack-
handeln och en växande andel av försälj-
ningen till byggbranschen. Kundkanalerna 
förändras och kräver olika leveranser och 
service, beroende på vilken aktör det handlar 
om. 

tågvagnar direkt in i lagret

BSHs logistikupplägg för inboundgods byg-
ger på en lösning där tågvagnar lastas direkt 
i fabrikerna runtom i Europa och sedan 
skickas direkt till regionallager och större 
återförsäljare.

– Tågvagnarna sätts ihop i block i Tyskland 
och vi får ett dedikerat tågset per vecka till 
Norden. Upp emot 50 procent av inbound-
volymerna levereras med tågvagnsupplägget.

– Den stora fördelen är att vi slipper 
omlastningar och effektiviserar lastning och 
lossning. Även containerflödet kommer att 
föras på tåg från Göteborg till kombitermi-
nalen i Södertälje hamn, med omlastning till 
lastbil sista milen.

BSH lämnar härmed ett 15 år långt samar-
bete med Skanlog i Eskilstuna. I Taulov har 
BSH haft Skanlog som samarbetspartner i  
20 år.

– Vi har haft ett långt, bra samarbete med 
Skanlog, men vi omförhandlar lagerverksam-
heten var femte år. Lagerflytten har framfö-
rallt ekonomiska skäl, vi har fått ett bättre 
erbjudande i Nykvarn.

Första etableringen i stockholm syd

Det nya lagret som är under uppförande är 
40 000 kvm stort, byggs av NREP med Aditro 
Logistics som hyresgäst. Lagret ligger i nya 
logistikparken Stockholm Syd, ett samarbets-
projekt mellan bl a Peab, Kilenkrysset och 
Södertälje och Nykvarns kommuner

Byggbeslutet togs under 2015, och 
Nykvarnlagret beräknas vara färdigbyggt till 
hösten. Etableringen är det första nybygget i 
Stockholm Syd sedan lanseringen av logistik-
parken 2013.

– Det är klart att vår etablering innebär 
en bra grundvolym både för Aditro och för 
Stockholm Syd.

Bygger 40 000 kvm till

BSH fyller en stor del av fullhöjdsdelen av 
lagret. Tåganslutningen in i lagret har krävt 
anpassningar av ursprungsplanen för lagret. 

– Det är jättekul, vi fyller lagret och behö-
ver bygga ut i Nykvarn innan vi ens byggt 
färdigt, säger Aditros vd Matthias Kettelhoit, 
som avslöjar att de planerar en helt ny lager-
byggnad i Nykvarn. 

–Vi kallar det etapp 3, en likadan, 40 000 
kvm stor byggnad som ska stå klar 2017. 

– Nykvarn var en djärv satsning som gick 
hem. Efterfrågan där är enorm, kunderna står 
i princip på kö.

AV hILDA huLtéN

Vitvarujätte flyttar centrallagret till nykvarn
BSH Home Appliances flyttar sitt nordiska centralla-
ger från Eskilstuna till Nykvarn. ”Tillgång till spåran-
slutning var en viktig faktor för valet av läge” säger 
logistikchef Andreas Westlund. 

Bsh tar 50 procent av sina inboundflöden med tåg. här är Bshs containertåg på väg till  
hamburg i tyskland. 

– Den stora fördelen med tåg är att vi slipper omlastningar och effektiviserar lastning  
och lossning, säger Anderas westlund.
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För företag med personal ute i fält blir det 
allt viktigare att ha mobilitetsmjukvara för 
att hantera kritiska affärsprocesser. Det har 
svenska PocketMobile tagit fasta på. Bolaget 
har haft en kraftig tillväxt både i Norden och 
internationellt de senaste åren, och mjukva-
ruplattformen PreCom används av alltfler 
logistikjättar, som DHL, DB Schenker, Bring 
och DSV, men också i säkerhetsbranschen, 
med kunder som G4S, Nokas och Securitas. 

– Systemlösningar för mobilitet är lite kom-
plicerade, de måste vara enkla att använda, 
samtidigt som de ofta är driftskritiska och ska 

hantera bolagets nyckelprocesser. För stora 
bolag, som Royal Mail med 76 000 brevbä-
rare och chaufförer, blir det väldigt tunga sys-
tem, som inte passar som molnlösning, säger 
PocketMobiles vd Anders Tormod

– Samtidigt kräver de stora bolagen unika 
lösningar, anpassade för just deras personals 
behov.

PreComs framgång ligger enligt Anders 
Tormod i kombinationen bra timing och ett 
system med rätt mix av standardmoduler och 
anpassningsbarhet. 

– Vi har lyckats skapa en bra standardmo-
dul med högt produktinnehåll i botten, som 
utgör omkring 90 procent av plattformen. 
Men sen är de sista tio procenten en kundan-
passad lösning. Det gör att vi kan återanvända 
mycket och inte behöver bygga ett helt anpas-
sat system för varje kund, vilket blir väldigt 
dyrt. Där sticker vi ut på marknaden. 

startade med hårdvara

PocketMobile gundades år 2000, då fokus 
främst var mobilitetslösningar för mindre 
transportföretag. Från början sålde bolaget 
kompletta projekt med mjukvara, PDAer 
(handdatorer) och implementeringstjänster. 
Fokus nu är mjukvaruprodukten PreCom och 

Svensk It-mobilitet erövrar logistikvärlden
De 76 000 chaufförerna och brevbärarna på brittiska 
Royal Mail har numera svensk mjukvara i sina mobila 
enheter. Svenska PocketMobile erövrar snabbt logistik-
jättarna med sin mobilitetsplattform. 

tjänster runt denna. Devicen idag kan vara 
både ”ruggade” PDA’er, från t ex Zebra eller 
Honeywell, kommersiella smartphones, eller 
kombinationer av PDA’er och smartphones.  

– För ett par år sedan skiftade vi affärsmo-
dell och fokuserade på områdena logistik, ser-
vicetekniker och väktare samt de kunder som 
vill ha en lösning som är anpassad till sina 
unika arbetsprocesser. Typiskt är det större 
kunder. Sedan dess har det tegit rejäl fart.

utvecklingsavdelning på sri Lanka

I oktober köptes PocketMobile av det ameri-
kanska IT-bolaget Trimble Navigation.  

– Trimble har en marknadsnärvaro och ett 
globalt footprint i 40 länder som vi saknar. 
Samtidigt kompletterar vi varandra tekniskt, 

de har ett starkt systemutbud inom back-end-
lösningar som TMS-system och planerings-
verktyg men ville stärka sitt erbjudande inom 
mobilitet. Det blir en ömsesidig fördel.   

Idag har bolaget kontor i Stockholm, Göte-
borg och via Trimble även i Storbritannien 
och USA. Systemutvecklingsavdelningen 
finns framförallt på Sri Lanka i Asien. 

– Det har varit ett sätt för oss att hitta bra 
IT-kompetens och att kunna expandera pro-
duktutveckling.  

– Med det teknikskifte som sker globalt 
inom det här området, behöver vi nästan vara 
överallt samtidigt. Både utvecklingskontoret i 
Sri Lanka och att vara en del av Trimble hjäl-
per oss att öka vår globala närvaro. n

AV hILDA huLtéN

sen 2015 använder brittiska posten royal 
Mails 76 000 brevbärare och chaufförer 
svensk mobilitetsmjukvara. 

– Med det teknikskifte som nu sker i världen på det här området behöver vi vara överallt  
samtidigt, säger Anders tormod. 
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ARENDALSVÄGEN 6, GÖTEBORGS HAMN
Modern fastighet om 25 600 kvm bestående av lager om 
22 690 kvm med 9 meter takhöjd och 20 portar tillgängliga 
åt två olika väderstreck. Möjlighet till effektivt fl öde och 
separat in- och utlastning om så önskas. Kontor om 580 kvm 
på entresolplan. Kontakta Kristian Sundborn 0703-408065 
kristian.sundborn@cbre.com

LAGERLOKAL, LINKÖPING
12 meter i takhöjd, 3 500 – 18 000 kvm
Flexibel lagerlokal i anslutning till fl ygplats och europaväg 
i Linköping. Modern standard anpassat för tunga laster.
Fräscht kontor, konferensrum och omklädning.
Kontakt Kristian Sundborn 0703-408065 kristian.
sundborn@cbre.com

IMPORTGATAN 37, GÖTEBORG
Kombinationslokal fi nns att hyra med bra läge i Backa 
nära Göteborg, ett stenkast från E6. Fastigheten består 
av 6 700 kvm lager och 1 400 kvm kontor. 
Takhöjder upp till 8 meter. Kontakta Fredrik Ehrnberg 
0733-498756 fredrik.ehrnberg@cbre.com

SITTER DU PÅ EN 
GULDGRUVA?
RÅDFRÅGA CBRE INDUSTRIAL & LOGISTICS
Vårt Industrial & Logistics-team arbetar med ytor över hela Sverige 
och hjälper fastighetsägare att optimera sina förutsättningar och 
öka sin lönsamhet. Vi erbjuder ett fl ertal olika tjänster för dig som 
fastighetsägare, så som transaktionsrådgivning, projekt uthyrning, 
nyetablering och project management.
 
För dig som söker nya lager-, industri- eller logistikytor  – kontakta 
oss gärna för en kostnadsfri vägledning till er nya yta.

CBRE Industrial & Logistics, 031-719 32 50, www.cbre.se

Kristian Sundborn

Tomas Pendén Fredrik Ehrnberg

AKTUELLA OBJEKT

LAGER/KONTOR, MALMGATAN 5, 
NORRKÖPING, INGELSTA
Nu fi nns det möjlighet att hyra ett effektivt höglager i ett 
strategiskt bra läge nära E4:an! Effektivt och fl exibelt 
lager och produktion om totalt 14 200 kvm med 
tillhörande kontor. Lokalen har 11 st vädersäkrade portar. 
I höglagerdelen är takhöjden 10 m och i övriga delen är 
takhöjden 6 m. Kontakt: Fredrik Ehrnberg 0733-498756 
fredrik.ehrnberg@cbre.com

500-14 200 M2

3 500 – 18 000 M2
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Svenssons i Lammhult ligger i kärnan av 
möbelriket i Småland. Företaget började som 
möbeltillverkare på 1800-talet, men gjorde sig 
under 1960-talet känt som möbelaffären med 
designmöbler och fria hemleveranser med 
fullservice, även i storstäderna. 

– Vi har bedrivit distanshandel i 70 år och 
näthandel sedan 2007. Våra kunder är vana 
vid hög leveransservice, säger Christian 
Resell, vd. 

– Vi kallar det Svenssons-konceptet, att 
leverera hem i egna bilar och även erbjuda 
inbärning och monteringshjälp. 

Idag säljer företaget ca 300 varumärken 
med fokus på kvalitet- och designmöbler 
och inredning. Förutom e-butiken finns 
fem fysiska butiker, en i Lammhult och res-
ten i storstäderna. Mycket i sortimentet är 
svensktillverkat, med designklassiker som 
Carl Malmstens stol Lilla Åland och Bruno 
Mathssons Jetson-fåtölj. 

kräver hög leveranskvalitet 

Efter 100 år av krympande svensk möbel-
industri och trots växande konkurrens från 
e-handelsaktörer som Furniturebox och 
Rum21, så blomstrar affärerna. Under de 
senaste åren har Svenssons dubblat omsätt-
ningen och 2015 var det omsättningsmässigt 
bästa året i företagets 118 år långa historia. 

Kunderna finns i hela landet, med stor 
övervikt i storstadsregionerna och företaget 
gör ungefär 20 000 hemkörningar per år. 

Eftersom produktsortimentet inte är helt 
unikt är kringservice, kundupplevelse och 
leveranskvalitet extremt viktig. 

– Våra kunder köper möbler med hög kva-
litet, ofta ganska dyra. De har rätt att förvänta 
sig hög kvalitet på leveranserna. 

Ett mål är att få till mer flexibilitet, med 
leverans även på kvällar och helger. 

– Kunderna är inte alltid hemma för att 
ta emot produkterna på dagarna. Vi arbetar 
även för att utöka butiksutlämningen, vi ser 
stor efterfrågan på den typen av tjänster. 

Att köra möbler i egna lastbilar är dock inte 
ekonomiskt hållbart. 

– Kostnadsbilden blir en helt annan. Kun-
derna är inte beredda att betala i närheten av 
vad tjänsten är värd. 

75 procent färre transportskador 

Sedan ett år tillbaka sköts de flesta transpor-
terna av LGT Logistics i Tibro, som är specia-
liserade på möbellogistik. 

– De kör bl a åt Mio och håller hög kvalitet 
och möbelkompetens. Vi har jättebra dialoger 
kring hur vi ska kunna öka flexibiliteten och 
få ännu bättre leveranser. 

– Våra kunder ställer väldigt höga krav på 
oss, så vi ställer höga krav på transportören. 
Det går inte att fullt ersätta kvaliteten man får 
med egna chaufförer och bilar, men vi måste 
komma så nära som möjligt. 

Tidigare anlitade Svenssons en av fraktjät-
tarna för transporterna. Men fraktskadorna 
och reklamationerna blev för många. 

– Vi mäter antalet transportrelaterade kla-
gomål och reklamationer per orderrad. När vi 
bytte transportör gick antalet transportska-
dor ned med 75 procent, det är väldigt stor 
skillnad. 

Ofta erbjuder större transportörer kanske 
en bättre prisbild i offerten, menar Christian 
Resell. 

– Men börjar man räkna kostnaden för att 
hantera reklamationer, minskad kundnöjdhet 
och returer så blir det snabbt ganska dyrt. 

En reklamation kostar i snitt 2 000 kronor, 
sen ska dessutom den skadade produkten 
ersättas. 

– Totalkostnaden blir högre, även om frak-
ten är billig. 

Flyttar lagret till tibro 

Fram tills nu har både huvudkontor och lager 
funnits i Lammhult. Det 20 000 kvm stora 
lagret, där Svenssons hyr en del, ägs av Corem 
som även hyr ut till nätkonkurrenten Furni-
turebox. Volymökningarna de senaste åren 
har dock gjort att ytan inte längre räcker till. 
I januari blev det klart att lagret flyttas till 
LGTs lager i Tibro. 

– Eftersom LGT redan sköter transporterna 
går distributionen redan nu via Tibro. Så flyt-
ten ger både minskat transportarbete, mindre 
miljöpåverkan och kortare ledtider till kund. 
Sen finns det även plats i lagret för att växa. 

Flytten ska genomföras successivt under 
våren. 

– Vi sätter upp IT-stödet nu och börjar med 
att flytta trädgårdsprodukterna som inte är i 
säsong än för att se så att allt fungerar. Sen är 
tanken att resten av verksamheten ska flyttas 
över en helg, för att minimera påverkan på 
leveranskvaliteten. 

Även Tibro har en anrik historia inom 
möbeltillverkning så flytten går från möbel-
riket till Sveriges möbelcentrum. 

Hur är Tibro som logistikläge jämfört med 
Lammhult? 

– För en tredjepartslogistiker är det nog ett 
bättre läge. Jag tror att det geografiska läget är 
viktigt till en viss gräns, sen gäller det att titta 
på vart hubbarna och flödena finns. Tibro är 
en hub för LGTs möbeldistribution, därför är 
det naturligt att ligga där. 

AV hILDA huLtéN

Lagerflytt från möbelriket till möbelcentrum
Anrika Svenssons i Lammhult har växt ur lagret på  
hemorten och flyttar nu lagerverksamheten till Tibro.  
– Vi minskar transportarbetet, miljöpåverkan och får 
kortare ledtider, säger vd Christian Resell.  

”ofta erbjuder större 
transportörer kanske 
bättre fraktpriser. men 
börjar man räkna kost-
naden för att hantera 
reklamationer, minskad 
kundnöjdhet och retu-
rer så blir det snabbt 
ganska dyrt”

Att erbjuda hemleveranser med inbärning och 
monteringshjälp som inte kostar för mycket är 
en stor utmaning för möbelhandlare. 

– När vi bytte transportör gick antalet transportskador ned med 75 procent,  
säger Christian resell. 
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postnord utökar i norrköping
PostNord TPL har skrivit kontrakt med 
Mattssons om en utbyggnad på närmare  
20 000 kvm i Norrköping, med inflyttning 
vid nästa årsskifte.  

Mattssons Fastighetsutveckling och PostNord 
TPL har kommit skrivit ett nytt, långsik-
tigt hyresavtal att bygga ut anläggningen på 
Herstadberg, Norrköping från befintliga ca  
11 000 kvm, till cirka 30 000 kvm. 

– Vi bygger ut för att vi har expansionsbe-
hov åt befintliga kunder i Norrköping, säger 
Nilas Linder, tf regionchef på PostNord TPL 
i Norrköping. 

Byggstart omgående
Byggnationen startar under vårvintern och 
byggnaden skall vara inflyttningsklar till års-
skiftet 2016/2017. 

– Det är jättekul, vi har precis fått igenom 
bygglovet och börjar bygga på en gång, berät-
tar Fredrik Mattsson, vd Mattssons Fastig-
hetsutveckling, som bygger och äger anlägg-
ningen. 

– Mattssons har en långsiktig strategi att 
öka beståndet med ytterligare logistiklokaler 
för en långsiktig förvaltning.

Norrköping har en positiv utveckling som 
logistikläge och hamnar på plats tre i Inteligent

Den nya anläggningen på herstadberg blir sammalagt 30 000 kvm och ska utnyttjas av  
postNords befintliga kunder i Norrköping. 

Logistiks lista över Sveriges bästa logistik-
lägen 2016. Förra året fick Norrköping årets 
största etablering när Rusta invigde sitt nya 
centrallager på närmare 64 000 kvm, inklu-
sive entresolplan. PostNords etablering är 
dock det enda logistikbygget som aviserats i 
Östgötaregionen hittills i år. 

Ger 190 000 kvm lager
PostNord utökade sin tredjepartsverksamhet 
rejält när man köpte Green Cargo Logistics 
2013. Bolaget har tredjepartsverksamhet på 
fyra orter i Sverige: Stockholm, Göteborg, 
Helsingborg och Norrköping, där Norrkö-
ping är störst med sammanlagt 170 000 kvm 
logistikyta och ett 20-tal kunder. Nu ökar 
lagerytan till ca 190 000 kvm. 

– PostNord hade en mindre TPL-verksam-
het i Norrköping tidigare också, men den 
största delen, kanske 130 000 kvm, utgörs av 
Green Gargos gamla verksamhet säger Niklas 
Linder. Nu behöver bolaget växa ytterligare.

– Vi har omkring 600 personer sysselsatta 
i vår verksamhet i Norrköping, och är en av 
de största privata arbetsgivarna i Norrköping. 

Troligtvis kommer personalbehovet öka 
ytterligare när bygget är klart. n

AV hILDA huLtéN
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Ett närmare samarbete mellan försörjnings-
kedjans aktörer skulle kunna ge lägre trans-
portkostnader, kortare ledtider, färre förse-
ningar och en rad andra positiva effekter. Det 
visar en studie från AEB, leverantör av IT-
system för Supply Chain Management.

Nio av tio av världens experterna (87 pro-
cent) inom global handel och logistik menar 
att samarbeten i logistikkedjan ger deras före-
tag konkurrensfördelar. Det framgår av en ny 
studie bland mer än 300 logistikexperter som 
genomförts på uppdrag av AEB. 

Studien ”Global Trade Management 
Agenda 2016 – Collaboration in the Supply 
Chain” bygger på en branschöverskridande 

undersökning med 319 respondenter inom 
områdena logistik, global handel och leve-
ranskedjehantering. Deltagarna arbetar på 
företag av varierande storlek i olika länder 
och tre fjärdedelar av de tillfrågade (77,5 %) 
har beslutsfattande positioner som ledare för 
företag, avdelningar, team eller projekt.

Nästan hälften samarbetar nära

Studien visar att nära samarbeten främst sker 
kring transportrelaterade delar av logistik-
kedjan. Nära hälften (45 procent) av de sva-
rande uppger att de har ett nära samarbete 
inom processer som involverar transport och 
var fjärde (26 procent) har för avsikt att ingå 
ett sådant samarbete inom kort.

– Inom transportområden krävs ofta lång-
siktiga och utvecklade samarbeten. Många 
leverantörssamarbeten inom detta område 
har också kommit långt. Att samarbeten 
kommit så långt inom just transportområdet 
beror på att båda parter är villiga att dela data 
och har gemensamma processer och målsätt-
ningar, säger Ted Roth, vd för AEB Sverige.

Ett annat område där samarbeten också 
är på frammarsch är lagerhantering där 38 
procent av de tillfrågade har samarbeten med 
andra företag. Inom områdena kalkyl och 
order- och kapacitetshantering, uppger 35 
respektive 34 procent att de samarbetar med 
andra företag.

transportsamarbete lönar sig mest
Transporterna är den del av logistikkedjan där det  
finns mest att tjäna på ett nära samarbete mellan olika 
aktörer, visar en ny studie. 

– Det är tydligt att samarbete nu är på 
agendan hos många företag. Enligt studien 
använder 59 procent av företagen IT-plattfor-
mar för att underlätta samarbeten med andra 
företag, och vi märker att användningen ökar 
i snabb takt. 

– Katalysatorn kan vara de positiva erfa-
renheter som upplevs av företag som redan 
har ett nära samarbete i leveranskedjan och de 
konkurrensfördelar det ger, säger Ted Roth.

AV LeNA soNNe

1. lägre transportkostnader

2. kortare ledtider

3. färre fraktförseningar

4. Minskat antal inställda leveranser 
från leverantörer

5. Minskning av omplanering av  
produktion

6. Minskning av viten och påföljder

VanLIgaSte poSItIVa  
eFFeKterna aV  
LogIStIKSamarBeten:

 ett nära samarbete mellan olika aktörer ger lägre transportkostnader, kortare ledtider och 
färre fraktförseningar, säger ted roth. 
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I NÄSSJÖ ÄR ALLA PÅ SPÅRET!

JYSK invigde 40-meters höglager
I slutet av januari 2016 invigde JYSK 
sitt tredje höglager i Nässjö. Den 40 
meter höga byggnaden har 76 000 
pallplatser. Expansionen var nöd-
vändig då JYSK växer så det knakar.
Effektiviten ökar när man kan samla 
allt på en plats. 
– Allt har fungerat enligt plan. Vi 
fortsätter att serva hela Sverige och 
Finland från Nässjö. Etableringen i 
Nässjö har gått som smort från första 
stund, tack vare engagemanget från 
kommunen och Nässjö Näringsliv 
AB, summerar Logistikchef Annika 
Löfgren.
 

Smålands första tågförarutbildning
Smålands första tågförarutbildning 
finns i Nässjö. Här en del av de 21 
eleverna med utbildningsledaren Lars-
Åke Hedman. I höst genomför 
Nässjöakademin också utbildning för 
projektledare Transport- och infra-
struktur, samt för signaltekniker. Vid 
Nässjö Järnvägsutbildning (Brinell-
gymnasiet) finns ettt 200 meter långt 
övningsspår och flera spännande 
utbildningar.
Vid Nässjö Näringsliv AB 
planeras nu projektet Nordic 
Infra Center, med stöd av många 
parter. Bland annat Sparktrade med 
Patrick (tv) och Johnny Norén. 

Vill du veta mer? www.nnab.se

Årets Supergasell 2015
Infraservice Scandinavian från Nässjö 
blev Årets supergasell i Sverige 2015. 
På bilden omges VD Joakim Stenqvist 
och HR-ansvariga frun Sofia Lind av 
Dagens Industris Lotta Edling (tv) 
och Peter Fellman samt finansminister 
Magdalena Andersson.
Infraservice, ett exempel, bland drygt 
30 järnvägsrelaterade företag i Nässjö 
där många är ”på rätt spår”. 

Dagliga tågpendlar
Höglandsterminalen i Nässjö, som ägs 
av Jernhusen, har dagliga tågpendlar 
till Göteborg, Umeå, Luleå och Duis-
burg i Tyskland samt dagliga vagn-
grupper till Helsingborg, Stockholm 
och Sundsvall. På bilden Transabs 
Anders Wittskog och Thord Sandahl, 
Sandahlsbolagen. 

Världsklass på skidor
Pölder Sport har ett av världens 
största sortiment på längdskidor. Till-
sammans med gedigen kunskap hos 
personalen vet man verkligen vad det 
handlar om att vara på - eller åtmins-
tone i - spåret. Gamla elitskidåkare 
jobbar i firman, med 25 års erfaren-
heter i bagaget. Ett svårslaget koncept 
när man behöver goda råd.
Den stora anläggningen ligger precis 
vid riksväg 40 i Nässjö och har allt 
från längd- till rullskidor och massor 
av produkter för all typ av utom-
husidrott.
– Folk kommer från hela Sverige.
Inte undra på att man är glad, säger 
Tony Pölder.
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nystartade Avatar Logistics AB – det första 
svenska rederiet för inlandssjöfart sedan 
1800-talet och som är först ut med att försöka 
få fart på inlandssjöfarten. 

– Vi har grundats av rederierna Thunbola-
get och Ahlmarks Lines – som i generationer 
gått på Vänern och Europa med främst bulk 
och skogsprodukter och av VT-Group från 
Nederländerna, med mångårig erfarenhet av 
gods på inre vattenvägar. 

Avatar har tillgång till ett 40-tal fartyg och 
lastpråmar och erbjuder transporter inom 
avfallshantering, bygglogistik och bränsle. 

Det är EU-projektet EMMA som triggat 
igång ett ökat arbete för att etablera inlands-
sjöfart och utveckla t ex isförstärkta inland-
språmar för Sverige och nya fartygstyper 
anpassade för svenska förhållanden. 

– Nu fattas bara detaljer i regelverket om 
lotsplikt m m. Farledsavgifterna är också 
lägre i Europa och fartyg på inre vattenvägar 
där har inte lotsplikt.

potential för bulktransporter

För tyngre bulktransporter finns redan ett 
nyvaket intresse för insjöfart, menar Johan 
Lantz:

– Vid bygget av Förbifart Stockholm, kom-
mer 8 miljoner ton sprängmassor från det 
gigantiska tunnelbygget under Lovön att gå 
med pråm på Mälaren under minst 10 år. 
Tre nya hamnar byggs men fler omlastnings-
punkter behövs. 

Det här öppnar för annan insjöfart också. 
– Allt som nu ska byggas i Mälarregionen 

ligger ofta i sjönära lägen. Vi räknar med 
att också kunna ta betongelement och annat 
byggmaterial, bulk, recycling, dagligvaror 
och flytande bränsle med båt.  

Idag går största delen av alla bulktranspor-
ter med lastbil. Livsmedel kommer därnäst i 
volym. Men ingen rapportering har hittills 
gjorts om gods på insjöfart. 2016 blir dock 
referensår för mätning enligt en EU-förord-
ning. 

– Stora möjligheter öppnas att transportera 
flytande bränsle från Södertälje hamn, som 
efter nedläggningen av Loudden och Nacka-
depån blir den stora oljehamnen i Storstock-
holm. 

Insjöfart är lönsam

– Två färska utredningar visar att insjöfart är 
lönsamt – senast en undersökning gjord av 
Trafikverket, säger Joakim Swan, M4 Traffic 
som gjort studien. 

Det är dags att vidga perspektivet när det gäl-
ler gods, från väg och järnväg till sjöfart. Det 
krävs nya, miljövänliga logistiklösningar för 
att nå våra klimatmål. Insjöfart och kustnära 
sjöfart kan då få en renässans. I t ex Tysk-
land är inlandssjöfart ett viktigt trafikslag.  
I Europa utgör den 44 procent av godsflödena 
kring hamnarna. Den har stor potential som 
komplement till andra trafikslag, framför 
allt lastbilen, för att minska trängseln också i 
Sverige, menar Anna Hammargren, Sjöfarts-
forum. 

– I Sverige har intresset hittills varit halv-
hjärtat. Men inlandssjöfarten har just införts 
i svensk lagstiftning och är på väg in på mark-
naden. Att etablera ett nytt femte trafikslag 
går dock inte över en natt. Det krävs en sam-
ordnad planering mellan parter och incita-
ment från politiker.

stor klimatnytta

Inlandssjöfart har stor potential i städer vid 
vatten och i regioner t ex i Mälardalen och 
runt Vänern, menar Anna Hammargren.

Men för att inlandssjöfarten ska kunna ta 
marknadsandelar krävs nya typer av logistik-
upplägg, nya sätt att koppla ihop försörjnings-
kedjor och nya affärsmodeller. Sjöfarten och 
inlandssjöfarten måste bli en strategisk fråga 
för transportköpare.

– Hälften av alla inrikes transporter skulle 
kunna gå med sjöfart, hävdar Anna Hammar-
gren.

Det är framför allt klimatnyttan som gör 
sjöfarten högaktuell. 

Man har nyligen tittat på möjligheten för 
t ex bränsletransporter inom Mälaren och 
potentialen anses stor. Projektet visar att 
2,5–2,8 miljoner ton, mindre koldioxidut-
släpp skulle släppas ut men också totalt sett 
billigare transporter. 41–46 miljoner kr kan 
sparas per år.

– Vi är glada för att både Trafikverkets 
nya vd Eva Erixon och infrastrukturminister 
Anna Johansson speciellt nämnde sjöfarten 
i sina inledningsanföranden på årets Trans-
portforum.

Nytt insjörederi

Med EUs nya regelverk och sedan Transport-
styrelsen tillåtit inlandssjöfart på Vänern och 
i Mälaren, har intresset för pråmfartygstran-
sporter ökat.

– Nu öppnas möjligheter att komma igång 
med insjöfart både på Vänern och Mälaren, 
säger Johan Lantz, sedan augusti 2015 vd i 

Tror på renässans för inlandssjöfart
Inlandssjöfart är inget nytt. Det var det stora transport-
sättet i äldre tider.
– Men insjö- och kustnära sjöfart kan stå inför en  
renässans, menar Anna Hammargren, chef för  
Sjöfartsforum.

– Det är bra att det nu finns kommersiella 
aktörer. Ofta faller det på det, säger han.

– Nu väntar vi bara på att transportkö-
parna ska upptäcka det här mer miljövänliga 
alternativet. 

Insjöfarten kan också ge en bättre citylo-
gistik. Här kan vi lära av pråmtransporterna 
i Europa. Redan idag fraktas biobränsle till 
värmeverket i Hässelby på Mälaren och sopor 
från England via Göta Kanal och Vänern till 
Lidköpings värmeverk.

 Vidga perspektivet för godstransporter och 
se möjligheter för inlandssjöfart, säger Anna 
hammargren.

Nya regler öppnar nya möjligheter för mer 
insjöfart både på Vänern och Mälaren, säger 
Johan Lantz. 

I europa, inte minst i tyskland, är inlandssjöfart ett viktigt trafikslag.

– Sopor, livsmedel och annat gods kan med 
fördel transporteras miljövänligt på vatten 
– både längs kusterna och i våra insjöar, säger 
Lina Olsson, Lindholmen Science park/Closer 
som gjort en studie på citylogistik på vatten-
vägar.

Infrastrukturen finns redan – vattenvä-
garna . Men det behövs en del satsningar på 
hamnanläggningar.
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ännu vet ingen hur stort Köpenhamn kan bli 

Efter stor tvekan från svensk sida rådde 
det i höstas enighet om under vilket namn 
Öresundsregionen ska marknadsföras i värl-
den. Det handlar om en helt ny organisation 
för ”marknadsföring, tillväxt och undanrö-
jande av gränshinder”. Beskedet lämnades 
i juni 2015 av regionala företrädare för län-
derna i samband med ett svenskdanskt topp-
möte i Kristianstad.

– Hur smart är det att gå in i en organisa-
tion där vi betalar lika mycket pengar som 
den danska sidan, men där vi alltid är i mino-
ritet då beslut fattas? sa kommunstyrelsens 
ordförande Katrin Stjernfeldt Jammeh (S) i 
ett ögonblick av klarsyn. 

Planen är att den nuvarande Öresunds-
kommittén från årsskiftet slås samman med 

den danska marknadsföringsorganisationen 
Greater Copenhagen. Det nya namnet blir 
kort och gott ”Greater Copenhagen and Skåne 
Committee (Storköpenhamn och Skånekom-
mittén)”. Samtliga 79 kommuner i Skåne och 
på Själland erbjuds medlemskap mot betal-
ning.

Nu fick tyvärr den nya regionen och målet 
att undanröja gränshinder sämsta tänkbara 
start. Samtidigt med lanseringen infördes 
gränskontroller på Öresundsbron. ”Bilden av 
Öresundsregionen som en gränslös arbets-
marknads- och näringslivsregion är i det 
internationella perspektivet redan skadad”, 
skrev Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), i Syd-
svenskan efter första dagens id-kontroller av 
resenärer från Danmark.

Hon vill att regeringen tar fram en natio-
nell strategi för Öresundsregionen, för att 
utöka samarbete, riva kvarvarande gränshin-
der och se till att fler jobb skapas i regionen. 
Dessutom efterlyser hon en dansk-svensk 
infrastrukturkommission – likt den tysk-
danska som funnits för Fehmarn Bält-förbin-
delsen – och som gör prognoser för framtida 
beslut och investeringar. Gränskontrollerna 
kom särskilt olägligt med tanke på mark-
nadsföringskampanjens start. Det känns ju 
inte bra att marknadsföra ”Greater Copenha-
gen” som världens första storstadsregion med 
interna gränskontroller.

Många med erfarenhet av svensk-danska 
affärer menar att detta inte är första gången 
som danskar försöker lura oss svenskar. 
Andra menar att danskarna aldrig har kom-
mit över det faktum att de förlorade Skåne i 
ett hederligt krig redan på 1600-talet.

Att påminna om detta är dock ingen bra 
första replik i svensk-danska affärsförhand-
lingar.

Är Skåne numera en del av ”Greater Copenhagen”?  
Ja tydligen. Längst tvekade Malmös styrande att få  
betala för att bli överkörda. 

”Bilden av öresundsregionen 
som en gränslös arbetsmark-
nads- och näringslivsregion 
är i det internationella per-
spektivet redan skadad”, 
skrev malmös kommunstyrel-
seordförande Katrin Stjern-
feldt jammeh (S) apropå de 
nya gränskontrollerna.  
att hon numera är invånare i 
”greater Copenhagen”, efter 
en dansk marknadsförings-
kupp, är väl inte heller någon 
önskedröm. 

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla fl öden och processer oavsett om det gäller mate-
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.
Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i 
och överblick över verksamhetens villkor. 
Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid-
ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad 

och ligg steget före genom att prenumerera på bran-
schens bästa tidning! 
Fyll i och sänd in talongen. Du får 5 nummer (två 
magasin, tre tematidningar och full tillgång till detta och 
tidigare nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 
400:- exkl. moms. 
Gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på 
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

Företag

Org.nr

Postnr

Beställare

Postadress

Ort

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7  2011

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Världsmästare på lager

Slussen – sinnrik 
flödesmodellLogistikfastigheter: 

Läget är allt

Dag Ericsson 
om SCM 2.0

Tema: Hamn 
och sjöfart

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7 2012

Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial

Ljus arbetsmarknad för  
nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet
Dag Ericsson:  

Mot djupare kundinsikt

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje

på hemsidan greatercph.com går det att läsa om den skånsk-danska storstadsregionen på två olika språk; danska och engelska.

F
o

t
o

: 
Je

N
s

 o
h

L
s

s
o

N

»Mr simmons«. torrnålsgravyr, Axel Fridell. 

tänkbart



Alrik Danielson, VD SKF
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Unika studiebesök i små grupper hos bland andra SKF, Volvo Personvagnar, 
Mat.se, Lindex och ICA och inspirerande workshops med erfarenhetsutbyte. 

Vi får också bekanta oss med logistiken bakom GöteborgsVarvet, IKEAs SCOR- 
resa och 100% flöde hos Scania. Bland talarna hittar vi bland andra Maria 
Strømme, professor i nanoteknik, Simon Elvnäs,  ledarskapsforskare och Alrik 
Danielson, VD på SKF. 

Hela programmet hittar du på vår hemsida plan.se.

PLAN ÄR KOMPETENSNÄTVERKET FÖR ALLA SOM ARBETAR MED LOGISTIK, SUPPLY CHAIN OCH LEAN
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Plan-konferens – för oss som älskar logistik!
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• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser

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

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

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

www.eastsweden.se
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