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– Av de fastighets-

bolag som byggt 
på spekulation de 

senaste åren är det 
extremt få som  

lyckats riktigt bra, 
säger Henrik  

Ahnström, Skanska. 

För fyra år sedan 
började Ahlsell 

jobba med stän-
diga förbätt-

ringar i på lagret i 
Hallsberg. Sedan 

dess har tusentals 
förbättringsför-

slag kommit in 
och realiserats. 

30

Julas centrallager 
i Skara är med 

sina 141 500 kvm 
Sveriges största 

logistikfastighet 
under ett tak. 
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Matilda Wallergård 
var en av talarna 
vid Logistikläget 

2016, som blev en 
ny och uppskattad 
mötesplats där lo-

gistiker, varuägare, 
logistikfastighets-

bolag, kommun- och 
hamnfolk möttes 
för att lyssna och 
lära av varandra.
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Tidigare i år släppte Post Nord den senaste E-barometern som 
tas fram i samarbete med Handelns utredningsinstitut (HUI) och 
Svensk Digital Handel. Den bygger på ett färskt underlag, som 

samlats in från företagen under januari i år.
Enligt undersökningen står e-handeln nu för 6,9 procent av den totala 

detaljhandeln i Sverige. E-handeln i Sverige omsatte i fjol 50,1 miljarder 
kronor.

De detaljister som saknar en genomtänkt digital strategi kommer inte 
att klara sig, är en slutsats i rapporten. Samma budskap levererade också 
Ebba Kilman från Google på Intelligent Logistiks välbesökta konferens 
Logistikläget 2016 i Stockholm den 11 februari.

Handels- och köpmönstrets förändring i och med övergången till 
e-handel är den största förändringen inom logistiken i modern tid.

Snart minskar behovet av ytterligare butiksytor i våra städer. De 
fysiska butikerna måste kombineras med den digitala handeln och trans-
portflödena förändras radikalt, spår utredarna.

Än så länge är böcker och media, hemelektronik och mode de bran-
scher som är störst inom e-handeln. Med andra branscher, som bygg-
handel, växer kraftigt, visar undersökningen.

Mathandeln växer också så det knakar, enligt E-barometern. Statis-
tiken visar att mathandeln på nätet ökade med 40 procent i fjol. Men 
e-handel med t ex mat liksom flera andra branscher är fortfarande i sin 
linda i Sverige, jämfört med t ex Storbritannien eller USA. 

I USA har marknadsledande Amazon tvingats bygga upp ett nytt 
gigantiskt nät av mindre distributionscentraler över hela landet när 
man upptäkte att stora centrallager inte klarade de korta leveranstider 
som krävs. I Tyskland har Amazon nio distributionscentraler. I England 
startade man 2014 ett eget logistiknätverk som är på väg att krossa Royal 
Mails paketaffär. 

Logistikfastighetsbranschen är en ny och expansiv bransch i Sverige, som 
tagit till sig mycket av de nya hållbarhets- och miljökraven. 

Men frågan är om man har lyssnat tillräckligt på signalerna från 
e-handeln ?

– Lagerdesignen har inte anpassat sig till e-handeln, trots att det är den 
som driver ökningen av lagerbehov, påpekade Tim Davies, chef för Indu-
strial & Logistics, EMEA för den världsledande logistikfastighetsmäk-
laren Colliers, när han talade på Intelligent Logistiks konferens i februari.

Frågan är om det här inte också gäller t ex valet av lägen och kon-
traktsutformning. En e-handelskund kan inte binda sig till långa kon-
trakt och vet ofta mycket lite om volymerna för nästa kvartal, än mindre 
för nästa år. 

Klart är att e-handeln kommer att radikalt fortsätta att förändra kraven 
både på transportbranschen och och logistikfastigheter de närmaste 
åren. Branschen har faktiskt alla skäl att vara lyhörd för framtidens ton-
givande kunder.

Tisdagen den 24 maj arrangerar Intelligent Logistik, i samverkan med 
Göteborgs hamn och Business Region Göteborg en ny konferens på 
Arken i Göteborgs hamn, där denna och andra framtidsfrågor för 
logistikbranschen kommer att stå i centrum.

Hoppas vi ses då!

Hilda Hultén
Chefredaktör

ledare
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att det pågår en förskjutning öst-
erut inom Kontinentaleuropa när 
det gäller nya logistiketableringar.

– Man brukar tala om en ny 
”Blue Banana” som sträcker sig 
från Belgien genom norra Tysk-
land och till centrala Polen.

– I Storbritannien brukar man 
i logistiksammanhang tala om en 
”gyllene triangel” som sträcker sig 
mellan Birmingham, London och 
Bristol. Här finns Storbritanniens 
logistiska tyngdpunkt, säger Tim 
Davies.

100 logistiklägen i Europa, efter 
elva kriterier. Närhet till ekono-
miska nätverk, låga kostnader 
både för transporter och anlägg-
ningar och tillgång till erfaren 
arbetskraft rankas högt. Två 
områden som i rapporten 2013 
inte ansågs särskilt viktigt, men 
som väger tyngre i den nya rap-
porten, är hållbarhet och plane-
ring för e-handel.

The Blue Banana
Tim Davies, ansvarig för industri- 
och logistikfastigheter EMEA 
inom Colliers och med placering 
i Storbritannien, pekar främst 
på närheten till de stora import-
hamnarna i England, Belgien, 
Nederländerna och Tyskland som 
Europas bästa logistiklägen. 

– Man har också brukat tala 
om ”The Blue Banana” eller “The 
Hot Banana” när man diskuterar 
var Europas främsta logistikägen 
finns, säger han.

The Blue Banana sträcker sig då 
i en båge från trakten av Birming-
ham i England, genom Belgien, 
Nederländerna, östligaste Frank-
rike, västra Tyskland, Schweiz och 
norra Italien till Milano.

Här bor över 110 miljoner 
människor, med världens högsta 
per-capita-inkomst och här är 
också de hetaste logistiklägena.

Men även Tim Davies medger 

tapp på listan gör Liege i Belgien, 
Paris, Bryssel, Madrid och ett par 
centra i Tyskland. Utpräglade 
flygfraktsnav, som Frankfurt am 
Main och Amsterdam–Schiphol, 
tillhör också förlorarna. Orsaken 
till detta är enligt rapporten sämre 
tillgång på arbetskraft och höga 
arbetskostnader.

– Undersökningen är fokuserad 
på de dominerande ekonomierna 
och de totala flödena i Europa. 
Sverige har en högt utvecklad 
logistik för att industri- och 
handelsföretag som ska kunna 
konkurrera på den europeiska 
marknaden, säger Allan Lavén, 
regiondirektör för Prologis Nor-
den.

På listan över de 100 bästa 
logistiklägena i Europa återfinns 
också de regioner som toppar 
Intelligent Logistiks lista över Sve-
riges 25 bästa logistiklägen:

– Stockholm, Göteborg, Jön-
köping, Norrköping och Örebro 
är knutpunkter för den nordiska 
marknaden och dessa svenska 
orter är även med på årets lista 
över de 100 främsta logistiklägena 
i Europa, säger Allan Lavén.

Rapporten bygger på intervjuer 
med totalt 216 hyresgäster av 
logistikanläggningar, inom en rad 
branscher, som har rangordnat 

Östeuropas betydelse växer när 
Prologis listar Europas bästa 
logistiklägen. I Europa finns idag 
också två “Blue Bananas” som 
tillhör världens hetaste regioner.

Av Gösta Hultén 

Benelux är vinnare när Europas 
främsta logistiklägen kartläggs i 
en ny rapport av Prologis. Samti-
digt blir logistikhubar i Central- 
och Östeuropa allt viktigare.

Det är logistikfastighetsbolaget 
Prologis som släppt en ny rapport 
över de främsta logistiklägena i 
Europa. Samtliga fem topplägen 
som listas finns i Benelux. Den 
här regionen ligger nära flera 
av Europas största importham-
nar, erbjuder god infrastruktur 
och närhet till både kunder och 
leverantörer. I toppen placerar sig 
den lilla staden Venlo i sydöstra 
Nederländerna, nära den tyska 
gränsen. Venlo rankas högst i nio 
av elva kriterier, med höga betyg 
framför allt vad gäller tillgäng-
lighet till byggbar mark, vägnät, 
transportkostnader och regulato-
riska förutsättningar, d v s villkor 
när det gäller tull- och skattehan-
tering.

Östeuropa blir allt viktigare
Största skillnaden jämfört med 
Prologis rapport om Europas 
logistiklägen från 2013 är att 
områden i Central- och Östeu-
ropa blir allt viktigare. Centrala 
Polen och Istanbul tog sig in på 
årets topp 10-lista på plats sju 
respektive nio, medan Prag kom 
på plats elva. I Prologis topp-20-
lista finns totalt åtta logistiklägen 
i Central- och Östeuropa, jämfört 
med bara fyra år 2013. Inte helt 
oväntat uppger lokalhyresgästerna 
att låga kostnader – både vad 
gäller arbetskraft och anlägg-
ningar – är den främsta faktorn 
som gör dessa lägen attraktiva.

Stämmer väl med svensk listning
Uppgången i Central- och 
Östeuropa sker på bekostnad av 
områden i Västeuropa. Störst 

internationell logistik

Här är Europas bästa logistiklägen

The Blue Banana sträcker sig i en båge från trakten av Birmingham i Eng-
land, genom Belgien, Nederländerna, östligaste Frankrike, västra Tyskland, 
Schweiz och norra Italien till Milano.

Tim Davies pekar främst på närhe-
ten till de stora importhamnarna 
i England, Belgien, Nederländerna 
och Tyskland som Europas bästa 
logistiklägen. 

– Stockholm, Göteborg, Jönköping, 
Norrköping och Örebro är knut-
punkter för den nordiska markna-
den och de är även med på årets 
lista över de 100 främsta logistiklä-
gena i Europa, säger Allan Lavén. 
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Hamnar mellan stolarna
Logistikforskning har visat sig ha 

svårt att hitta sin hemvist i finansie-
ringsadministrationen:

– Ser man till alla de många ansök-
ningar så konkurrerar logistik och 
supply chain management med ansök-
ningarna från de många som forskar 
om trafik, passagerartransporter, tra-
fiksäkerhet eller cykeltrafik. Alla dessa 
ansökningar hamnar under trafik- eller 
transportforskning. 

Men logistik hör egentligen mer 
hemma inom företagsekonomi, menar 
Mats Abrahamsson.

– Logistik har ingen egen etikett, 
därför är det lätt att ansökningarna 
drunknar i andra.

– Tillsammans med Lunds Tekniska 
högskola och Chalmers har vi ansökt 
hos Vinnova om att logistik ska bli 
ett s k strategiskt innovationsområde. 
Hittills har det tyvärr inte gått igenom 
och den dörren verkar dessvärre vara 
stängd.

Nya forskningsområden
Traditionellt har logistik setts som en 
del av industrins verksamhet. Men nya 
områden som citylogistik, sjukvårdlo-
gistik och e-handelns logistik är inte 
relaterade till industrin, utan till offent-
lig sektor och handel

Nya forskningsområden som har 
anknytning till handel, t ex om e-han-
del, har också fått forskningsanslag från 
Handelns Utvecklingsråd.

Antalet industridoktorander har 
heller inte kommit upp i antalet före 
finanskrisen.

– En doktorandutbildning tar ju 
4–5 år och kostar ungefär lika många 
miljoner, så det är ju ett relativt stort 
ekonomiskt åtagande, säger Mats Abra-
hamsson.

Orsakerna är flera, menar Mats Abra-
hamsson: 

– Det är många universitet, högskolor 
och forskningsinstitut och även företag 
som konkurrerar om forskningspeng-
arna från statliga Vinnova och andra 
forskningsfinansiärer.

Svårare få finansiering 
Det är också svårare att få finansiering 
för långa doktorandprojekt än för 
kortare projekt, som utförs av seniora 
forskare, menar han.

– Dessutom finns det en dålig samsyn 
mellan industri och forskningsfinan-
siärer kring vikten av logistikforskning, 
säger Mats Abrahamsson.

 

forskning

Antalet doktorander i logistik minskar 
vid universiteten. Det kan hota den 
framtida kompetensbasen.

Av Gösta Hultén 

Suget efter doktorerade med logistik-
inriktning är stort, både inom industri 
och handel. Men antalet som doktore-
rar har minskat kraftigt de senaste åren.

– Vi måste få fler nya doktorander 
för återväxtens och kompetensförsörj-
ningens skull, säger Mats Abrahamsson, 
professor i logistik och ämnesansvarig 
vid Linköpings universitet.

– Men de senaste tre åren har vi totalt 
bara kunnat ta in en doktorand, mot 
normalt en eller två doktorander per år 
– alltså betydligt färre än förut.

»Logistik 
har ingen 
egen eti-
kett, därför 
är det lätt 
att ansök-
ningarna 
drunknar 
i andra. 
Alla ansök-
ningar 
hamnar 
under 
transport-
forskning, 
men logistik 
hör egent-
ligen mer 
hemma 
inom  
företags-
ekonomi.«

– Vi måste få fler nya doktorander för återväxtens och kompetensförsörjningens skull 
säger Mats Abrahamsson. 

Brist på logistik-
doktorander hotar 
kompetensbasen
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it-samarbete

parters behov blir tillgodosedda, 
säger Ted Roth.

vinster och fördelar, säger Ted 
Roth, vd för AEB.

Vid rankning av de tre vikti-
gaste faktorerna för lyckade sam-
arbeten, anger flest experter att 
öppen och regelbunden kommu-
nikation är den största framgångs-
faktorn. 

– Det är tydligt att transparens 
och lika villkor är nycklar till ett 
välfungerande samarbete. Det är 
viktigt  att samla alla aktörer redan 
innan projektet sätter igång, för att 
planera genomförandet, så att alla 

ser optimerade processer och 
ökad kunskap som effekter av 
samarbeten.

Däremot är bara 15 procent, 
villiga att själva anpassa sin IT-
lösning efter den andra partnerns 
IT-system. Det är istället vanligare 
att företagen enas om gemen-
samma lösningar, exempelvis 
gemensamma standarder  
(38 procent) eller strategier med  
s k metaplattformar (27 procent).

Öppen kommunikation viktigast
– För att båda parter ska känna att 
samarbetet leder till de fördelar 
man förväntar sig, krävs insyn 
i den andres logistikkedja. Att 
endast 15 procent av företagen vill 
inrätta sig efter ett annat företags 
IT-lösning kan bero på att en 
sådan anpassning ger känslan av 
sämre insyn. Samtidigt är en för-
utsättning för lyckade samarbeten 
i logistikkedjan att parterna ser 
bortom ensidiga och kortsiktiga 

IT-plattformar är det vanligaste 
verktyget för samarbete i 
logistikkedjan. Men trots 
fördelarna är det få företag som 
vill anpassa sig efter andras 
IT-lösning.

Av Lena Sonne

Studien ”Global Trade Manage-
ment Agenda 2016 – Collabora-
tion in the Supply Chain” från 
AEB bygger på svaren från 319 
experter inom logistik, global 
handel och leveranskedjor. .

Den visar att 83 procent av 
världens experter inom global 
handel och logistik anser att 
samarbeten i logistikkedjan ger 
konkurrensmässiga fördelar och 
att IT-plattformar är det vanligaste 
verktyget för dessa samarbeten. 
59 procent samarbetar med hjälp 
av IT-lösningar. Vinsterna med 
samarbeten är tydliga för de flesta, 
runt 85 procent av de tillfrågade 

Lediga lokaler för lager och  
produktion, Orrekulla Industriväg 61
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g Takhöjd 4,5 – 8 meter                            

g 4 väderskyddade portar 3 x 3 m

 
Savills.se 
uthyrninggbg@savills.se

031-382 07 00

g Stora rangerytor

g Rundkörning

g Stort showroom

g Stängel runt fastigheten

g Intill E6:an  

               

I Orrekulla industriområde 15 km norr om Göteborg 

kan vi erbjuda 1800 m² till 15 000 m² flexibla lager- och 

produktionsytor med tillhörande kontor. Läget är utmärkt 

precis intill E6:an, med endast 15 minuters bilfärd till 

Göteborgs hamn, Göteborgs centrum eller Kungälv. 

Olika IT-system hindrar logistiksamarbeten

TRE VIKTIGASTE 
FAKTORERNA FÖR 

LYCKAT SUPPLY CHAIN-
SAMARBETE

Öppen och regelbunden 
kommunikation

Delad målsättning

Underliggande IT-lösning

Endast 15 procent av företagen vill rätta sig efter ett annat företags  
IT-lösning. 
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av företagen som uppger att de 
planerar några åtgärder inom 
CSR-området.

– Samtidigt som företagen 
tycker CSR är viktigt så prioriteras 
det inte i praktiken. 

Enligt Peter Magnusson beror 
det på att företagen inte vet hur 
man gör. 

– CSR är fortfarande i sin linda 
inom supply chain, särskilt de 
sociala frågorna. 

Svårt att mäta 
Peter Magnusson tror att glappet 
mellan ord och handling beror på 
att företagen helt enkelt inte vet 
hur man gör. 

– Förutom Co2-utsläpp så är 
det väldigt svårt att mäta och 
följa upp miljöarbete, och socialt 
arbete är ännu svårare. Det finns 
inga vedertagna mätetal för CSR-

arbete. Går något inte att mäta är 
det svårare att motivera ett för-
ändringsarbete. 

Anders Linnarsson, tidigare 
logistikchef på Indiska och 
numera konsult och retailexpert 
på Capacent, bekräftar bilden som 
rapporten ger. 

– Det CSR-arbete som sker 
utmärks av enskilda företags enga-
gemang, det finns ingen allmän 
trend att jobba med CSR-frågor. 
Åtminstone inte inom retail där 
jag kommer från. 

– Indiska jobbade med CSR 
för att företagsledningen brann 
för de frågorna. Men det handlar 
mer om punktinsatser av enskilda 
företag än något systematiskt 
arbete i branchen. 

Miljö- och sociala frågor, CSR, har 
seglat upp som en av de stora 
supply chain-ödesfrågorna för 
svensk industri de närmaste tre 
åren, enligt Capacents senaste 
trendrapport. Men få företag 
planerar några faktiska åtgärder 
för att förbättra sitt CSR-arbete. 

Text och foto Hilda Hultén 

Varannat år tar konsultföretaget 
Capacent pulsen på industrin i sin 
rapport Supply Chain Trends and 
Challenges. Den senaste upplagan 
publicerades i somras och hade 
omkring 110 respondenter från 
svensk industri, med allt från 
grosisster till producenter och 
detaljhandelsföretag. 

– Det är en bred målgrupp, vi 
pratar både med logistikchefer 
och vdar och CFOer, berättar 
Peter Magnusson, chef för Capa-
cents Malmökontor.

Global konkurrens och CSR 
Tillsammans med ökad global 
konkurrens pekas ökat fokus på 
CSR-frågor ut som den trend som 
kommer att påverka företagen 
mest under de närmaste tre åren. 
56 procent av respondeterna 
pekar ut CSR som en viktig faktor. 

– Det är en kraftig ökning för 
CSR som fokusområde, säger 
Peter Magnusson. 

Samtidigt är det bara 18 procent 

CSR

Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens industri

Om: 
• Logistikfastigheter • 

• Logistiklägen •

Mässupplaga: Logistikläget 2016, 
i Göteborg

Utgivning: vecka 20 
Materialdag: 5 maj

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

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

»Går något inte att 
mäta är det svårare att 
motivera ett föränd-
ringsarbete.«

– Det CSR-arbete som sker utmärks av enskilda företags engagemang,  
det finns ingen allmän trend att jobba med CSR-frågor säger Anders  
Linnnarsson. 

– Samtidigt som företagen tycker 
CSR är viktigt så prioriteras det inte 
i praktiken, säger Peter Magnusson.

Tomma ord 
om CSR
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fastigheter

väntat på att hitta en hyresgäst 
som kan ta hela fastigheten på ett 
längre kontrakt. Hade vi velat hyra 
ut till flera hade fastigheten varit 
uthyrd för länge sen. 

Han kan inte svara på när fast-
igheten får en sådan hyresgäst. 

– Det känns lovande, men det 
dröjer nog någon månad till innan 
vi har något kontrakt tecknat. 

I februari bildade Bockasjö 
ett nytt logistikfastighetsbolag 

annat läge. 
Personligen tror Henrik 

Ahnström också att den stora 
ökningen av tillgänglig mark i 
Göteborgsregionen, kan få logis-
tikbyggandet runt Stockholm att 
bromsa in. 

– Det kan bli så att intresset att 
bygga för logistik i Stockholm 
svalnar. Göteborg är ju ändå Sve-
riges bästa logistikläge. 

Vill ha en hyresgäst
Enligt Joakim Hedin, vd på Bock-
asjö, är Stockholm och Göteborg 
helt olika marknader. 

– Det är inte alls samma företag 
som vill ha kajnära lägen i Göte-
borg som är intresserade av att 
snabbt nå Stockholmsmarknaden. 
Det är två separata fastighets-
marknader. 

Enligt honom beror den 
utdragna vakansen i Arlandastad 
på att Bockasjö vill ha en enda 
tagare av fastigheten. 

– Vi har haft is i magen och 

Henrik Ahnström, affärsområ-
deschef för logistik på Skanska 
Fastigheter, som också äger logis-
tikmark i Arlanda. 

– Vi har möjlighet att bygga tre 
stora lådor i Arlanda. Men vi byg-
ger ingenting på spekulation där 
så länge Bockasjös anläggning är 
vakant.

Stiltje i Rosersberg
Rosersberg och Arlanda var tidi-
gare tillväxtmotorn när det gällde 
logistikytor i Stockholmsregionen. 
Men sedan ett par år står tillväx-
ten där stilla. Årets nybyggen görs 
istället i Brunna, i Enköping och 
söder om Stockholm. 

Henrik Ahnström tror att 
Bockasjös anläggning har bidragit 
till att låsa byggmarknaden kring 
Arlanda. 

– Men sen ska man vara med-
veten om att logistikbyggena går i 
trender. Innan Rosersberg var det 
Jönköping som stod för tillväxten. 
Efter Brunna blir det säkert något 

Få lyckas riktigt bra med spekula-
tionsbyggen, säger Henrik 
Ahnström, Skanska Fastigheter, 
som likt många andra fastighets-
aktörer ändå planerar fler 
logistikbyggen på spekulation. 

Av Hilda Hultén

De senaste åren har spekula-
tionsbyggen seglat upp som 
något av en trend på logistik-
fastighetsmarknaden. Men av de 
byggen som genomförts hittills 
lyckas långt ifrån alla få byggena 
uthyrda på en gång. Ett exempel 
är Bockasjös spekulationsbyggen i 
Arlandastad norr om Stockholm. 
Den första byggnaden blev fullt 
uthyrd till DBSchenker, men det 
andra bygget på 32 000 kvm, har 
stått outhyrd sedan den blev klar 
våren 2014. 

– Jag vet att Bockasjö haft 
många intressenter som tittat på 
byggnaden, att den fortfarande är 
vakant är helt oförklarligt, tycker 

”Få lyckas med spekulationsbyggena” 
»Ska man vara riktigt 
ärlig, så är det extremt 
få som har lyckats bra 
med sina spekulations-
byggen. Det känns 
nästan som det är 
mäklarna som drivit 
upp marknaden för att 
fiska nya uppdrag«

Skanskas Kubiklager i Orrekulla har fått Tamro som första hyresgäst. 
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fastigheter

för att fiska nya uppdrag, säger 
Henrik Ahnström. 

Bygger nytt kubiklager i Malmö
De kortaste kontrakten i kubi-
klagren ligger på tre år, För en 
snabbväxande e-handlare, som 
verkligen är i behov av flexibilitet, 
är det väl ganska lång tid att binda 
sig till ett lager? 

– I min värld är tre år ett kort 
kontrakt. Sen finns det säkert 
aktörer som har svårt att binda 
sig ens den tiden. Alla vill ha allt; 
bra läge, moderna lokaler, korta 
kontrakt och 500 spänn i hyra, 
men det fungerar ju inte så, säger 
Henrik Ahnström. 

I vår drar bygget igång av 
Skanskas andra kubiklager, en 19 
000 kvm stor anläggning i Norra 

tillsammans med pensionsbolaget 
Alecta, Logistikfastigheter Sverige 
AB. Bockasjö kommer att fortsätta 
utveckla fastigheter, som sedan 
säljs till det gemensamma bolaget. 

Nya spekulationsbyggen i 
Göteborg
– Avtalet gör att vi kan frigöra 
kapital till att utveckla markområ-
den, inte minst på Hisingen, och 
ta en strategisk position. Logis-
tikfastighetsutveckling kräver 
kapital och det har Alecta. Det blir 
en vinn-vinn-situation för bägge 
bolagen, säger Joakim Hedin, som 
även blir vd i det nya bolaget.

Trots vakansen i Rosersberg, 
har Bockasjö beslutat att åter 
bygga på spekulation – denna 

gång en 25 000 kvm stor byggnad 
i nya Port of Gotenburg Logistic 
Park. Och de är inte ensamma, 
Next Step Group, Prologis, NCC 

och Skanska planerar alla spekula-
tionsbyggen i Göteborg i år. 

Bygger för kortare kontrakt
2014 lanserade Skanska ett nytt 
fastighetskoncept – Kubikla-
ger – som med flexibla hyres-
kontrakt skulle öppna moderna 
lagerbyggnader även för mindre 
aktörer. 

– Fördelen är tillgången till 
effektiva, moderna lager. Idag 
hänvisas de mindre kunderna ofta 
till ett andrahandsbestånd där 
lokalerna ofta har låg lagringshöjd 
och dålig intern logistik. 

2015 stod det första kubiklagret 
klart i Orrekulla utanför Göte-
borg, en 13 000 kvm stor fastighet. 
4 300 kvm är nu uthyrt till läke-

medelsdistributören Tamro, men 
ca 8 700 kvm står ännu tomma. 

– Det har gått lite trögare än vi 
trodde att hitta hyresgäster. Men 
det var viktigt att få in en första 
kund som visar att de tror på kon-
ceptet och är beredda att betala 
den något högre hyran som det 
här konceptet innebär. 

– Ska man vara riktigt ärlig, så 
är det extremt få som har lyckats 
bra med sina spekulationsbyggen. 
Det känns nästan som det är mäk-
larna som drivit upp marknaden 

– Logistikbyggena går i trender. Innan Rosersberg var det Jönköping som 
stod för tillväxten. Efter Brunna blir det säkert något annat läge, säger 
Henrik Ahnström.
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Bockasjös fastighet i Arlanda står fortfarande tom, två år efter  
färdigställande. 

Hamnen i Malmö. Och trots trög 
uthyrning i Orrekulla, planerar 
Skanska ytterligare ett 17 000 kvm 
kubiklager på spekulation i Sörred 
utanför Göteborg. 

– Läget i Sörred är jättebra, vi 
hade gärna haft ännu mer mark 
på Hisingen. Men vi påbörjar ing-
enting förrän Orrekulla är fullt. 

Förhoppningen är att stiltjen 
ska lossna även för bolagets bygg-
bara mark i Arlanda. 

– Men helt ärligt så ligger 
Arlanda ganska långt ifrån Stock-
holm, då har Brunna ett bättre 
läge.

– Önskedrömmen är att få fatt 
i byggklar mark söder om Stock-
holm, intill E4 mellan Södertälje 
och City. Det är sveriges guldläge, 
där alla vill ligga. 

– Det är inte alls samma företag 
som söker sig till Göteborg och 
Stockholm, det är två separatat 
fastighetsmarknader, säger Joakim 
Hedin.

Den stora ökningen av tillgänglig 
hamnnära mark i Göteborg (bil-
den), kan påverka logistikbyggan-
det även runt Stockholm. 
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logistiklägen

ter och i butikerna. Bassortimen-
tet är likadant i alla Lidls butiker 
i Europa och köps in i stora 
volymer från olika leverantörer 
runtom i Europa och sprids via 
ett cross-dockingnätverk (CD) till 
Lidls regionlager.

Tågtransporter ger  
effektiv logistik 
Sverigevolymerna kommer från 
CD-lagret i Reinfeld i norra Tysk-
land och transporteras med båt 
till Sydsverige. Därifrån går det 
främst på tåg till Lidls regionlager 
i Halmstad och Rosersberg.

Från Rosersberg servas ett 100-
tal av Lidls cirka 170 butiker i Sve-
rige, övriga servas från Halmstad.

Regionlagren hanterar alla 
varor som säljs i Lidls butiker. 
Butikerna får i regel leveranser sju 
dagar i veckan. Alla varor, från 
torrvaror till kyl- och frysproduk-
ter levereras med samma lastbil, 
som även tar hand om returflödet 
av emballage och tempererade 
boxar från butikerna. 80 procent 
av leveranserna sker nattetid. 

– Än så länge har vår bransch 
inte drabbats så hårt av det för-
ändrade konsumtionsbeteendet, 
jämfört med andra branscher. För 
oss handlar utmaningarna mest 
om hur teknikberoende vi blir i 

vårt arbete med logistiken, menar 
Carl Ceder.

– Just nu försöker vi hålla oss 
kvar på tåget. Allt blir mer och 
mer integrerat och vi måste hänga 
med i den utvecklingen.

Dagligvarubranschen har ännu 
långt kvar till att kunna erbjuda 
bästa service på nätet, menar han.

– Infrastrukturen saknas och 
marknaden är inte mogen för det 
än. I dagsläget är det svårt att ge 
både bästa service och bästa pris.

Hemligheten bakom Lidls fram-
gångar är till stor del den effektiva 
logistiken, både för godstranspor-

mellan Örebro och Hallsbergs 
kommun.

Lidl har idag två lager i Sve-
rige, ett 44 000 kvm stort lager i 
Rosersberg som blev klart 2013 
och ett lager i Halmstad på 39 000 
kvm som byggdes när Lidl etable-
rade sig i Sverige år 2003. 

Det nya lagret kommer att bli 
ungefär lika stort som de övriga 
lagren och beräknas bli klart 
under 2018. Rosersbergslagret 
byggdes av Logistic Contractor.

Lidl har växt snabbt i Sverige 
och planerar att öppna en rad 
ytterligare butiker. Man planerar 
även att bygga ett nytt huvudkon-
tor och genomföra ett ”omfat-
tande moderniseringsprogram” i 
butikerna.

Alltmer teknikberoende
Den stora utmaningen i logistiken 
anser Carl Ceder är det ökande 
systemberoendet.

– Digitaliseringen i samhället 
gör logistiken alltmer teknikbero-
ende och påverkar i allra högsta 
grad hur vi arbetar.

För en lågpriskedja som Lidl är 
e-handeln inget reellt hot än.

Lidl kommer att bygga sitt tredje 
centrallager i Örebroregionen, 
avslöjar logistikchef Carl Ceder för 
Intelligent Logistik. Lagret blir ca 
40–45 000 kvm stort och ska stå 
klart 2018. 

Av Hilda Hulten 

Tidigare i år annonserade Lidl att 
man planerar att bygga sitt tredje 
centrallager. Tidigare har Intelli-
gent Logistik kunnat avslöja att att 
lagret placeras ”någonstans längs 
E18 mellan Karlstad och Västerås”. 

Nu berättar Lidls logistikchef 
Carls Ceder, att företaget bestämt 
sig för Örebro.

– Lagret kommer att hamna i 
Örebro. Men exakt var och vem 
som kommer att bygga, är inte 
klart ännu, säger Carl Ceder till 
Intelligent Logistik.

Dock dementerar Martin Jarsål, 
pressansvarig på Lidl Sverige, att 
Örebro-beslutet är fattat.

”Vi överväger fortfarande och 
har diskussioner med andra kom-
muner också” skriver han i ett 
mail till redaktionen. Enligt upp-
gifter till redaktionen står valet 

Lidls 44 000 kvm stora centrallager i Rosersberg invigdes 2013. Det tredje centrallagret blir i i samma storleksklass och byggs  i Örebro.

Örebro får Lidls nya  
centrallager

»Dagligvarubranschen 
har ännu långt kvar 
till att kunna erbjuda 
bästa service på nätet«
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ningen på logistikfastigheter här 
i Brunna, säger Camilla Jansson 
KS-ordförande, Upplands Bro 
kommun. 

– Satsningen innebär fler jobb 
till kommunen. Hittills räknar vi 
med ca 300 nya jobb. 

bygglov – en ovanligt snabb hante-
ring, säger Mats Mattsson.

Ännu är inte kommunikatio-
nerna så bra till logistikparken - 
men buss finns från pendeltåget.

NCC anlägger även nya kom-
munala gator och cykelvägar. 

– Vi är mycket glada för sats-

och intill E18, lätt för leveranser, 
kunder och medarbetare att ta sig 
dit och skyltläge för alla bilar som 
passerar varje dag.

– På grund av det fina läget 
vågar vi bygga på spekulation. Det 
blir en flexibel byggnad på 14 000 
kvadratmeter med tolv meter tak-
höjd och stor möjlighet till skräd-
darsydda lösningar för kunderna, 
säger Mats Mattsson, fastighetsut-
vecklare, NCC. 

Förvaltar inte 
NCC Property Development är 
en utpräglad fastighetsutvecklare. 
De projekt som färdigställs säljs så 
snart det finns hyreshäster. 

– För oss finns det ingen anled-
ning att fortsätta att äga fastighe-
ten när vi väl byggt klart, säger 
Mats Mattsson. 

Byggnaden har plats för en till 
fem hyresgäster med lager, kontor 
och personalutrymmen och är 
miljöcertifierad och energisnål. 
Fastigheten är klar redan i decem-
ber i år.

– Vi räknar med att få hyresgäs-
ter. Vi vill helst ha långa kontrakt 
på 3–5 år men det är en förhand-
lingsfråga.

– Många företag visar intresse 
för Brunna Logistikpark. För-
modligen blir det hyresgäster som 
bedriver e-handel eller tredje-
partslogistik. 

300 nya jobb till kommunen
NCC lovordar samarbetet med 
kommunen.

– Det tog bara 3 veckor att få 

logistiklägen

I mars tog NCC första spadtaget för 
sitt andra spekulationsbygge i 
Brunna, en fastighet på 14 000 
kvm. Tredje etappen har också 
planerad byggstart i år. 

Text och Foto Lena Sonne 

I Brunna Logistikpark i Upplands- 
Bro norr om Stockholm har NCC 
Property Development tagit första 
spadtagen för sin andra logis-
tikfastighet Önskebrunnen och 
planerar en tredje etapp med start 
redan i år som kallas Vattenbrun-
nen.

NCCs första projekt, Hälso-
brunnen, blev färdigt 2015 och 
hyresgästerna Edström Logistics 
och Svenskt kosttillskott har flyt-
tat in.

Fastighetsbolaget Aberdeen 
köpte Hälsobrunnen i december 
2015.

– Vi brukar snegla på Intelligent 
Logistiks lista på Sveriges bästa 
logistiklägen och vi bedömer att 
läget här är bra, säger Magnus 
Kenning, Aberdeen Asset Mana-
gement.

Stockholm Nord med Sigtuna, 
Upplands Väsby, Enköping, Håbo 
och Upplands Bro stärkte sin 
position vid senaste rankningen 
och har gått upp på fjärde plats 
på Intelligent Logistiks lista över 
Sveriges bästa logistiklägen. Nu 
stärks regionen ytterligare med ett 
expansivt Brunna, när  E18 och 
Kymlingelänken byggs färdigt.

Läget är onekligen bra – 20 
minuter från centrala Stockholm 

Vi växer 
– och 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 pågående 
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 

NCC fortsätter bygga på spekulation i Brunna

– Vi är glada för satsningen. Det 
ger fler jobb till kommunen, säger 
Camilla Jansson

– Resan från logistikparken i Brunn-
na till centrala Stockholm tar drygt 
20 minuter, säger Mats Mattsson.

Camilla Jansson och Katarina Wåhlin Alm vd, NCC Property Development 
tog första spadtaget.
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ningen med 80 miljoner väntas få 
full effekt.

– Genom denna investering 
skulle vi få branschens mest 
effektiva affärsflöden med en för 
vår affär optimal infrastruktur, 
kommenterar Magnus Johansson, 
vd och koncernchef Mekonomen 
Group.

Innan slutgiltigt kontrakt 
skrivs kommer berörda bolag 
inom Mekonomen Group att 
”företa erforderliga förhandlingar 
med kollektivavtalsbärande och 
berörda fackliga organisationer” 
heter det också i pressmeddelan-
det.

koncernen” skriver företaget i ett 
pressmeddelande. MECA lämnar 
därmed sitt 12 500 kvm stora 
befinliga centrallager i Eskilstuna.

Bygger ut i Strängnäs
Tanken är att Meknomens 30 000 
kvm stora, befintliga central-
lager i Strängnäs ska byggas ut 
till ett gemensamt, automatiserat 
centrallager för bägge kedjorna. 
Beräknad investeringskostnad är 
250 miljoner under 2016–2018. 

Full EBIT-effekt från bespa-
ringar beräknas bli 50 miljoner 
per år från och med år 2020, då 
även minskningen av kapitalbind-

– Vi planerar en ny organisation 
kring varuförsörjning som ska 
”tas i bruk” med start på det nya 
året. Det blir inga radikala skillna-
der men vi får en ny koncernfunk-
tion iallafall gällande varuför-
sörjning, sade Daniel Lindholm, 
nordisk driftschef på Mekonomen 
Grossist då.

Lämnar Eskilstuna
Men nu när bolaget tar bladet 
från munnen kring logistiken 
tycks skillnaderna trots allt bli 
ganska radikala. Som ett led i att 
effektivisera logistikstrukturen ska 
Mekonomen Group nu centra-
lisera centrallagerstrukturen i 
Sverige, genom en sammanslag-
ning av MECAs och Mekonomens 
centrallager ”med syfte att skapa 
en gemensam, flexibel och kost-
nadseffektiv varuflödesplattform i 

lager

Mekonomen Group ska centrali-
sera lagerverksamheten för 
Mekonomen och MECA till 
Strängnäs, där lagret ska byggas ut 
och automatiseras, en investering 
på ca 250 miljoner SEK under tre år.

Av Hilda Hultén

År 2012 köpte bildelsgrossisten 
Mekonomen konkurrentked-
jan MECA, och sedan dess har 
inköpsfunktionen för bolagen 
samordnats. Men fram till nu har 
det varit oklart hur en eventuell 
samordning av logistiken skulle 
kunna se ut. 

När Intelligent Logistik inter-
vjuade Mekonomen kring deras 
leanarbete på centrallagret i 
Strängnäs i nummer 6–7 2015, var 
bolaget fåordigt kring planerna på 
samordningen av logistiken.

 

kilenkrysset.se     0152-244 00

Kilenkrysset arbetar strategiskt och 
metodiskt med att utveckla mark till 
attraktiv, byggbar industrimark för nya 
etableringar. Vi vet vilka parametrar 
som är väsentliga för att iordningställa 
attraktiva områden, väl lämpade för 
etablering av verksamheter.

Utvecklar attraktiva logistikområden  

i strategiska lägen för nyetableringar

Stockholm Syd 
Logistikcenter

Stockholm Nord 
Logistikcenter

Stockholm Väst 
Logistikcenter

Strängnäs 
Etableringspark

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

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

Mekonomens 30 000 kvm stora centrallager i Strängnäs ska byggas ut och 
i framtiden även hysa MECAs logistik. 

Mekonomen och MECA får  
gemensamt centrallager Fo
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13. DHLS DISTRIBUTIONSCENTER 
I BORÅS

Lageryta: 54 735 kvm

Uppförd 2009 i Viareds Industri-
park utanför Borås, på uppdrag av 
DHL. Ägs sedan 2012 av Wilfast.

14. DSV I LANDSKRONA

Lageryta: 53 660kvm

Färdigställt 2012 av det danska 
transportföretaget DSV. Förvärva-
des samma år av Hemfosa.

15. BILTEMA I HALMSTAD 

Lageryta: 51 200 kvm

Den största av tre fastigheter i Bil-
temas  logistikprojekt i Halmstad 
stod klart 2010.

16. JYSK I NÄSSJÖ

Lageryta: 51 170 kvm

Stod klart år 2000. Fick ökad kapa-
citet med ytterligare 75 000 pall-
platser i höglager vintern 2015–16.

KÄLLA: FASTIGHETSVÄRLDEN

9. AHLSELLS CENTRALLAGER  
I HALLSBERG

Lager yta: 70 250 kvm

Ahlsells centrallager i Hallsberg. 
2015 beslutades att anläggningen 
ska byggas ut med ytterligare ca 
10 000 kvm. Ägare:Kuwait Finance 
House/ Brunswick

10. FRODE LAURSENS DISTRIBU-
TIONSCENTRAL I ÅSTORP

Lageryta:65 500 kvm

Ägd och använd av den danska 
distributören Frode Laursen. Senast 
utbyggd 2012.

11. RUSTAS CENTRALLAGER  I 
NORRKÖPING 

Lageryta: 64 000 kvm 

Rustas nya centrallager i Norrkö-
ping tog sig in på listan 2015. 

12. EXPERT I SKILLINGARYD
Lageryta: 62 700 kvm

Anläggningen färdig 2011 i Båramo 
i Skillingaryd. Uthyrd till Expert 
Nordic Logistics. Ägare Prologis

5. IKEA’S DISTRIBUTIONSLAGER 
I TORSVIK

Lageryta: 95 380 kvm 

Ikeas Distributionslager i Torsvik 
utanför Jönköping är den största 
sammanhängde av bolagets lo-
gistikytor där, som totalt omfattar 
yterligare ca 124.000 kvm. Ägs av 
Ikea Fastigheter.

6. IKEA I ÄLMHULT

Lager yta: 88 280 kvm

Ikeas Distributionscenter är det 
enskilt största av Ikeas tre lager i 
Älmhult. Ägare Ikea Fastigheter.

7. PROLOGIS I TORSVIK

Lager yta: 81 820 kvm

Prologis lagerbyggnad i Flahult, 
Torsvik är uthyrd till DHL Exel 
Supply Chain, Schenker och Papyrus 
Supplies. Byggnaden uppfördes 
2008. Ägare Prologis

8. CLAS OHLSON I INSJÖN

Lageryta: 78 740 kvm 

Clas Ohlsons distributionscentral 
i Insjön söder om Leksand. Första 
etappen stod klar redan 1995. Den 
senaste tillbyggnaden blev klar 
2010. Ägare Clas Ohlsson.

fastigheter

Här är  
Sveriges 
största  
logistik-
fastigheter
Julas centrallager i Skara är idag 
Sveriges största logistikfastighet 
under ett tak.
 Med förra årets utbyggnad 
passerade Jula både ICAs central-
lager i Helsingborg och  Axstores 
distributionslager i Jordbro. De här 
16 är större än 50 000 kvm.

Julas 141 500 kvm stora centrallager i Skara är landets största logstikbyggnad under ett tak.

Fo
to

: J
ul

a

1. JULAS CENTRALLAGER I 
SKARA

Lageryta: 141 500 kvm

Julas centrallager i Skara är landets 
största logstikbyggnad under ett 
tak. Första etappen byggdes 2004. 
Fjärde etappen, 46 000 kvm, invig-
des förra året.

2. ICAS CENTRALLAGER, 
HELSINGBORG.

Lageryta: 113 800 kvm

Ica Sveriges södra centrallager i 
Långeberga utanför Helsingborg. 
Under 2015 utbyggt med 44.000 
kvm. Förvärvades gemensamt av 
ICA och Alecta från Tribona 2013.

3. AXSTORES DISTRIBUTIONS-
LAGER, JORDBRO 

Lageryta: 97 000 kvm

Axstore distributionslager i Jordbro 
i Haninge söder om Stockholm. 
Förvärvades 2011 av Sagax.

4. ELGIGANTENS CENTRALLAGER  
I TORSVIK

Lageryta: 95 380 kvm

Elgigantens centrallager i Torsvik 
söder om Jönköping. Ingick i affä-
ren mellan NRP och Cordea Savills 
2014.
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vinjett

med leverantörer. 
Från fiskare i Reykjavik till Arlanda 

med Iceland Airs passagerarplan till 
kunderna i Stockholm tar det bara från 
24–40 timmar efter fångst.

– Vår fisk bereds i Island, styckas och 
paketeras i lådor på 3, 5 och 10 kg. Den 
är fiskad med handlina och långlina 
från små båtar, berättar Maria Skage-
mark. 

Affärsidén är att förse Stockholmarna 
och snart resten av Sverige med riktigt 
färsk, nyfångad fisk.

Miljövänligt – trots flygfrakt
Viltfångad fisk kan vara ett miljövänligt 
val, menar de, trots flygfrakten.

– Fisken skickas med passagerarplan 
som ändå skulle gå. Alternativet är die-

välsmakande kött, i princip fritt från 
tungmetaller och dioxiner. Torskbe-
ståndet tillhör världens mest livskraf-
tiga, berättar Maria Skagemark.

Obruten kylkedja
En gång i veckan, varje onsdag, hämtar 
de sina lådor med färsk fisk på Cargo 
Center Arlanda.Vi följde med kylbilen 
till Arlanda för att hämta förbeställd 
torsk, kolja, sej och marulk till privat-
personer, en fiskaffär och grossister 
runt Stockholm.

– Det måste vara en obruten kyltran-
sport så vi har köpt in en begagnad 
kylbil.

– Logistiken är avgörande, säger 
Ingela Bjurenborg. Hon talar isländska 
vilket underlättar kommunikationen 

– Vi vill ge folk möjligheten att äta och 
njuta av nyfångad, färsk fisk, säger Ingela 
Bjurenborg och Maria Skagemark som 
startat e-handelsföretaget Isfisk AB.
 
Text & Foto: Lena Sonne.
 
Fisken vi äter är oftast djupfryst och 
varit ute på en lång resa. Nästan all 
Atlanttorsk fileas i Asien. Att njuta av 
färsk fisk har få haft möjlighet till. Men 
nu erbjuder Ingela Bjurenborg och 
Maria Skagemark med Isfisk AB, färsk 
fisk från Island. 

– Vi säljer bara fisk från Island, med 
200 sjömil av världens rikaste och 
renaste fiskevatten. De har så lång 
erfarenhet av fiskeindustri. Den rena 
havsmiljön ger en fisk med spänstigt, 

E-handlad färsk fisk 
från Island

Pär-Anders Bergqvist i Hötorgshallen tar emot en leverans av Isfisks medgrundare Ingela Bjurenborg.

– Vi vill ge folk 
möjligheten att 
njuta av färsk, 
frisk fisk för den 
smakar allra bäst, 
säger Maria  
Skagemark
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e-handelslogistik

2015. MSC-märket för spårbarhet- och 
miljö får bara används på fisk och skal-
djur från välskött och hållbart fiske.Vår 
vilda fisk kommer bara från kontrolle-
rade bestånd och de. flesta av våra arter 
är MSC-certifierade. 

Island har sin egen certifieringsstan-
dard, IRF, som är ännu strängare och 
regleras av ett kvotsystem. Bottentrål-
ning och dumpning av fisk är förbjudet. 
Man tar tillvara på alla delar. Inget får 
dumpas i havet. Torskhuvud och rygg-
rad torkas, skinnet används i läderarbe-
ten, renset blir katt- och hundmat.

DETTA ÄR IRF

År 2007 skrev alla aktörer inom fiske-
risektorn på en försäkran om hållbart 
fiske. Det var upphovet till Islands eget 
certifieringssystem Iceland Respon-
sible Fisheries (IRF) Kontrollsystemet 
bygger på Icelandic Marine Research 
Institute(MRI) och ett statligt forsknings-
organ. Tillåten och aktuell fångstmängd 
beslutas av Ministry of Industries and 
Innovation(MII) och godkänns av The 
international Council for the Exploration 
of the Sea (ICES).

DETTA ÄR MSC

MSC (Marine Stewardship Council) cer-
tifierings- och miljömärkningsprogram 
med målet att främja hållbara fiskeme-
toder och ett levande hav och är ungefär 
detsamma som MRI. I dag är Över 130 
isländska företag är kopplade till MSC:s 
spårbarhetscertifiering och 7 isländska 
fiskarter är MSC-certifierade. Flera arter 
väntar på beslut om certifiering.

seldrivna frysanläggningar med stora 
båtar under lång tid, vilket inte är så 
miljövänligt heller, argumenterar Ingela 
Bjurenborg.

2009 startade de med en blygsam 
import och försäljning av isländsk, 
ekologisk odlad röding till vänner och 
bekanta, restauranger och fiskaffä-
rer. Snart kom idén att sälja direkt till 
privathushåll. Sedan 2012 har intresset 
växt och de expanderar. Omsättning är 
4,3 miljoner.

– Vi försöker hitta fler kunder så att 
vi kan få upp volymerna och därmed få 
bättre avtal med de isländska leverantö-
rerna och även lägre fraktkostnad, säger 
Ingela Bjurenborg.

– Det klart att det blir dyrare med 
flygfrakt. Logistikkostnaden är en stor 
del. Tullhantering är också dyr – Island 
är inte med i EU. 

För hemleverans tar man en avgift på 
150 kr, men för leveranser över 2 000 
kr är frakten fri. Kilopriset är ca 225 kr, 
men varierar beroende på mängd.

– Vi märker att folk hellre vill ha 
hemleverans än hämta på våra hämt-
ningsställen, säger Maria Skagemark. 

MSC-certifierad
De har ökat fisksortimentet med 
ytterligare arter som sejrygg, uerfilé, 
koljafilé och stenbitsrom – alla MSC- 
certifierade. Hösten 2015 startade de ett 
samarbete med en nystartad ekologisk 
laxodling. 

Nu letar de ny logstikpartner.
– Vi är MSC-certifierade sedan våren 

FISKENS OINTELLIGENTA LOGISTIK 

Omkring hälften av torsken som säljs i Sverige, har 
tagit omvägen via Kina till Qingdao, centrum för Kinas 
fiskindustri – en resa runt halva jordklotet t o r. Att filea 
torsk är en mångmiljonindustri i Kina. Till hamnen i 
Qingdao strömmar containerfartygen in med fisk från 
hela världen. På fabriken tinas den frysta fisken upp 
i stora kar. Sedan fileas den för hand. En del av fisken 
paneras till fiskpinnar. En fiskpinne kan alltså ha rest 
över 4 400 mil och varit nerfryst i 80 dagar. Inte särskilt 
miljövänligt eller aptitretande. Fisken hålls djupfryst 
med dieseldrivna kylsystem och de kinesiska fabrikerna 
använder el från kolkraftverk, vilket orsakar större 
koldioxidutsläpp än om fisken skulle fileas närmre. Ur 
klimatsynpunkt vore det bäst förstås att filea fisken så 
nära fisket och konsumenter som möjligt. Torskimpor-
törerna Lobster och Feldt’s, som levererar till många 
storkök och restauranger, filear torsken i Kina. Det gör 
även matjätten Findus. Findus laxfjärilar och laxspett 
görs av lax som fångas i Chile, bearbetas i Thailand och 
säljs i Sverige. Eldorado, Axfoods lågprismärke, får sin 
Stillahavslax via Kina vilket anges på förpackningen. 
Coops torsk fileas i Sverige eller Polen, och torsk som 
säljs under Änglamarks varumärke fileas i Litauen. Fram 
till 2014 packade Ica sin torsk i Tjeckien men nu köper 
Ica in torsk som både fileas och packas i Norge innan 
den går ut i butik. 

För hemleverans tas en avgift på 150 kr. ”Men kunderna vill helst ha hemleverans” 
säger Maria Skagemark som levererar till Kristina Gellerhed. 

Från fångsten utanför Reykjavik till Arlanda och kunderna i 
Stockholm tar det 24–40 timmar.

Fo
to

: I
ng

el
a 

Bj
ur

en
bo

rg
/Is

fis
k



18 Intelligent Logistik 2–3 2016

e-handelslogistik

är devisen. Alla mellanled kapas.
– Vi funderar också på att ha 

fler hämtningställen t ex vid ben-
sinmackar men då blir det fryst 
fisk.

Hur ligger priserna?
– Priserna är förmånliga tack 

vare internet och smart logistik. 
Pris på torsk är ca 120 kr kg och 
piggvar ca 350 kr kg istället för 
250 kr resp 850 kr som det kan 
kosta i Stockholm. 

Östersjöfisk giftig?
– Vi säljer inte lax, öring och 

strömming. Flundra, rödspätta, 
torsk och sik är OK, enligt Livs-
medelsverket. 

Har ni hemkörning av fisk?
Nej, men vi funderar på det. Vi 

kör till grossister som levererar till 
ICA och restauranger. Vi disku-
terar att ta fisk till Stockholm för 
leverans till restauranger, t ex finns 
stor efterfrågan på piggvar.

”Kortast väg från hav till tallrik” 

direkt till kunderna och de kan 
beställa/köpa direkt efter fångst. 
Då kan vi filea och paketera rätt 
och leverera två timmar efter 
fångst. Kunden får ett kvitto på 
sms som visas upp vid hämtning. 

Efterfrågan är stor och ofta är 
hela fångsten såld när båten kom-
mer iland.

– Vi fiskar torsk, abborre, sik, 
gädda, flundra, piggvar och röd-
spätta. Men vi får inte alls så stora 
fångster som förr.

Men fler fiskare vill ansluta 
sig till FiskOnline, säger Patrik 
Stjerna. Fiskare från Göteborg och 
i Vänern har hört av sig och vill 
vara med.

Det finns problem med dioxin 
och PCB och tungmetaller. Är inte 

Det var länge sedan direkthandeln 
med färsk fisk slutade, när man 
gick ner till kajen och köpte direkt 
av en fiskare. Men nu erbjuder 
FiskOnline nyfångad, närproduce-
rad östersjöfisk i Blekinge digitalt.

Av Lena Sonne
 

– Jag och två fiskare startade 
FiskOnline 2014. Vi har bara 
lokal distribution än så länge till 
utlämningställen i Karlskrona, 
Ronneby och Karlshamn, säger 
Patrik Stjerna vd FiskOnline.

De vill verka för hållbart fiske 
med minimala transporter, lokalt 
fiskad, med främst passiva fiske-
metoder som garn och krok. 

– Vi skickar ett sms från båten, 

I NÄSSJÖ ÄR ALLA PÅ SPÅRET!
Nässjöakademin stärks. En tågsimulator 
är beställd från VTI (Väg- och Trans-
portinstitutet). Lokförarutbildning och 
andra utbildningar pågår. Projektet 
Nordic Infracenter startar. Våra drygt 
30 järnvägsrelaterade företag ”går som 
tåget”. Ett Nässjöföretag blev Superga-
sell 2015. Jysks centrallager för Sverige/
Finland expanderar. ”På spåret” är också 
Pölder Sport -med världens största sorti-
ment av längdskidor! 
Läs mer på www.nnab.se

Se filmen: https://youtu.be/WROaV5DFNB0

De säljer östersjö-
fisk online
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Efterfrågan är stor och ofta är fångsten såld innan båten kommer iland. 
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tanken att privatpersoner skulle 
kunna köpa restplatser i åkerier-
nas transporter till en billig peng. 
Projektet har dock lagts ned.

– Det blev för komplicerat, det 
var svårt att se var åkeriernas 
lediga utrymme fanns och krävde 
väldigt mycket manuellt arbete 
från oss för att förmedla trans-
porten mellan privatpersoner och 
åkare.

Budbee är samma bolag, men 
nytt namn – och ny inriktning. 
Den enda gemensamma nämna-
ren är att bolaget fortfarande ver-
kar inom problemlösande logistik.

– Nu har vi kontroll över hela 
kedjan. Det känns väldigt bra.

– Man kan följa sin leverans 
som en prick på en karta och vet 
exakt när den kommer fram. Det 
är en väldigt kul funktion, jag 
tröttnar själv aldrig på att följa 
mina leveranser på skärmen.

Från 2 till 20 städer
Budbee grundades 2014 och 
startade verksamheten våren 
2015. Bolaget har fler kunder 
inom e-livsmedel t ex Ecoviva och 
GI-boxen och de transporterar 
allt från blommor och vin till 
städartiklar och cykeltillbehör. 
Kontraktet med Middagsfrid är 
det överlägset största hittills.

– Vi går från 2 till 20 städer, 
plötsligt får vi nationell täckning 
och ska konkurrera med de stora 
transportbolagen, säger Fredrik 
Hamilton.

Den som känner igen Fredrik 
Hamiltons namn sedan tidi-
gare tar inte miste. Budbee är en 
uppföljare till Fredrik Hamiltons 
och hans vänners tidigare startup, 
transportmarknadsplatsen Sen-
dus, som Intelligetn Logistik skrev 
om hösten 2013. I Sendus var 

förmedlare mellan e-handlare och 
åkerier.

– Vi jobbar med många olika 
transportörer, ofta mindre åkare, 
som får tillgång till vår leverans-
tjänst via mobiltelefon.

Når fram inom aviserad tid
Chaufförerna utrustas med 
varsin smartphone, som ger dem 
all nödvändig information om 
leveransen inklusive vägbeskriv-
ning och portkod. Slutkunden får 
en leveranskod med en länk, där 
de kan följa leveransen i realtid. 
Enligt Budbee når 96 procent av 
leveranserna slutkunden inom 20 
minuter från aviserad tid.

– De kunder som har fått sin 
mat transporterad av Budbee är 
extremt nöjda med att kunna 
se leveransen i realtid och på 
minuten få besked om när maten 
kommer, kommenterar Martina 
Nyman, marknads- och försälj-
ningschef på Middagsfrid.

– Vi vill lösa problemet att kun-
derna inte vet exakt när varorna 
kommer dyka upp, säger Fredrik 
Hamilton.

e-handelslogistik

I februari skrev Stockholms-startu-
pen Budbee nationellt avtal med 
matkasseleverantören Middags-
frid. Avtalet ger ett rejält lyft för 
den 1-åriga verksamheten, som 
fokuserar på kundupplevd 
leveransprecision. 

Av Hilda Hultén 

Budbee, som tagit in kapital från 
bl a H&Ms v d Karl-Johan Persson 
och Klarna-grundarna Sebastian 
Siemiatkowski och Victor Jacobs-
son, startade sin verksamhet för 
bara drygt ett år sedan.

– Vi började den 8 februari 
2015, men vi växer i väldigt snabb 
takt, säger vd och medgrundaren 
Fredrik Hamilton.

Avtalet med Middagsfrid är 
nationellt och innebär en rejäl 
uppskalning.

– Det är ett väldigt stort kon-
trakt, som bara större speditions-
firmor brukar klara av. Vi går 
plötsligt från att vara en lokal 
aktör till en nationell.

Budbee fokuserar på e-handlare 
och erbjuder hemleveranser, men 
fungerar snarast som en kontakt-
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Chaufförerna utrustas med varsin smartphone som ger dem all nödvändig information om leveransen, t ex vägbeskrivning och portkoder.

– Kunden kan följa sin leverans 
som en prick på en karta och vet 
exakt när den kommer fram, säger 
Fredrik Hamilton.

Utmanar inom hemleverans av mat 
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produktionslogistik

– Då ansåg företagen att det fanns 
stora pengar att spara, trots att kvalite-
ten kunde få lida, menar Ari Kesti vd 
SVIA Group i Jönköping, som tillverkar 
robotceller .

– Idag är kvalitet inte någon para-
meter när man jämför produktion i 
låglöneländer. I Asien har samma mått 
på kvalitet som vi.

Men vad tillverkare i Asien ofta 
saknar är effektiv resursplanering. Bear-
betningsmaskiner kan stå stilla under 
långa perioder.

– I länder som Kina och Malaysia har 
löner och kraven på t ex semester stigit 
och tillsammans med lite mindre effek-
tiv personal kan det bli dyrt:

tion från lågkostnadsländer.
De senaste årtiondena har det varit 

en stark trend att flytta produktion till 
länder med lägre produktionskostnader. 

Nu syns en trend i motsatt riktning. 
Många företag väljer att flytta tillbaka 
produktion till Sverige.

Storföretag som Husqvarna och Atlas 
Copco har flytta hem produktion till 
Sverige. Värmepumpstillverkaren Ther-
mia, ägd av danska Danfoss, har stängt 
sin fabrik i Polen och flyttat all tillverk-
ning till Arvika.

Ineffektiv resursplanering
När outsourcingtrenden var som störst 
låg fokus på kostnadsbesparingar.

– 2016 blir sannolikt det första år då 
tillverkande företag i Sverige flyttar 
tillbaka mer tillverkning än de flyttar ut 
till lågkostnadsländer, säger Per 
Hilletofth, professor i logistik vid 
Tekniska Högskolan, Jönköpings 
universitet, som leder ett nystartat 
projekt.

Av Gösta Hultén

Hur lönsamt är det egentligen för ett 
företag att tillverka i lågkostnadsländer? 
På Tekniska Högskolan i Jönköping har 
nyligen startats ett forskningsprojekt 
för att ta fram ett beslutsstöd för företag 
som överväger att flytta hem produk-

Nytt forskningsprojekt om produktion 
som flyttas hem

De senaste årtiondena har det varit en stark trend att flytta produktion till länder med lägre produktionskostnader. Nu syns en trend i motsatt riktning.

Idag är 
kvalitet inte 
någon para-
meter när 
man jämför 
produktion 
i låglöne-
länder.
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re-shoring som en intressant möj-
lighet och vill skaffa sig kunskap 
inom området.

Projektet, som är treårigt, finan-
sieras till hälften av KK-stiftelsen 
och till hälften av de deltagande 
företagen i form av arbetstid.

produktionslogistik

tillbaka produktion. Forskarna 
kommer också att söka svar på 
frågor som: Vilka motiv finns för 
s k re-shoring? Vilka resultat har 
uppnåtts med tidigare re-shoring-
beslut? Vilka är svårigheterna?

Samarbete med näringslivet
– Metoden ska kunna användas 
för flöden i båda riktningarna, 
d v s både när man överväger off-
shoring och när man överväger 
re-shoring, säger Per Hilletofth.

Forskningsprojektet, som 
fått namnet Re-shoring, är ett 
samarbete mellan högskolan 
och näringslivet i regionen. Från 
näringslivet deltar Eldon Installa-
tion AB och Scandinavian Busi-
ness Seating AB i Nässjö, Ewes AB 
i Bredaryd, Ljungby Maskin AB i 
Ljungby 

och UniCarriers Europe AB i 
Mölnlycke.

De företag som deltar i projektet 
har valts ut antingen för att de 
redan har flyttat tillbaka någon 
verksamhet, eller för att de ser 

För företag som överväger 
återflyttning, finns idag inget bra 
beslutsstöd som hjälper dem att 
fatta långsiktigt hållbara beslut. 
För att möta behovet, kommer 
Per Hilletofth och hans forskar-
kollegor att ta fram en metod för 
utvärdering av sådana beslut.

Fel grunder
– Vi kan idag se att många av 
de beslut som fattats att flytta ut 
produktion, byggde på felaktiga 
grunder. Man hade ofta ett alltför 
snävt perspektiv, menar Per Hil-
letofth.

– I efterhand har man också sett 
att det kan tillkomma kostnader 
för t ex distribution och kvalitets-
brister som gör att kalkylen inte 
går ihop.

Nu vill forskarna i projektet ta 
fram en övergripande metod som 
är mer övergripande och beaktar 
faktorer, bl a logistiken. Man kom-
mer bl a att undersöka vilka kri-
terier som är viktiga att ta hänsyn 
till när man överväger att flytta 

– Sedan har man nog lutat sig 
tillbaka och vant sig vid att tjäna 
bra på sin produktion. Det gör 
att de har börjat förlora jobb till 
Europa och Sverige.

Billigare tillverka i Sverige
Konsekvensen har blivit att både 
underleverantörer och de som till-
verkar mot slutkund flyttar hem 
produktion till Sverige. 

– Vi ligger långt fram i produk-
tionsteknik, med högteknologisk 
automation, som minskar behovet 
av personal. Vi har nått en punkt 
där det är billigare att tillverka 
i Sverige än i Asien. I stället för 
att använda många olika bear-
betningsmaskiner som i låglöne-
fabriker, kan vi i stället använda 
multimaskiner.

Maskinernas utnyttjandegrad är 
också avsevärt högre i Sverige än 
i Asien. 

– Tillsammans med multima-
skiner kan robotceller producera 
komponenter med en utnyttjande-
grad på upp till 95 procent.
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– Vi har nått en punkt där det är 
billigare att tillverka i Sverige än i 
Asien, säger Per Hilletofth.
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• 70 % av Sveriges befolkning inom 30 mil.
• Nav i de internati onella transportkorridorerna: 

 − Nordens största rangerbangård och kombiterminaler.
 − Godspendlar ti ll Göteborg, Antwerpen, Milano.
 − E18, E20 och vägarna 50, 51, 52, 63 och 68.
 − Sveriges fj ärde största fraktf lygplats.

• Kompetent arbetskraft .
• Fokus på grön logisti k.
• 250 ha ny mark för etablering i att rakti va lägen ti ll 2017.
• Stora satsningar på infrastruktur på gång.

Många logisti kföretag med 
distributi on ti ll hela Norden 
och Balti kum fi nns redan här. 

Välkommen du också!

TA PLATS I ETT AV SVERIGES 
BÄSTA LOGISTIKLÄGEN

businessregionorebro.se



– Nätverket jag får när jag håller kurser 
är jätteviktigt i mitt arbete. Det ger mig 
ständigt nya ingångar i industrin, säger 
Chalmersprofessorn Patrik Jonsson som 
gjorde succé med sin nya S&OP-kurs i 
februari i år.

 
Förra året såg PLAN ett rejält ökat intresse för 
samtliga utbildningar, 2016 ser högtrycket ut att 
hålla i sig.

– Det råder rejält högtryck för våra utbild-
ningar, i princip allt blir fullbokat, säger Made-
lene Parkhagen, styrelsemedlem med kommuni-
kationsansvar på PLAN

– Det tyder på att logistik står i fokus och att 
det ställs högre krav på logistikkompetens gene-
rellt i samhället.

Hon deltog själv i premiären av kursen Sälj- 
och verksamhetsplanering (S&OP) den 11 
februari i Göteborg.

– Det var en otroligt bra kurs. Alla hade högt 
insteg och jag fi ck väldigt mycket med mig.

Ansvarig för S&OP-kursen är Patrik Jonsson, 
professor i Operations & Supply Chain Manage-
ment vid Chalmers i Göteborg. Hans forskning 
handlar om planeringsprocesser inom supply 
chain, där sälj- och verksamhetsplanering är en 
viktig del.

– Planering och prognostisering är jätteviktigt, 
samtidigt kommer man nära nog aldrig i mål. På 
längre sikt handlar S&OP om att skapa en egen 
”roadmap” och att ständigt fortsätta att utveckla 
sin process.

 Fullbokad premiärkurs
14 personer fi ck chansen att gå den fullbokade 
kursen.

– Det var första gången vi gjorde S&OP som 
en heldagskurs, tidigare har vi främst haft  semi-
narier och liknande. Jag blev positivt överraskad 
över hur hög nivå deltagarna hade. Alla ansva-
rade för S&OP i sina verksamheter.

Nästa gång kursen ges vill han utnyttja delta-
garnas erfarenheter bättre.

– Det är alltid komplicerat med kurser 
och ingen ska stängas ute för att de inte kan 
dela med sig av egen verksamhet. Men i den 
utsträckning det är möjligt är det väldigt bra att 
göra så.

Som forskare har Patrik Jonsson själv stor 
nytta av det nätverk han bygger upp som kurs-
ledare:

– Det nätverk jag får tillgång till när jag håller 
kurser genom PLAN är jätteviktigt i mitt arbete, 
det ger mig ständigt nya ingångar i industrin.

 
Toppkurs med global certifi ering
Patrik Jonsson håller även i APICS-certifi erings-
kurs CSCP, Certifi ed Supply Chain Professional, 
i PLANs regi.

– Det är en spännande kurs, eft ersom det är 
den största globala certifi eringen inom supply 
chain. APICS kallar den sin toppkurs och vill 
helst att man ska ha certifi erats med hela CPIM-
programmet innan man går den.

– Det brukar överhuvudtaget vara väldigt 
proff siga deltagare. 

KALENDARIUM, 
våren 2016

Plan-konferensen 2016
» 26–27 april, Göteborg
 Snart är det dags för årets stora höjdpunkt, som i år  
 gästar logistikhuvudstaden Göteborg! Programmet är  
 späckat med spännande studiebesök, workshops och  
 föreläsningar. I talarlistan fi nns bl a SKFs koncernchef  
 Alrik Danielsson, Mikael Bratt, EVP Global Trucks på  
 AB Volvo och nanoteknik-professor Maria Strömme. 

Aktuella nätverksträffar: 
» Region Syd: Stena Aluminium
 11 maj,  Älmhult
» För fl er nätverksträffar se plan.se 

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

Seminarium:
» Systemsyn – hur då? 
 Lean Competence anordnar heldagsseminarium kring  
 implementering av systemtänkande.  
 19 april, Stockholm

Utbildningar:
» Lean i praktiken
 10–12 maj, Stockholm
» Produktionslogistik Grunder – BSCM
 17–18 maj, Stockholm
» Lean Games Day
 19 maj, Göteborg
» Kata – utmaningsdrivet förbättringsrbete
 23–24 maj, VGR IT, Göteborg
» Lagerstyrning med Stig-Arne Mattsson
 24–25 maj, Stockholm

MEDLEMSSKRIFT FÖR LOGISTIKNÄTVERKET PL AN |  #1 APRIL 2016

UR INNEHÅLLET

» Fortsatt högtryck på PLANs kurser

» Studiebesök bästa mötesplatsen för logistikutveckling

» Tagga #JagHjärtaLogistik på PLAN-konferensen

» Samverkan mellan näringsliv och forskning

 FORTSATT HÖGTRYCK PÅ 
PLANS KURSER
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– De senaste tio åren har intresset för S&OP ökat 
markant, säger Patrik Jonsson.

Namn: Patrik Jonsson
Bakgrund: Född och uppvuxen i Kalmar.
Ålder: 48 
Gör: Professor i Operations & Supply Chain 
Management vid Chalmers 
Bor: I Sveriges logistikhuvudstad Göteborg
Gör på fritiden: Har en treåring och en fem-
åring som tar mycket tid. 
Missar aldrig: En Kalmar FF-match.
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 − E18, E20 och vägarna 50, 51, 52, 63 och 68.
 − Sveriges fj ärde största fraktf lygplats.

• Kompetent arbetskraft .
• Fokus på grön logisti k.
• 250 ha ny mark för etablering i att rakti va lägen ti ll 2017.
• Stora satsningar på infrastruktur på gång.

Många logisti kföretag med 
distributi on ti ll hela Norden 
och Balti kum fi nns redan här. 

Välkommen du också!

TA PLATS I ETT AV SVERIGES 
BÄSTA LOGISTIKLÄGEN

businessregionorebro.se



STUDIEBESÖK BÄSTA MÖTESPLATS   
FÖR LOGISTIKUTVECKLING 

Små detaljer avgör
Enligt Stina Palmqvist är studiebesöksdagen 
världens bästa utvecklingsdag för företagens 
medarbetare och organisation. 

– Vi har absolut en hög ambition och det 
kräver planering. Men de som arbetar med 
logistik varje dag vet vad som krävs för att 
lyckas. Små detaljer avgör hur det verkligen 
blir för kunden och om du klarar att leverera i 
tid, på rätt sätt och med rätt känsla. 

Logistik är en del av kundupplevelsen, kun-
dens upplevda värde av hela produkten eller 
tjänsten.

– Vi blir inspirerade av allt vi ser och lär av 

alla som vi fått besöka. Som representanter för 
ett nätverk med produktionslogistik i fokus, är 
vårt främsta mål att öka allas insikter om bästa 
möjliga arbetssätt. 

Vid studiebesöket får en mindre grupp, max 
12 personer, en presentation och rundvandring 
i verksamheten, där medarbetare från företaget 
deltar. Ett riktigt lyckat studiebesök är enligt 
Stina Palmqvist ett spännande företag, med 
engagerade ledare och medarbetare. 

– Vi dyker djupt för att förstå vad som är 
spännande, kul och utvecklande för oss alla. 
Men nyckeln i studiebesöken är ju att vara på 
plats hos företaget, höra hur de tänker och 

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

Varför lägga en heldag på att gå runt 
och titta på andra företag? Och varför 
vill företagen att PLAN-konferensens 
deltagare ska komma och hälsa på just 
dem? Inte så svårt att svara på, menar 
PLAN-konferensens projektledare Stina 
Palmqvist. 

Den 26–27 april går årets logistikhöjdpunkt, 
PLAN-konferensen av stapeln, denna gång i 
Göteborg. Konferensen inleds med spännande 
studiebesök och årets medverkande företag, 
Volvo Cars, SKF, ICA, Göteborgs Hamn Mat.
se,Newbody, och Lindex, bjuder årets konfe-
rensdeltagare innanför portarna.

– Vi gör helt unika besök, en grupp får chan-
sen att följa en leverans från centrallager ut till 
servicetekniker i en bilverkstad på Volvo Cars, 
tillsammans med deras logistikansvariga med-
arbetare. SKF ställer upp med hela sitt team 
och logistikchefen på ICA Kungälv är med 
under hela dagen, berättar Stina Palmqvist, 
projektledare för PLAN-konferensen. 

Allt större intresse från företag
Att hitta intressanta företag att besöka är inte 
särskilt svårt. 

– Vi möter ett allt större intresse från företag 
som verkligen vill ta emot oss. Det är jättekul.

– De företag som bjuder in till studiebesök 
vill lära sig av andra och få utveckling av sin 
organisation och medarbetare. 

För henne och PLAN handlar konferen-
sen om att skapa den bästa mötesplatsen för 
utveckling av logistik.

– Tänk att sätta ihop ditt bästa team, med-
arbetare och chefer, som dagligen arbetar med 
organisationens logistik och låta dem presen-
tera sina tankar och sitt arbete för ett nätverk 
av logistiker. Om detta dessutom sker i mindre 
grupper, så kan vi börja tala med varandra, 
utbyta erfarenheter och refl ektera tillsammans. 

PLANs studiebesök sker alltid i mindre grupper, med stort fokus på erfarenhetsutbyte och refl ektion. 
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arbetar och sedan få komma ut och se och lära 
i deras verklighet.

Viktig summering
En viktig del i besöket är summeringen, där 
alla berättar för gruppen vad de upptäckt, vad 
de tar med sig från besöket och även vad före-
taget tänker om deltagarnas refl ektioner.

– Vi lär bäst när vi träff ar varandra och får 
nya insikter och kontakter. Våra företag visar 
det som fungerar hos dem, men delar även 
med sig av sina utmaningar.

– Det fi nns mycket digital teknik idag, men 
inget går upp mot en riktigt bra mötesplats. 
Att faktiskt träff a kollegor och att se, lära och 
utvecklas tillsammans. 

PLAN är i första hand ett kompetensnätverk. Du 
följer väl med på LinkedIn och twittrar med hash-
tag när du besöker nätverksträffar, konferenser 
och utbildningar? 

– Vi vill öka nätverkandet både fysiskt och 
digitalt, säger Kasewa Dabagh Celepli, styrel-
seledamot och ansvarig för PLANs digitala 
strategi. 

– Vi använder LinkedIn eft ersom det är 
en sida för nätverkande och karriär. PLAN 
uppdaterar information om nätverksträff ar på 
Linkedin-sidan både inför och eft er besöken. 
Som medlem/följare kan man kommentera, 
gilla, dela och nå fl er likasinnade.  

Kasewa Dabagh Celepli uppmanar alla som 
går på PLANs event att använda hashtag 
#JagHjärtaLogistik.  

– Om alla medlemmar och deltagare använ-

der samma hashtag blir det enklare att hitta 
varandra digitalt och öka nätverkandet. 

– På PLAN-konferensen den 26–27 april 
hoppas vi att alla som är där fotar, kommente-
rar och delar med sig av sina erfarenheter även 
digitalt. 

– Vi möter ett allt större intresse från företag som 
verkligen vill ta emot oss för att de själva vill utvecklas, 
säger Stina Palmqvist.
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Tagga #JagHjärtaLogistik 
på PLAN-konferensen!

PLAN mot ny adress
I februari gick fl yttlasset för PLANs kansli 
från Hammarby Sjöstad i Stockholm till 
ett trevligt kontorshotell i Alviks strand 
på andra sidan Stockholm. Nya adressen 
är: Logistikföreningen Plan, Gustavslunds-
vägen 143, 5 tr, 167 51 Bromma. 



SAMVERKAN MELLAN 
NÄRINGSLIV OCH FORSKNING 

En förutsättning för en högpresterande och kostnadseff ektiv 
försörjningskedja är mätning och uppföljning av samtliga aktörer 
och deras logistikprestationer. I den här krönikan ska vi berätta 

om hur näringsliv och forskning kan samverka på ett angeläget område.
Newbody har under de senaste 18 månaderna infört ett heltäckande 

ramverk för prestationsmätning, för att åstadkomma en proaktiv styr-
ning och ett kontinuerligt förbättringsarbete inom samtliga delar av för-
sörjningskedjan. Newbody hjälper skolklasser, idrottslag och föreningar 
att tjäna pengar. Sedan starten 1987 har över 25 000 grupper samarbetat 
med Newbody och tillsammans har de tjänat över 700 miljoner kronor.

Jag, Tobias, har det övergripande ansvaret för strategisk supply chain 
management på Newbody och jag, Helena, har lång erfarenhet av under-
visning och forskning om logistikmätningar i försörjningskedjor. Eft er-
som vi båda satt i Plans styrelse så kände vi till varandras verksamheter 
och kunskaper.

Utifrån forskningsresultat har en tydlig arbetsgång följts för att införa 
ett ramverk för prestationsmätning. Det första som är lämpligt att göra 
vid byggandet av ett sådant ramverk är att fastställa övergripande områ-
den för respektive del inom försörjningskedjan, t ex kundservice och 

kostnadseff ektivitet. Nästa steg är att identifi era vilka mått som är rele-
vanta för att ”ta tempen” i den egna verksamheten och hos övriga aktörer 
inom försörjningskedjan, exempelvis leverantörer och transportörer. 
Inom kundservice valde vi t ex måttet leveransprecision.

Däreft er är en kritisk aktivitet att i detalj defi niera varje valt mått. Här 
har forskningen varit till nytta med att visa upp vilka alternativa sätt det 
fi nns att defi niera respektive mått. För att mäta leveransprecision behö-
ver man t ex bestämma sig för en tidsenhet som kan vara dagar, timmar 
eller minuter. Tillsammans med transportörer har vi utrett olika möj-
ligheter vid val av tidsenhet och kommit fram till att använda enheten 
dag för att mäta leveransprecision till kund. Dessutom har forskningen 
varit till hjälp med att säkerställa att man inte har för många mått och 
att måtten verkligen hänger ihop med varandra i ett ramverk och blir 
jämförbara och inte överlappar varandra. En viktig del i detta arbete är 
att ta hänsyn till vad verksamheten verkligen har systemstöd för att mäta. 
Däreft er har Newbody fastställt målvärden och gränsvärden för respek-
tive mått, samt bestämt hur rapporteringen ska gå till. Eft er att ramverket 
börjat användas för mätning och uppföljning, upptäckte medarbetarna 
på Newbody att de lärde sig otroligt mycket om logistiken i hela försörj-
ningskedjan.

För att få en eff ektiv användning av de olika måtten delas de in i två 
nivåer, dels detaljerade, högfrekventa mått där ägandeskapet kring 

uppföljning och åtgärder genomförs i linjen så fort det är möjligt, dels 
månadsvis uppföljning på en aggregerad nivå för mätning av försörj-
ningskedjans prestation till ledningen.

Idag har Newbody ett ramverk där befi ntliga mått utvärderas konti-
nuerligt och beslut tas om att eventuellt införa nya mått med målet att 
uppnå en försörjningskedja som är ”best in class”. Newbody har exem-
pelvis gått från en leveransprecision på 97 % till att ligga stabilt på runt 
99 % eft er att vi införde ramverket.

Det här exemplet på samverkan mellan näringsliv och forskning 
kommer att bilda grund för ett av studiebesöken på Plan-konferensen i 
Göteborg i april. 

Välkommen dit så berättar vi mer!

Tobias Ericsson, Head of Supply Chain, Newbody 
Helena Forslund, logistikprofessor, Linnéuniversitetet:

» Newbody har exempelvis gått 
från en leveransprecision på 
97 % till att ligga stabilt på runt 

99 % efter att vi införde ramverket.

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se
Krönikan i planetern skrivs av och för PLANs medlemmar. 
Är du PLAN-medlem och intresserad av att skriva en krönika? 
Kontakta PLANs kansli på info@plan.se. 

MEDLEMSKRÖNIKA: 



Intelligent Logistik 2–3 2016 27

affärer

Ofta ligger den stora potentia-
len i gamla kunder eller i deras 
nätverk. Titta gärna 5–10 år 
tillbaka.

4. Ge löpande information
Händer det för lite i ditt företag? 
Det kanske du tycker, men det 
kanvara intressant för dina kun-
der. Korta enkla påminnelser om 
vad ni gör kan väcka nya tankar 
hos gamla kunder. Ett telefonsam-
tal, ett mail eller ett enkelt möte, 
till exempel en lunch, kan vara det 
som öppnar för nya affärer.

5. Använd kunder som referenser
Även om dina gamla kunder inte 
har behov för dagen, ta med dem 
i dina kommande affärer. En nöjd 
kund som referens kan vara det 
som gör att en ny kund väljer 
dig. Fråga dina kunder om du får 
använda dem i din marknadsfö-
ring

6. Gör en ringlista
Det finns alltid tid för kontakter 
med kunder. Gör regelbundet en 
ringlista med 5–10 kunder som du 
ringer och säjer hej till. Du behöver 
inte ha ett ärende. Bara det att du 
visar intresse och frågar hur det 
ligger till är en början på ett samtal 
som kan leda till en ny affär.

Kom 
ihåg dina 
gamla 
kunder
Trots att den största potentialen 
för nya affärer ligger hos befintliga 
kunder lägger de flesta logistikle-
verantörer störst fokus på 
säljarbete vid nya kunder. Svensk 
Industriförening Sinfs vd Anders 
Ekdahl ger sex råd om hur man tar 
hand om sina g der.

1. Håll kontakten
Ett av de vanligaste skälen till att 
en kund lämnar dig är att de kän-
ner sig bortglömda. De tror helt 
enkelt att du inte är intresserad 
av dem längre. Tiden går fort, det 
är högt tempo och det är lätt att 
allt fokus ligger på kommande 
affärer. Hos dina gamla kunder är 
du känd, har troligen ett gott rykte 
och det är därmed lättare att få 
en affär till. Ju fler gamla kunder 
du glömmer bort, desto fler nya 
måste du skaffa. Skapa en rutin för 
hur du håller kontakten med dina 
gamla kunder.

Att bli ihågkommen är ett sätt 
att bli bekräftad, det gillar de allra 
flesta!

2. CRM-system hjälper
Customer Relationship Manage-
ment i dagligt tal kallat CRM, är 
kundsystem som håller koll på 
dina kunder. Håll kontaktuppgif-
ter uppdaterade, registrera samtal 
och aktiviteter. Systemen kan 
påminna dig om vem det är dags 
att kontakta.

3. 3. Gå igenom gamla-, nya- och 
önskade kunder
Bland dina gamla kunder fi nns 
det lojala kontakter som vill göra 
fl er aff ärer med dig. Gå regelbun-
det igenom dina gamla kunder, 
de kunder du arbetar med nu och 
vilka du skulle vilja ha i framtiden.

 

Hur mår din lager- 
och inköpsverksamhet?

Paketerad kunskap och lösningar för lager- och inköpsoptimering

Vi ger dig analysen – Supply Chain Indicator  
Du får svar på hur ditt lager och inköp påverkar 

Kundnöjdhet, Ekonomi och Flöde.

 031 – 26 86 20   |   INFO@PROMOSOFT.NU   |   WWW.PROMOSOFT.NU

Ökad 
försäljning

Reducerat lager Reducerade
inköpskostnader

Return of 
investment

2 % 30 % 50 % 3 MÅN

Anders Ekdahl, vd i Svensk Industriförening Sinf ger råd om kundvård. 
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Lagerhåller över 700 leverantörer 

Ungefär 85 procent av flödet går 
via det egna centrallagret, resten 
går direkt till kund med drop-
shipping. I Kallhäll lagerhålls 
produkter från ca 700 leverantö-
rer och lagret försörjer, förutom 
direktleveranserna till kund, även 
Dahls 67 servicebutiker runtom i 
Sverige. 

– Logistiken är en ordervinnare 
för oss, den hjälper oss att göra 
affärer. Det är en extrem varia-
tion, både i produkternas storlek 
och i leveranserna, våra kunder är 
extremt rörliga och ställer väldigt 
höga krav. 

Bortskämmd bransch 
En av Dahls styrkor är sena cut 
off-tider och tidiga leveranser. 
Beställer en rörmokare sina 
produkter innan klockan 17.00 så 
finns de på arbetsplatsen innan 
klockan 07.00 dagen efter. 

– Vi har nog skämt bort hant-
verkarkåren och överservat hela 
branschen. Visst är det bra att vi 
kan leverera så snabbt. Men ofta 
vet rörmokaren flera dagar eller 
till och med veckor i förväg vilket 

material som behövs. Jag är över-
tygad om att den planerande hant-
verkaren är den som tjänar mest. 

För att råda bot på detta funde-
rar Dahl på att införa planerings-
rabatter, där de som beställer i god 
tid premieras. 

– Ofta beställs våra varor långt 
innan de egentligen behövs. Var-
för måste vi då leverera imorgon? 
Det är en fråga om hållbarhet, 
både ekonomisk och miljömässig. 

Byggplatslogistiken är historiskt 
känd för att vara ineffektiv. 

– Hantverkare tillbringar i snitt 
30–40 procent av sin tid med att 
flytta material, vänta på material 
och leta efter material. 

– Byggbranschen har förändrats 
mycket de senaste 3–4 åren, fram-
förallt vid stora byggbolag har 
börjat jobba med bättre koordine-
ring och slott-tider för leveranser 
för att effektivisera byggandet. 

– Men det finns fortfarande 
otroligt mycket att göra för att få 
till effektivare byggplatslogistik. 
Där har vi ett stort ansvar och 
möjlighet att underlätta, men det 
främsta ansvaret tycker jag ligger 
hos byggledaren. 

Ökande ordervolymer 

De senaste tre åren har genomflö-
det i lagret ökat med 26 procent, 
utan att någon ny hanteringstek-
nik tillförts. 

– Vi försöker också att vara en 
värdeskapare i kedjan, erbjuda 

mer prefab-tjänster. Istället för 
att bara leverera delar till ett våt-
rum monterar vi ihop en färdig 
våtrumskasett, som underlättar 
vid t ex stambyten, eller ett färdigt 
tvättställspaket med allt som 
behövs för installation. 

Allt detta kräver effektivare 
logistik. Dahl ser många utma-
ningar i ökad plock- och kost-
nadseffektivitet, där Henrik Peitz 
hoppas att deras egna underleve-
rantörer av system, automation 
och logistiktjänster ska spela en 
större roll i framtiden. 

Dahl skämmer bort Sveriges 
hantverkare med sena cut off-tider 
och över natt-leveranser direkt till 
arbetsplatsen. ”Logistiken är vår 
ordervinnare,” säger logistikdirek-
tör Henrik Peitz, som efterlyser 
proaktivitet hos sina logistikleve-
rantörer. 

 
Av Hilda Hultén 

 
Dahl säljer installationsmaterial 
till Sveriges byggföretag och 
hantverkare. Logistikapparaten är 
enorm och Dahl sköter lager och 
distribution själva. 

– Vi har 26 egna distribunaler 
runtom i landet och 200 egna 
bilar som gör omkring 3 000 stopp 
per dag, berättar Henrik Peitz, 
logistikdirektör på Dahl.  

I Kallhäll utanför Stockholm 
finns ett jättesupportlager med 
40 000 kvm inomhus och 80 000 
kvm utomhuslager, plus ett satel-
litlager på 25 000 kvm en bit bort. 

– Varje natt kör ett 40-tal lång-
tradare ut till våra distribunaler, 
som i sin tur har distribution 
direkt till de arbetsplatser där våra 
kunder jobbar. 

verksamhetsutveckling

Logistiken ordervinnare hos Dahl 

»Vi har nog skämt bort 
hantverkarkåren och 
överservat hela bran-
schen.«

Dahls lager i Kallhäll har 40 000 kvm inomhus och 80 000 kvm utomhuslager, plus ett satellitlager på 25 000 kvm på Teknikhöjden en bit bort. 
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på förbättringsprojekt, menar han. 
– 95 procent av min tid går till 

den dagliga verksamheten. Men 
de övriga fem procenten tid skulle 
kunna utnyttjas effektivare, till 
förbättringsarbete tillsammans 
med leverantörerna. 

borde också samarbeta mer och 
leta synergier. 

Särskilt gäller detta befintliga 
leverantörer. Många företag lägger 
all energi på att vinna nya kon-
trakt, menar han. 

– Det borde finnas ett egenin-
tresse i att utveckla befintliga kun-
der. Chansen att göra en ny affär 
med befintlig kund är betydligt 
större än att vinna en ny kund. 

Som varuägare eller logistikchef 
har man otroligt lite tid att lägga 

renhet som försäljningschef på 
SSI Schäfer och som konsult på 
Schenker Consulting,United Log 
och Capacent 

Vill se mer proaktivitet
– Men i min roll nu, som kund, 
önskar jag att leverantörerna 
skulle vara mer proaktiva med 
förslag på hur vi kan förbättra vår 
verksamhet. 

– De lägger för lite tid på att 
verkligen förstå vår affär. De 

– Vi har en miniloadanläggning 
från Swisslog, ett TMS-system 
från Centiro, Consafes AstroWMS, 
B&Ms track&trace-system Mobi-
Win, bl a Atlet-truckar och nytt 
ERP-system. 

– Vi ingår i en supply chain från 
leverantör till oss som grossist och 
vidare till installatör. Men tvärs 
över detta finns en annan supply 
chain där vi är varuägare och 
kunder åt ett antal system- och 
teknikleverantörer. 

Henrik Peitz har själv erfa-

verksamhetsutveckling

»Det borde finnas 
ett egenintresse i att 
utveckla befintliga 
kunder. Chansen att 
göra en ny affär med 
befintlig kund är betyd-
ligt större än att vinna 
en ny kund.” 

– 95 procent av min tid går till den 
dagliga verksamheten. Men de 
övriga fem procenten skulle kunna 
utnyttjas effektivare, till förbätt-
ringsarbete tillsammans med 
leverantörerna, säger Henrik Peitz. 

Beställer en rörmokare sina produkter innan klockan 17.00 så finns de på 
arbetsplatsen innan klockan 07.00 dagen efter. 

Den gamla Sidenvägen mellan 
Kina och Europa kan få ett 
uppsving med tågtransporter. 
Daschser är ett av de företag som 
skickar varor med tåg landvägen 
till Europa.

Få handelsleder är så mytom-
spunna som Sidenvägen. Den 
cirka 11 000 km långa landvägen 
mellan Kina och Europa upplever 

just nu ett uppsving som alterna-
tiv till sjö- och flygfrakt. Dachser 
är ett av de företag som skickar 
varor via tåg, och vidare i sitt 
samlastningsnät. En färsk kund på 
sträckan är pumptillverkaren Wilo 
SE i Dortmund. I november 2015 
stod Wilo inför en stor utmaning, 
pumpmotorerna till fabriken i 
Dortmund lämnade monterings-
bandet vid den kinesiska tillverk-
ningen för sent för att kunna gå 
sjöfrakt, men inte brådskande nog 
för flygfrakt. Wilo beslöt att prova 
en ny transportmetod, via godståg 
på den nya Silkesvägen i en LCL-
lösning, ”less-than-container 
load”. En lösning där en container 
delas mellan flera varuägare.

Hela vägen på 17 dagar
Först organiserade Dachser 
Air & Sea Logistics Shanghai 
hämtningen av motorerna och 
transporterade dem cirka 1 000 
km på lastbil till Zhengzhou. 

Där lastades de i en delad LCL-
container. Därefter kunde resan 
längs den nya Sidenvägen börja. 
Den här tågrutten passerar genom 
Kina, Kazakstan, Ryssland och 
Vitryssland innan den anländer 
till distributionscentralen i polska 
Malaszewicze. I Hamburg sköttes 
tullklarering och vidare trans-
port till Wilo. Dachser kallar den 
här intermodala samordningen 
mellan olika affärsområden för 
”interlocking”.

– Från att tåget lämnade 
Zhengzhou och till att lasten leve-
rerades till Wilo i Dortmund, tog 
LCL-transporten 17 dagar, säger 

Alexander Nowroth, kundansva-
rig för Wilo vid Dachser Air & Sea 
Logistics. 

– Transport via flygfrakt hade 
gett 13 gånger större CO2-utsläpp. 

Wilo planerar för fler transpor-
ter via tåg. Uppsvinget för godståg 
här bygger på samma filosofi som 
den gamla Sidenvägen och hjälper 
Kina att utveckla nya internatio-
nella affärsmöjligheter via de åtta 
stationer som betjänar rutten. 
Läget har förändrats efter det kalla 
kriget och idag är transportvägen 
enligt Dachser pålitlig, säker och 
transparent. 

»Uppsvinget för godståg 
här bygger på samma 
filosofi som den gamla 
Sidenvägen och hjälper 
Kina att utveckla nya 
internationella affärs-
möjligheter via de åtta 
stationer som betjänar 
rutten.«

Sidenvägen nytt alternativ 
för gods från Kina

Sidenvägen från Qinhuangdao till Dortmund med tåg tar bara 17 dagar. 
Rutten går från Kina via Kazakstan, Ryssland och Vitryssland till Polen. 

Fo
to

: D
ac

hs
er



30 Intelligent Logistik 2–3 2016

– Vi har inte definierat vad logistik i 
världsklass är, men det hjälper oss att 
hålla blicken framför oss och fokusera 
på att hela tiden bli bättre. 

För fyra år sedan började man också 
att jobba med ständiga förbättringar. 

– Det började med att vi gjorde stu-
diebesök och tittade på de som var bäst 
på förbättringsarbete och Lean. Men 
samtidigt såg vi att många misslyckas 
med att införa leanfilosofin och vi insåg 
att en ”leanifiering” av Ahlsell inte var 
det vi var ute efter. 

Istället försökte man på Ahlsell 
plocka de bästa bitarna från sina studie-
besök och efterforskningar. 

– Ja, vi har försökt ta till oss det bästa. 
Vi vill inte snacka japanska med kanban 
och kaizen som man gör på många 
andra företag. Vi vill göra vår egen grej, 
hitta en modell som är vår och som hål-
ler på lång sikt. 

Redan under det första uppstartsåret 
fick företaget in tusen medarbetarför-

byggdes 1990 och har därefter byggts 
ut åtta gånger, senast 2011. Det har 
omkring 600 anställda och levererar 
dagligen ca 50 000 orderrader. 

– Hallsberg är ett väldigt bra läge. Jag 
tror att lagret först placerades här för att 
det ligger väldigt nära landets demogra-
fiska medelpunkt. Sen finns den största 
rangerbangården i landet här och när-
het till de stora motorvägarna. 

I installationsbranschen behövs effek-
tiv logistik. Hantverkarkåren är van vid 
snabba leveranser och sena stopptider. 

– Det har blivit så i vår bransch att 
logistiken blivit ett av de viktigaste kon-
kurrensmedlen. 

-Vi har bidragit till att skapa ett 
behov av effektiv logistik genom att 
konkurrera på det här sättet. Vi har 
blivit hantverkarnas lager. 

”Många misslyckas med Lean”
Ahlsell strävar efter att ha logistik i 
världsklass. 

lageroptimering

För fyra år sedan började Ahlsell jobba 
med ständiga förbättringar i på lagret i 
Hallsberg. Sedan dess har tusentals 
förbättringsförslag kommit in och 
realiserats. “Men vi pratar inte japanska, 
det är viktigt att processen är vår egen” 
säger Jonas Pettersson, affärsutveck-
lingschef på Ahlsell Sverige. 

Av Hilda Hultén

Ahlsell levererar installationsprodukter, 
verktyg och maskiner till hela Nordens 
hantverkarkår. Från det 68 000 kvm 
stora centrallagret i Hallsberg, servas 
främst Sverigemarknaden, med natio-
nella lagersyskon i Norge, Finland och 
Danmark. 

– Av koncernens omsättning på 
omkring 23 miljarder så omsätter Sve-
rigemarknaden 14 miljarder, så det är 
den överlägset största marknaden för 
oss, säger Jonas Pettersson. 

Hallsbergslagret, vars första etapp 

»De flesta 
förslag som 
kommer 
in är små, 
men det är 
småsaker 
som skapar 
ständig för-
bättring.«

Ständiga förbättringar vardag på Ahlsell 
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Ett annat förslag var att den 
medarbetare som kommit med 
det förslag som röstas fram som 
månadens bästa, får en ”VIP”-
parkeringsplats. 

– Det är en p-plats närmast 
entrén med en skylt där det står 
”Jag kom med månadens förslag”. 
Det är ett kul sätt att uppmärk-
samma och belöna. Överhuvudta-
get försöker vi fira framgångar. 

– De mesta gäller detaljer, men 
det är ju små saker som skapar 
ständig förbättring. 

För Jonas Pettersson är målet att 
sakta men säkert vända kulturen 
och tankesättet och det gör man 
inte över en natt.

– För Toyota tog det 45 år. 

synpunkter är.
Under sommaren 2015 kom det 

in totalt 390 förbättringsförlag. 
– Den avdelning som vann läm-

nade in nästan fyra förbättringar 
per medarbetare.

Sommarutmaningen nomine-
rades till priset ”Årets förbättring” 
som arrangeras av C2 Manage-
ment. Vann gjorde ICA Logistik, 
men Ahlsell imponerade på juryn 
och fick ett hedersomnämnande 
för sitt semesterprojekt. 

Många bäckar små
Bland förslagen som genomförts 
in finns nya etiketter på plock-
platserna, som varnar om det är 
en satsplockning, vilket minskar 
risken för felplock. 

– En medarbetare designade en 
ny hållare för etikettskrivarna på 
truckarna, som minskar risken för 
att skrivaren går sönder. 

och ser verksamheten för första 
gången. De ser på våra processer 
och arbetsmetoder på ett ”oför-
stört” sätt och kan ge förbättrings-
förslag som vi annars kanske inte 
skulle få in. 

Enkelt att lämna förslag
Ahlsell tryckte upp affischer om 
sin syn på förbättringsarbetet. Där 
betonades allas möjlighet att vara 
med och påverka. Det togs också 
fram en QR-kod som anslogs i alla 
fikarum och i matsal, vilket gjorde 
det enklare att lämna in förslag. 

– Vi utlyste en utmaning mellan 
avdelningarna, där den avdel-
ningen som lämnade in flest 
förslag per medarbetare skulle 
få möjlighet att fira detta. Under 
introduktionen av våra som-
marvikarier informerade vi om 
arbetet med ständiga förbättringar 
och hur viktiga deras tankar och 

slag. 2015 blev det 2 100 förslag. 
– Av de förbättringar som kom-

mer in har minst hälften realise-
rats. Förra året genomförde vi 60 
procent av förslagen. 

”Sommarjobbarna ser med nya 
ögon”
En vanlig svaghet i förbättrings-
arbete är att arbetet ofta avstan-
nar under semestern. Under de 
tre sommarmånaderna 2014 fick 
Ahlsell bara in 63 förslag.

– Vi insåg att vi genom att 
bjuda in sommarjobbare i arbetet 
med ständiga förbättringar skulle 
kunna bli ännu bättre.

Ahlsell tar in omkring 120 
sommarvikarier under en säsong. 
Enligt Jonas Pettersson var det en 
outnyttjad möjlighet. 

– Vi är en arbetsplats där många 
stannar kvar länge, sommarjob-
barna kommer in med nya ögon 

lageroptimering

- Många av våra anställda stannar länge hos oss, sommarvikarier kommer 
in med nya ögon och ser saker som de som varit här länge kan missa, säger 
Jonas Pettersson. 

Sedan Ahlsell började jobba med ständig förbättring för fyra år sedan har 
tusentals förbättringsförslag kommit in. 2015 genomfördes 60 procent av 
förslagen. 
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dande logistikfastighetsmäklaren 
Colliers, en annan av talarna.

Christoffer Bladh Nord och 
David Almquist, Colliers, presen-
terade intressant statistik över var 
de nya, stora centrallagren bygg-
des under åren 2013-2016. 

13 byggdes i Stor-Stockholm, 
11 i Stor-Göteborg, 8 i Öresunds-
regionen, 7 i Örebro, 4 i Halm-
stad, 3 i övriga Mälardalen och 2 i 
Norrköping. De övriga 8 byggdes i 
andra kommuner. 

Stockholm delat i två
Om Stockholm vore ett enda 
samarbetande logistikläge skulle 
det vara det viktigaste i Sverige, 
åtminstone sett till nybyggda 
logistikytor. Men nu är branschen 
överens om att man måste skilja 
på Stockholm Nord och Stock-
holm Syd. 

Stockholm Syd växer nu främst 
i regionen Södertälje-Nykvarn. 

Stockholm Nord växer nu främst 
i Brunna i Upplands Bro. Men 
Rosersberg, söder om Arlanda, 
kommer att fortsätta att växa i 
betydelse.

Närmare 100 deltagare hade 
kommit till Finlandshuset i cen-
trala Stockholm för denna heldag 
om logistiklägen.

Ett 20-tal talare bidrog till en 
lyckad konferens. Flertalet del-
tagare satte också högt betyg på 
konferensens innehåll.

– En fantastisk konferens, sum-
merade Holger Jonasson, Nässjö 
Näringsliv AB, som övertygat 
danskägda Jysk att placera sitt 
växande centrallager i järnvägs-
knuten Nässjö.

Torsdagen den 24 maj hålls 
uppföljaren Logistikläget 2016, 
med fokus på Göteborg och Väst-
sverige.

logistikläget 2016

halverats från 2010 till 2015, sa 
Ebba Kilman.

– 40 procent av alla sökningar 
på Google görs idag i mobilen. 
Över 80 procent av svenskarna 
använder en smartphone.

Erik Sandberg, bitr. professor i 
logistik vid Linköpings universi-
tet, talade om dagens och framti-
dens logistikutmanngar:

– Global sourcing kräver access 
till kritiska leverantörer, möjlighet 
till prispress och närvaro på nya 
marknader, sa han.

Lagerdesign släpar efter
E-handeln är den viktigaste 
förändringen för logistiken just nu 
och vi har bara sett början på den.

– Men lagerdesignen har 
inte anpassat sig till e-handeln, 
trots att det är den som driver 
ökningen av lagerbehov, påpekade 
Tim Davies, chef för Industrial & 
Logistics, EMEA i den världsle-

Logistikläget 2016 blev en ny och 
uppskattad mötesplats där 
logistiker, varuägare, logistik-
fastighetsbolag, kommun- och 
hamnfolk möttes för att lyssna och 
lära av varandra.

Text Gösta Hultén 
Foto: Lena Sonne

– Vi som är i branschen märker 
att intresset för logistik växer. 
Trots det är förståelsen för logis-
tikens betydelse som jobb- och 
välfärdsskapare fortfarande låg, sa 
Hilda Hultén, dagens moderator 
och chefredaktör för Intelligent 
Logistik, när hon inledde dagen.

– Mobilen blir allt viktigare när 
vi tittar på och köper varor, jämför 
kvalitet och priser och det är där 
som logistikkedjan ofta startar 
idag, påpekade Ebba Kilman, 
Industry Manager, Google.

– Butiksbesöken har mer än 

Kunskapsrik konferens om Logistikläget 2016
Närmare 100 deltagare hade sökt sig till heldagskonferensen om Logistikläget 2016 i Finlandshuset i Stockholms city.
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Anders Wendelius, PostNord 
beskrev hur företagets satstning 
på nya TPL-kunder styr lagerplace-
ringarna.

Niklas Andersson, affärsutvecklare på Jernhusen och Yilports nordenchef Eryn Dinyovszky i samtal om  
järnvägsgodsets förutsättningar. 

Göteborgsmingel i PLANs monter med John Wedel, BRG, Cecilia Carlsson, 
Göteborgs hamn och Per-Olof Johansson, Ifö Sanitär AB.

Lars Jarmander, logistikdirektör 
på Orkla, beskrev behovet av 
samordning och strukturering av 
varuförsörjningen.

– Logistikkedjan startar allt oftare i 
mobilen, sa Ebba Kilman på Google.

Stor-Stockholmsmöte på Logistikläget 2016. Rune Andersson, Haninge 
kommun, i samspråk med Elin Skogens, Stockholms stad och Mathias  
Forsberg, Upplands Bro kommun. 

När Matilda Wallergård, logistik-
chef Electra, berättade om företa-
gets behov av nya lokaler, spetsade 
många deltagare öronen.

– Aditros satsning i Nykvarn är den 
största hittills i Stockholm Syd, sa 
Ingela Lispers, PEAB.
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logistikläget 2016

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

– Vi är ännu inte störst men en god 
bit på väg att etablera Catena som 
Sveriges ledande logistikfastig-
hetsbolag, sa Catenas vd Gustaf 
Hermelin, apropå köpet av Tribona.

Hur gör de mest framgångsrika logistiklägena för att locka etableringar? Den frågan fick fr v Mats Helgesson, 
Örebro Business Region, Pontus Lindblom, Norrköping, John Wedel, Business Region Göteborg och Ann Palmnäs 
Position Väst intervjuades dagens moderator Hilda Hultén.

CeMAT delade ut fribiljetter till mässan i Hannover i maj-juni i sin monter.

– Global sourcing kräver access till kritiska leverantörer, möjlighet till 
prispress och närvaro på nya marknader, sa Erik Sandberg, bitr. professor i 
logistik vid Linköpings universitet.
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logistikläget göteborg

Logistikläget 2016: Göteborg
Tisdagen den 24 Maj 2016, Arken Konferens, Göteborg

valde vi vårt läge. Flera varuä-
gare berättar.

• Vargen kommer – vad händer 
när Amazon och Alibaba kom-
mer hit på allvar?  

• Tema Norge: Etableringar, 
utmaningar, och marknad. 

• Flödesanalys – vilka parametrar 
bör styra lagerplaceringen? 

• Lager för vem? Styr kunderna 
utformningen av lager och lös-
ning eller får de rätta sig efter 
logistikleverantörerna? 

Registrering på Göteborgs central-
station och buss till Arken med 
sightseeing i Göteborgs hamn. Vi 
bjuder på lunch, fika och frivillig 
båtresa tillbaka till centrala Göte-
borg med räkor och mingel! 

Dagens ämnen: 
• Fastighetstrender 
• Markexplosion i Göteborgsre-

gionen – vad händer? 
• Internationellt intresse för 

Sverige som etableringsläge
• Varuägarperspektivet – därför 

Den 24 maj är det återigen dags för 
LOGISTIKLÄGET 2016 och den här 
gången kommer vi till Göteborg. 
Det blir en heldag full av interna-
tionella logistiktrender, lagereta-
bleringar, e-handelslogistik och 
godsflöden. Fokus ligger på 
logistiketablering i västsverige, 
Göteborgs hamns utveckling och 
logistikens betydelse för göte-
borgsregionen. 

Varmt välkomna till logistik- 
branschens bästa mötesplats! 

Mer information, program och anmälan:  
intelligentlogistik.com/logistiklaget-2016 

Vi ses i Göteborg! 

Sommarupplagan av LOGISTIKLÄGET 2016 arrangeras av tidningen Intelligent Logistik i samverkan 
med Business Region Göteborg och Göteborgs hamn, som är värdar för arrangemanget. 
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I Markham Vale, England, bygger 
Witron ett nytt DC åt Ferdinand 
Bilstein, en av världens största 
distributörer av reservdelar till bilar. 
Bara automationsdelen är 19 000 
kvm stor. 
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det kräver nya servicestationer som kan 
kontrollera om varorna är hela, om alla 
etiketter finns kvar och system för att 
snabbt få tillbaka varorna på plockbar 
plats.  

Men enligt Rob te Poel sker den 
största förändringen inte på lagret utan 
i den sista milen. 

– Våra flöden och funktioner påver-
kas men den stora skillnaden med 
e-handeln är i leveransen till kund. 

Jätteprojekt i Finland
Witrons affärsmodell bygger på cen-
traliserad logistik, där allt sköts från ett 
och samma lager. 

– Detaljhandlare har historiskt sett 
varit nervösa inför en total centralise-
ring, om ett DC kollapsar, så stannar 
hela logistiken. Man har velat sprida 
riskerna. Men de senaste 30-40 åren har 
vi bevisat att våra automationssystem är 
tillräckligt pålitliga. 

Just nu utvecklar Witron en auto-
mationsanläggning åt INEX i Finland. 
Kontraktet är värt närmare två miljar-
der SEK. 

– Det är vårt största projekt någonsin, 
när den sista etappen är färdig år 2018 
kommer nära hälften av Finlands totala 
detaljhandelsvolymer att passera genom 
vår anläggning, säger Rob te Poel. 

Anläggningen, som kommer att ligga 
utanför Helsingfors, blir ca 150 000 
kvm stor och kommer att ha en plock-
kapacitet på 1,5 miljoner enheter om 
dagen vid toppar. Sammalagt kommer 
omkring 26 000 olika artiklar att lager-
föras här.

I Sverige är ICA drömkunden. 
– ICA äger ju dessutom sin egen apo-

tekskedja Apotek Hjärtat och läkemedel 
är ju ett av våra fokusområden. 

– Normalt är våra kunder etta, tvåa 
eller trea på sin marknad. 

kare eller grossister inom reservdelar 
och aktörer inom apoteks- och läkeme-
delsindustrin. 

– När vi gör ett projekt, är det vårt 
automationssystem som styr. Arkitek-
ten får rita en byggnad som passar runt 
vår design. Mellan 80 och 90 procent av 
våra projekt är nybyggen. 

E-handeln utmanar 
Nyligen gjorde Witron sin första 
e-handelsinstallation för tyska ATP, en 
online-distributör av reservdelar till 
bilar. ATP förser idag över en miljon 
kunder med omkring 700 000 olika 
produkter, två summor som växer kon-
stant. Målet är att förse alla kunder med 
hemleverans senast dagen efter beställ-
ning, om den görs innan klockan 15. 

För automationsindustrin innebär 
e-handeln nya utmaningar. 

– E-handlare växer ofta väldigt fort 
och är inte sällan startup-företag, 
som har stora svårigheter att förutse 
framtida volymer och små möjligheter 
att investera i större automationslös-
ningar. Eftersom vi riktar oss till större 
företag, så är finansieringen oftast inget 
problem. Däremot innebär den växande 
e-handeln att våra system måste klara 
flera olika typer av flöden och plock. 
Det kräver både nya typer av plock och 
servicestationer och ny mjukvara. 

En normal plocksituation inom livs-
medelsindustrni är t ex att man plockar 
ett helt flak med läsk. Men ska e-handel 
direkt till konsumenter också in i sys-
temet, måste man även kunna hantera 
ordrar på en enda burk läsk. Det blir en 
helt annan typ av hantering. 

Stora returflöden
En annan utmaning med e-handeln är 
det stora returflödet. 

– I modeindustrin kan returflödet 
ligga på 40 procent av totalvolymen, 

lageroptimering

Automationsleverantören Witron vill 
komma in på den svenska marknaden. 
 – Vi fokuserar mycket på livsmedel, 
men även på non-foods, reservdelar och 
läkemedel, säger Rob te Poel, Witron. 

Av Hilda Hultén

Nederländska Witron är globalt 
välkända för sina helautomatiska 
OPS-systemlösningar (order picking 
systems). Men i Sverige är bolaget 
ganska anonymt. 

– USA och Västeuropa är våra största 
marknader. Vi har gjort flera instal-
lationer i Finland, Norge och Dan-
mark, men Sverige är fortfarande en 
vit fläck på vår karta, säger Rob te Poel, 
förvärvs- och marknadsansvarig för 
nordvästra Europa på Witron.

Witron grundades år 1971 och är 
specialiserat på att designa och realisera 
innovativa och värdeadderande auto-
mationssystem för logistik.

– Tanken är att våra system ska ge 
våra kunder fördelar, som kostnadsef-
fektivitet, bättre ergonomi och fantas-
tisk leveransprecision. 

Letar miljardprojekt 
Witrons idé är att inte bara leve-
rera hårdvara för automation, utan 
totallösningar. Från konsultation till 
design, installation och driftsättning av 
systemen, både IT-lösningen, mjukva-
ran och de mekaniska komponenterna 
Bolaget omsatte närmare 4 miljarder 
SEK 2015 och av de 2400 anställda 
är omkring hälften sysselsatta inom 
service och underhåll. 

– Vi fokuserar på större kunder och 
projekt i storleksordningen 200 miljo-
ner till 1,2 miljarder SEK. 

Främst är Witron fokuserade på 
detaljhandelskunder, både livsmedel 
och icke-livsmedel, men även på tillver-

Vill automatisera svensk  
livsmedelslogistik

»När vi gör 
projekt är 
det vårt 
automa-
tionssystem 
som styr. 
Arkitekten 
får rita en 
byggnad 
som passar 
runt vår 
design.«
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lagerhantering

boomat de senaste två åren.
Men potentialen är ändå stor: 

Sverige kommer ifatt
– När det gäller automation har 
Sverige legat lite efter andra länder 
i Europa. Finland har t ex länge 
legat längre fram än oss. Men vi 
har börjat komma ifatt, menar 
Benny Thögersen.

– Tillverkningsindustrin ligger 
långt fram, medan handelns lager 
fortfarande har en del kvar.

Frågan är om inte lagerhante-
ring och truckbranschen i framti-
den är två branscher som kommer 
att växa samman.

Jungheinrich, en av de tre tyska 
truckgiganterna, har redan börjat 
erbjuda sådana helhetslösningar.

För bägge branscherna handlar 
det ju om att hantera material 
intern på mest effektiva sätt.

Idag ligger den på ca 6 procent av 
all handel. Men vi är inte störst på 
e-handel i Europa. I Storbritan-
nien är andelen t ex 11 procent.

Men redan 2024 kan e-handelns 
andel vara en tredjedel av all 
handel.

– Det gör att dagens logistik-
lösningar måste kunna kombi-
nera e-handel och retail, berättar 
Benny Thögersen, v d för KNAPP 
AB.

– Vi har just byggt upp en unik 
lösning för Elgigantens utbyggda 
distributionscenter i Torsvik utan-
för Jönköping, där e-handels- och 
retailflödet kan kombineras.

Den snabbt ökade automatio-
nen har bidragit till att KNAPPs 
omsättning i Sverige ökat med ca 
20 procent de senaste åren. 

Huvuddelen av de här lösning-
arna har gjorts i de många nya 
stora centrallager, som också har 

Toyota Material Handling och 
KNAPP är två utställare inom 
truckar respektive helhetslös-
ningar för lagerhantering som 
bägge satsar stort som utställare 
i Hannover. Toyotas Europabo-
lag har både sitt huvudkontor 
och den största tillverkningen av 
eltruckar i Mjölby.

– Vi sålde över 77 000 truckar i 
Europa, som är vår huvudmark-
nad, förra året berättar Per Fyre-
nius, vd Toyota Material Handling 
Sweden. 

– I Tyskland är konkurren-
sen särskilt hård, med tre stora 
inhemska trucktillverkare. Därför 
är det särskilt viktigt för oss att 
visa hur långt fram vi ligger, säger 
han.

Nästan tre fjärdedelar av truck-
arna säljs numera på rental.

I två år i sträck slår den svenska 
lagerutbyggnaden rekord. Sverige 
är också en stor marknad för 
Toyota. Rustas nya centrallager i 
Norrköping gav Toyota en av förra 
årets storaffärer.

Marknaden tillbaka
– Vi hade ett riktigt bra år 2015, 
även om vi inte slog något rekord. 
Men den svenska truckmarkna-
den har kommit tillbaka och över-
träffat volymerna från de bästa 
åren före finanskrisen. Dit har 
volymerna i övriga Europa inte 
hunnit ännu, säger Per Fyrenius.

– I begreppet ”connectivity”, att 
koppla ihop olika funktioner i ett 
lager eller på en industri, ser vi 
många nya möjligheter, säger Nic-
las Sternerup, chef för FoU Toyota 
Material Handling Europe.

– Självgående autotruckar är 
ännu en liten del av försäljningen, 
men den kommer att växa, säger 
Niclas Sternerup.
Sveriges e-handel växer snabbt. 

CeMAT 2016 i Hannover är årets 
upplaga av Europas största 
mötesplats för logistik. Truckar och 
hanteringsutrustning är två viktiga 
områden på mässan. Toyota 
Material Handling och KNAPP är 
två företag som deltar.

Av Gösta Hultén

CeMAT 2016 hålls den 31maj-
3juni i Hannover i norra Tysk-
land. Mässan går under fyra dagar 
och hålls numera vartannat år. 

– Vi räknar med ca 1 000 
utställande företag från ett 60-tal 
länder. Ungefär hälften av besö-
karna kommer från andra länder 
än Tyskland, berättar Wolfgang 
Pech, vice vd för Deutsche Messe, 
som arrangerar CeMAT, på besök 
i Stockholm.

Mässan brukar ha över 50 000 
besökare och innehållet sträcker 
sig från allt från produktionslogis-
tik, materialhantering och supply 
chain management, till RFID, 
e-handels och förpackningslös-
ningar.

– Självgående autotruckar är ännu en liten del av försäljningen, men den 
kommer att växa, säger Niclas Sternerup, FoU-ansvarig på Toyota Material 
Handling. 

Lagerboom ger nya 
affärer åt Toyota 
och KNAPP

– När det gäller automation har 
Sverige legat lite efter andra länder 
i Europa. Finland har t ex länge le-
gat längre fram än oss. Men vi har 
börjat komma ifatt, menar Benny 
Thögersen.

GRATISBILJETT TILL CEMAT 

Genom ett samarbete med Trade Fair Agency AB, CeMATs Sverige-
representant, kan Intelligent Logistik erbjuda sina läsare gratis 
entrékort till mässan för valfritt antal dagar. För att beställa entré-
kort, kontakta Trade Fair Agency AB via info@tradefairagency.se och 
ange hur många personer som kommer att åka samt hur många 
dagar ni planerar att besöka mässan.
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automation

per timme under de närmaste 
månaderna, det är vad en genom-
snittlig människa plockar.

En robot kommer att kosta 
omkring 100 000 euro, runt en 
miljon SEK.

– En lageranställd i Tyskland 
kostar ca 30 000 euro per år, så 
ROI-tiden blir tre år. Om man 
använder roboten mer än ett skift 
per dygn så går det snabbare. 

är att skala upp till 30–50 robotar 
nästa år och 100–200 året därpå.

– Nu i början måste vi bygga 
robotarna själva i München för att 
kunna garantera kvaliteten, vilket 
inte är särskilt effektivt. 

Komplex teknik
Den stora utmaningen har varit 
teknikutvecklingen. 

– Det är så mycket som ska 
stämma och synkas, körschema, 
sensorer, navigering, det är 
extremt komplicerat. 

Toru är den första ”människo-
liknande” plockroboten och dess 
användning är vidsträckt.

– Vi har en konkurrent i USA, 
Fetch, som håller på med liknande 
system, men än så länge är inga 
av de stora automationsföretagen 
intresserade av att utveckla den 
här tekniken. Det innebär en för 
stor risk för dem att satsa på en 
helt annat teknik, analyserar Fre-
derik Brantner. 

Än så länge återstår en hel del 
utvecklingsarbete för att få all 
teknik att fungera – och uppnå 
tillräcklig plockeffektivitet. 

– Just nu kan Toru plocka 80 
orderrader per timme. Det är lite 
för lite för att kunna konkurrera 
med människor. Men vi hoppas 
få upp effektiviteten till 120 plock 

nå plockhyllor från 10 cm från 
golvet till drygt 2 meter upp. Den 
är också utrustad med en avtagbar 
plockhylla som rymmer upp till 
20 normalstora böcker eller andra 
rektangulära produkter. Tanken 
är att roboten ska kunna använ-
das tillsammans med traditionellt 
plock på lagret och ge extra kapa-
citet och flexibilitet.

Sponsrade av Siemens
Magazino grundades 2014 av tre 
unga ingenjörer. Huvudkontoret 
finns i München och idag har 
företaget 35 anställda. Fokus lig-
ger på att lösa e-handelns behov 
av flexibilitet och effektivare 
plock. 

– E-handeln domineras av man-
to-goods, plockintensiva system 
som ger höga arbetskostnader. 
Traditionell automation med 
goods-to-man-system är inflexibla 
och innebär ofta en för stor inves-
tering för en e-handlare. 

– Med en plockrobot behöver 
man inte ändra på något, plocket 
sker sida vid sida med människor 
och kan täcka upp helger, nätter 
och toppar. 

Förutom affärsänglar har indu-
strijätten Siemens investerat kapi-
tal i bolaget, som i år kommer att 
tillverka ett 10-tal robotar. Planen 

Robotar som plockar likt en 
människa är en av årets nyheter 
som visas på materialhanterings-
mässan CeMAT i Hannover i 
sommar. Bakom innovationen 
ligger München-startupen 
Magazino. 

Av Hilda Hultén 

På intralogistikmässan CeMAT i 
Hannover i månadsskiftet maj–
juni är nyheterna särskilt många 
inom lagerautomation. Ett kul 
exempel är kaxiga startupföretaget 
Magazinos plockrobot TORU 
Cube, som kombinerar intelligent 
objektidentifiering med precis 
greppteknik. Roboten är optime-
rad för att hantera rektangulära 
objekt som böcker, paket och 
skolådor.

– Hittills har främst hela con-
tainrar, pallar och lådor kunnat 
hanteras automatiskt. Med vår 
robot kan man plocka individuella 
objekt, säger Frederik Brantner, vd 
och medgrundare.

Objekten som ska plockas 
identifieras med hjälp av 2D- 
och 3D-kamera och levereras 
automatiskt till förvalda plock- 
och packstationer. Roboten har 
räckvidd och rörelsefunktion som 
motsvarar en människa och kan 

Plockroboten har räckvidd och rörelsefunktion som motsvar en människa. 

Robotkollegor nästa i lagerplocket 

– Med en plockrobot behöver man 
inte ändra något i ett lager, plocket 
kan ske sida vid sida med männ-
iskor och roboten kan täcka upp 
helger, nätter och toppar, säger 
Frederik Brantner 
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Godstågen får miljörabatt

45 procent tyngre och dubbelt så 
många godståg kan gå genom  
Hallandsås tack vare tunneln. Fo
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hållbara godstransporter

Nilsson, (s).
– Konkurrenskraften har för-

sämrats för godstågen. Banavgif-
terna har höjts sedan 2009 och 
med sänkta dieselpriser, pressade 
villkor och tyngre lastbilar driver 
dagens politik gods från järnväg 
till väg, säger Mats Hollander.

– Det eftersatta underhållet på 
järnvägen borde vara ett argument 
mot en höjning av banavgifterna.

Stora flashiga projekt som 
höghastighetsbana drar lätt till sig 
både uppmärksamhet, investe-
ringar och kompetens. Godset går 
på spår som ofta är bortglömda 
och det är svårare att få medieut-

att driva saken med stöd av SD. 
En utredare har nyligen under-
känt Trafikverkets kompetens att 
hålla i ett samordnat underhåll.

– Vi tror på en kompromiss –  
det går inte att återförstatliga hela 
järnvägsunderhållet på en gång, 
säger Mats Hollander.

Prioriterade projekt
– Våra mest prioriterade gods-
projekt är dubbelspår Hallsberg–
Mjölby, som borde byggts för 
länge sedan. Om höghastighetsba-
nan ska byggas – börja där det är 
som mest trängsel på spåren – t ex 
i Skåne med fyrspår Hässleholm–
Lund - Malmö.

Ökad spårkapacitet behövs 
också till Göteborgs hamn, med 
ny Marieholmsbro. Banan väster 
om Vänern bör också förstär-
kas. Stambanan i övre Norrland 
behöver dubbelspår på delar av 
sträcken Boden–Vännäs. 

rymme och röster på att höja tillå-
ten axellast på en bana i Norrland, 
menar Mats Hollander.

– Godstågen ska få en miljöra-
batt, svarade Pia Nilsson. 

– Vi anslår en miljökompensa-
tionsavgift på totalt 315 miljo-
ner för järnvägsgods. Troligen 
kommer ca 75 miljoner i år. och 
resten framöver, till långsiktigt 
underhåll.

Infrastrukturpropositionen och 
Nationell plan för perioden 2018 
– 2029 kommer att avgöra hur vi 
ska möta framtiden.

– Men vi är tvungna att ta in 
banavgifter – vi är beroende av 

Kan höghastighetsbanan gynna 
godstrafiken?

– Inte automatiskt. Det beror på 
hur det görs, menar Pelle Anders-
son.

– För godset är det viktigt att 
upprusta rangerbangården i Halls-
berg, som är huvudnav, Malmö 
godsbangård som har kapaci-
tetsbrist, Sävenäs/Göteborg och 
Borlänge, Gävle och Ånge i nästa 
skede.

”Göteborg behöver ny  
kombiterminal”
– Trafikverket bör ta över
ansvaret för ett strategiskt nät av
kombiterminaler med spår, depåer
och terminaler i landet. Och 
Göteborg behöver en ny kombi-
terminal, säger Pelle Andersson.

Idag är det två olika statliga 
organisationer, Trafikverket och 
Jernhusen, som har ansvaret.

– Banorna vid terminaler, 

varenda krona för finansieringen 
– bl a av underhållet. Vi har nu 
anslagit 1,24 miljarder till under-
håll, men vi vet att behovet är 
större.

– Vi vill också effektivisera 
genom att öppna för längre och 
tyngre tåg.

Lokförare Anita Leufstadius 
påpekar att det är betydligt svårare 
att köra längre tåg, särskilt vid 
kallt väder.

– Bromstrycket fungerar sämre 
och då tror jag inte man vinner så 
mycket.

hamnar och industrianläggningar 
behöver elektrifieras som övriga 
järnvägen och godsstråken via fär-
jor till Tyskland och Polen liksom 
Öresundsbron måste ses över ur 
kapacitetssynpunkt.

– Vi tittar också på om vi kan 
förändra godsflödena så att vi får 
mer transporter för pengarna och 
samtidigt skapa en kostnadsef-
fektiv, punktlig och miljövänlig 
infrastruktur, säger Pia Nilsson.

– Sjöfarten ha ledig kapacitet  
som snabbt kan ersätta den 
ansträngda landinfrastrukturen.

Vi föreslår också att en utred-
ning tillsätts för att se över hela 
dagens godsflöden.

Det är viktigt att undvika att 
lastbilen ersätter tåg, menar 
trafikutskottets gruppledare Pia 
Nilsson (s). Därför ska godstågen få 
en miljörabatt. Men banavgifterna 
sänks inte.

Av Lena Sonne

Intelligent Logistik var med en 
kall februarimorgon när Green 
Cargos senior advisor Mats Hol-
lander och affärsutvecklingschef  
Pelle Andersson diskuterade 
hållbar godstrafik på postens före 
detta  terminal Tomteboda, med 
trafikutskottets gruppledare Pia 

Sverige är mest avreglerade 
järnvägslandet i Europa. Underhål-
let är samtidigt starkt eftersatt. 
Regeringen vill se en återreglering 
av järnvägsunderhållet i en samlad 
underhållsorganisation. Men 
vägen dit är osäker.

Av Lena Sonne

En sådan återreglering vore i varje 
fall ingen ”quick fix”. Det finns 35 
olika upphandlade kontrakt för 
järnvägsunderhåll. Trafikverket 
kontrollerar inte entreprenörernas 
arbete och inspekterar inte säker-
heten på banorna eller kvaliteten 
på entreprenörernas arbete. Det 
gör entreprenörerna själva. 

Men återreglering är en laddad 
fråga. Stora intressenter har byggt 
upp en verksamhet och investerat 
i maskiner och vill inte se en åter-
reglering. Alliansen är mot för-
statligande och regeringen tvekar 

men inte sänkt banavgift

Lång väg till statlig återreglering

Pia Nilsson (s) vill förändra  
godsflödena mot mer godståg. 
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ning av tidtabellslägen, d v s att 
man inte detaljplanerar tidtabel-
len från början utan har en mer 
flexibel planering, framförallt på 
enkelspårsträckor där godstrafi-
ken dominerar.

Av tabell nedan framgår den 
sammanlagda potentialen på ett 
par års sikt. Summerar man dessa 
åtgärder så hamnar man omkring 
50 %. Lokalt och vissa tider kan 
potentialen vara både mindre och 
större. Med ett par års medve-
ten planering av operatörer och 
Trafikverket är potentialen mycket 
stor. En förutsättning är dock att 
efterfrågan finns. 

många tåglägen och när efterfrå-
gan ökar kan kapaciteten redan 
vara ianspråkstagen.

Men ofta kan ganska små 
förändringar stoppa ett godståg. 
Men det kan räcka med att rucka 
på några enstaka persontåg på en 
delsträcka för att ett fjärrgodståg 
ska komma fram.

Stor potential med flexibel 
tidtabellplanering
Ett annat problem är att godstågs-
aktörer idag tvingas boka flera 
tåglägen som bara behövs under 
en begränsad period eftersom 
tilldelning bara sker en gång per 
år. En metod som Trafikverket 
har utvecklat, men ännu inte 
implementerat är successiv tilldel-

järnvägsnätet. Sedan dess har 
persontrafiken ökat med 10 % 
vilket kan ge en begränsning för 
godstrafiken. Möjligheterna varie-
rar. I storstadsområdena finns 
stora möjligheter att köra mer 
gods nattetid.

Vissa investeringar i infrastruk-
turen har stor betydelse för gods- 
trafiken även i ett nationellt 
perspektiv. Tunneln genom Hal-
landsås som blev klar i december 
2016 innebär att man kan köra 
45 % tyngre godståg på Västkust-
banan och åtminstone dubbelt så 
många godståg. Upprustningen 
av Bergslagsbanan väster om 
Vänern innebär en ökad kapacitet 
från Bergslagen och Norrland till 
Göteborg och tillsammans med 
västkustbanan en ökad kapaci-
tet till Malmö. Detta kan också 
avlasta västra och södra stamba-
nan. Citybanan i Stockholm som 
ska bli klar 2017 ökar kapaciteten 
till och från Stockholm. Lokalt 
kan dessa infrastruktursatsningar 
betyda en stor kapacitetsökning.

Persontrafiken prioriteras
Vanligtvis har persontrafiken 
prioritet i tidtabellsplaneringen. 
Det beror bl a på att ”tidsvärdet” 
för personresor anses relativt 
högt, men också på att person-
trafiken kräver hög frekvens, styr 
tidtabeller och ofta söker många 
tåglägen. I lågkonjunktur söker 
inte godstrafikoperatörerna så 

Det är fullt på spåren sägs det 
ibland. Men professor Bo-Lennart 
Nelldal, KTH, har visat hur 
tåggodset inom ett år skulle kunna 
öka med 50 procent. Det handlar 
om tågfyllnad, fler tåg, bättre 
infrastruktur och bättre tidtabells-
planering och efterfrågan förstås.

Av Lena Sonne

Bo-Lennart Nelldal har beräknat 
möjligheterna att köra mer gods 
på järnväg, i regel med nuvarande 
tidtabell eller till nästa tidtabell 
2017, efter ansökan om tåglägen.

Godstågen är i medeltal kortare 
än vad som är tillåtet i Sverige  
– 630 meter. Vagnslast- och sys-
temtågen är i medeltal ca 450 m, 
kombitågen 500–550 m Kapacite-
ten kan ökas genom starkare eller 
fler lok. Möjlighet att ta fler vag-
nar på vagnslast- och kombitåg 
finns i regel. 

En ökning av tåglängden från 
450 till 630 m innebär 40 % högre 
kapacitet men vi räknar här med 
15 % i ett kortsiktigt perspektiv, 
d v s under 2016. På längre sikt 
är potentialen större med 740 
m långa tåg och kompletterande 
investeringar.

Mer tåggods 2011 än idag
År 2011 kördes det 17 % fler 
godstågkm och 9 % fler tonkm på 
järnväg än 2014. Så mycket går 
det alltså att köra på det svenska 

Bedömning av möjlig ökning för godstransporter på järnväg i 
Sverige i ett kortsiktigt perspektiv jämfört med 2014:

Åtgärd När Möjlig ökning 
av godstrafik

Ackumulerat

Bättre tågfyll-
nad

2016 15 % 15 %

Fler tågkilo-
meter

2017 15 % 32 %

Bättre infra-
struktur

2016–2017 10 % 45 % 

Prioritering 
tåggods

2017– 5 % 53 %

Totalt 53 % 

45 % tyngre och dubbelt så många godståg kan gå genom Hallandsås tack vare tunneln.
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”50 procent mer gods kan gå med tåg”
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ANMÄLAN OCH INFORMATION:  WWW.NSCA.SE       INFO@NSCA.SE      0470-74 94 00

Verktyg för hantering av stora datamängder, t.ex.
Pivottabeller och Autofilter

Strukturering och uppbyggnad av information i Excel

Import av data från företagets affärssystem och andra datakällor

Kopplingar till företagets affärssystem med hjälp av frågeverktyg

Automatiska tabellreferenser för jämförelse och koppling av 
inköpsdata med hjälp av LETARAD (VLOOKUP)

• 

•

•

•

• 

Se kursbeskrivning på www.nsca.se/kurser

MALMÖ  5–6 april
VÄXJÖ  12–13 april
STOCKHOLM CITY 19–20 april
GÖTEBORG  26–27 april
STOCKHOLM KISTA 28–29 april

Jämförelse av prislistor

Effektivisering av inköpsrutiner med hjälp av makron

Genomförande av en spend-analys

• 

• 

•

”VARFÖR HAR JAG INTE GÅTT DENNA KURS TIDIGARE?”

”DETTA ÄR DEN FÖRSTA KURS JAG HAR GÅTT INOM INKÖP DÄR JAG

  UPPLEVDE ATT ALLT VAR RELEVANT FÖR MITT DAGLIGA ARBETE”

”BÄSTA KURSEN JAG NÅGONSIN GÅTT!”

KURSAVGIFT

9 900:-
EXKL. MOMS.

Kommentarer från kursdeltagare

2-DAGARS SPECIALUTVECKLAD EXCELKURS
FÖR INKÖPARE OCH UPPHANDLARE

Excel för inköpare

GENOMSNITTSBETYG: 

4,8 
AV 5 

MÖJLIGA Detta är en Excelkurs speciellt framtagen 
för inköpare. Vi har lagt speciell vikt på 
verktyg och metoder som är användbara 
för att effektivisera och förenkla det
dagliga inköpsarbetet.

STOCKHOLM CITY 27–28 september
VÄXJÖ  5–6 oktober
GÖTEBORG  12–13 oktober
SUNDSVALL  24–25 oktober
STOCKHOLM KISTA 26–27 oktober
VÄSTERÅS  8–9 november
GÖTEBORG  15–16 november
STOCKHOLM CITY 22–23 november
MALMÖ  29–30 november

VÅR HÖST
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nya stopp kommer att påverka 
anlöpen där.

CMP Skrev även nyligen ett lik-
nande avtal med Billerud Korsnäs, 
där pappersvolymerna kommer 
via tåg till hamnen för vidare dist-
ribution till Europamarknaden.

– CMP har stor kapacitet i form 
av ytor och terminaler. Dessutom 
är vi duktiga på att anpassa teknik 
och service efter kundernas skif-
tande behov, säger Ann-Charlotte 
Halldén Åkeson.

– Vi ser positivt på framtiden, 
bilhanteringen går bra och Skan-
ska börjar snart bygga det första 
lagret i nya Malmö Industrial Park 
i Norra hamnen.

Skanskas nya Kubiklager ska 
bli ca 17 000 kvm stort och väntas 
bli inflyttningsklart under våren 
2017.

hållbara godstransporter

transport till kunder i regionen.
SCA Logistics bedriver RoRo-

trafik med i första hand pappers- 
produkter. Fartygstrafiken går 
mellan hamnar i Sverige, Tysk-
land, England och övriga Europa. 

Idag gör SCA även anlöp i Oxelö-
sund och i CMPs grannhamn Hel-
singborg. Det är oklart om detta 

regionen, dvs södra Sverige och 
Danmark.

– Vi kommer att sköta all 
hantering och även lagring åt 
SCA Logistics i ett ca 3 000 kvm 
stort lager, säger Ann-Charlotte 
Halldén Åkeson, kundansvarig på 
CMP, som hoppas att volymerna 
ska växa.

– SCA har nominerat en viss del 
av sina flöden till oss, men det är 
osäkert exakt hur stora volymer 
det blir. Vi tror att de kommer att 
öka framöver.

Trafikstart 20 mars
SCA Logistics ingår i SCAs affärs-
enhet Forest Products, som  
bland annat producerar papper  
för förpackningar och tryck. 
RoRo-fartygen från SCA Logistics 
kommer att anlöpa CMP 1 gång i 
veckan. Det första anlöpet skedde 
den 20 mars. I Malmö lastas SCAs 
produkter om till lastbil för vidare 

Malmö hamn, CMP, blir ny 
knutpunkt för SCA Logistics 
regionala transportnätverk av bl a 
pappersprodukter. Hamnen får 
också en ny logistiketablering i 
Norra hamnen. 

Av Hilda Hultén

CMP och SCA Logistics har 
tecknat ett samarbetsavtal som 
gör Malmö till ny knutpunkt i 
hygien- och skogsindustriföreta-
gets transportnätverk.

– En av CMPs styrkor är närhe-
ten till Danmark och den övriga 
Öresundsregionen. Det strategiska 
läget är också en av anledningarna 
till att vi nu lägger till Malmö till 
vår transportslinga, kommenterar 
Magnus Svensson, v d för SCA 
Logistics.

Godset kommer med RoRo-
fartyg till CMP där det lastas om 
och skickas vidare till kunder i 

“SCA har nominerat en 
viss del av sina flöden 
till oss, men det är 
osäkert exakt hur stora 
volymer det blir. Vi tror 
att de kommer att öka 
framöver.”

Tillväxt  
i Malmö 
hamn 

– Vi kommer att sköta all hantering och även lagring åt SCA Logistics,  
säger Ann-Charlotte Halldén Åkeson, kundansvarig på CMP, som hoppas 
att volymerna ska växa.

Fo
to

 C
M

P

Skanska står för den första logistiketableringen i nya Malmö Industrial Park 
i Norra hamnen, med ett 17 000 kvm stort Kubiklager med inflytt våren 
2017.
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tobias jonasson

Göteborg är läget som en del väljer att kalla Sveriges bak-
sida. Göteborg är läget med sin motsvarighet till tunnelbana 
som inte går i tunnlar. Göteborg är läget med tvivelaktigt väder 

och där inget paraply i världen skyddar för dess särpräglade nederbörd 
rakt från sidan. Göteborg är läget som välkomnar sina gummihjulsburna 
gäster med att ta betalt för ett besök eller om du för den delen bara råkar 
komma för nära i en förbipassage. 

Men Göteborg är också läget som år efter år i sin logistiska förträfflig-
het står som segrare i kampen om titeln Sveriges bästa logistikläge.

Intelligent Logistiks årliga lista över Sveriges bästa logistikläge har 
ända sedan starten 2005 haft Göteborg eller Stor-Göteborg (innefattande 
totalt 13 kommuner i nätverket Business Region Göteborg och Borås) 
ohotat i topp. I takt med kommunernas ökade insikt om logistikens 
betydelse vid företagens etableringsbeslut, och därigenom bibehålla eller 
attrahera nya arbetstillfällen, har intresset för listan blivit stort, även om 
vissa kommuner och regioner säkert inte vill överdriva betydelsen med 
hänsyn till mer blygsamma placeringar. Frågan många sannolikt ställer 
sig är om något kan hota Göteborg eller om läget kommer prenumerera 
på förstaplatsen i lika många år till?

Visst finns det mycket som talar för att Göteborg kommer att få stolt-
sera med pokalen hemma i hyllan under lång tid framöver. Den dåliga 
förloraren kan skylla på att Göteborg har en medfödd eller nedärvd 
egenskap i att vara hemvist för Skandinaviens största hamn och därmed 
i någon mån gynnas otillbörligt. Vidare är lägets relativa storlek ingen 
nackdel ifråga om exempelvis tillgänglig och byggbar mark. Med hänsyn 
till hur handeln och företagens närmarknader tenderar att successivt 
utvidgas, lär även den geografiska punkten eller kriteriet i sammanställ-
ningen i framtiden kunna omvärderas och förskjutas söderut, vilket i så 
fall skulle ge Göteborg ytterligare poäng i samlingen.

Vad som däremot talar emot att Göteborg bara kan ställa ut skorna 
och förväntas ta hem titeln år efter år är bland annat, ironiskt nog, 

utvecklingen mot allt bättre spårbunden godskommunikation till och 
från Göteborgs hamn. Mer pålitliga och frekventa tågkopplingar ger allt 
vagare argument för att behöva skämma bort sitt lagrade gods med havs-
utsikt i anslutning till hamnen i Göteborg. 

Vidare är slaget om e-handeln långt ifrån avgjort. Flera extrema snabb-
växare, med delvis nya kriterier i sitt etableringsbeslut, ser i skrivande 
stund över nästa generations logistiklösning och därmed även läget för 
etablering. Som konsult och rådgivare i samband med etableringsbeslut  
är jag också otäckt medveten om hur kontakten och processen med 
enskilda kommuner kan stjälpa vissa lägen till förmån för andra. Något 
som samtliga lägen i listan har möjlighet att påverka. Samma gäller att 
aktivt arbeta med olika typer av regionala samordningsinitiativ. Utan ett 
aktivt och målmedvetet logistikarbete i Göteborgsregionen, med flera 
samordningsinitiativ (ex BRG) med tydligt uppdrag och med logistiken 
högt på agendan, hade förstaplatsen knappast varit lika given.

Sammanfattningsvis så finns det hopp för andra lägen att avancera i 
tabellen och för vissa att t o m erövra förstaplatsen. Jag kan dock bara 
konstatera att rätt läge vann även i år. Grattis Göteborg … förlåt … 
Grattis Stor-Göteborg inklusive Borås!

»Vad som däremot talar emot att Göteborg bara 
kan ställa ut skorna och förväntas ta hem titeln år 
efter år är bland annat, ironiskt nog, utvecklingen 
mot allt bättre spårbunden godskommunikation 
till och från Göteborgs hamn.«

Krönika: 

Rätt läge vinner igen 
och igen och igen
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Göteborg prenumererar sedan 
begynnelsen på förstaplatsen i 
listan över Sveriges bästa 
logistiklägen. Skulle ett enat 
Stockholm kunna ändra på det? 

Av Gösta Hultén

För 11:e året i följd har Göteborg 
tagit plats överst på pallen som 
Sveriges bästa logistikläge. 

Huvudförklaringen är hamnen, 
där huvuddelen av Sveriges varu-
import passerar.

Men om ni tittar närmare 
på listan över Sveriges 25 bästa 
logistiklägen 2016 på vår hemsida, 
intelligentlogistik.com/logistikla-
gen, så upptäcker ni snart något 
som skulle kunna ändra bilden.

Stockholm är delat i två logis-
tiklägen; Stockholm Norr och 
Stockholm Syd. Men skulle Stock-
holm ses som ett enda logistik-
läge, skulle inte bara Norrköping 
på plats 3 och Örebro på plats 2 
utan även ettan Göteborg få en 
match.

Stockholm Nord ligger i år på 
4:e plats. Stockholm Syd har gått 
upp till plats 9. Men när det gäl-
ler nybyggda logistikytor, byggs 

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 ma-
gasin, tre tematidningar och full tillgång till detta och 
tidigare nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 
400:- exkl. moms. 
Du kan gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på 
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se
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det mest i Stor-Stockholm. Hela 
100 000 nya kvm invigs här i år. I 
Göteborg är siffran ”bara” 75 000 
kvm.

Ser man bara till sammanlagd 
logistikpoäng enligt våra sex krite-
rier så samlar Göteborg 94 poäng. 
Stockholm Norr samlar 86 poäng 
och Stockholm Syd 73. 

Slår man samman Stockholm så 
blir det inte mindre än 159 poäng.

Men vänta lite nu.
Fyra av de sex kriterierna - 

befolkningsunderlag, infrastruk-
tur, utbud av logistikservice och 
affärsklimat är faktorer som hela 
Stor-Stockholm i huvudsak delar 
på. Därför kan inte inte det sam-
manslagna Stor-Stockholm få 159 
poäng.

Men ganska många skulle det 
ändå bli.

Men lugn. Inget tyder på att 
Stockholm inom överskådlig tid 
blir ett enda logistikläge. Varken 
Citybanan under centrala Stock-
holm eller den långa biltunneln 
kallad Förbifart Stockholm kom-
mer att knyta ihop Stockholm 
till ett enda logistikläge. De här 
projekten kommer inte alls att lösa 
Stockholms logistikproblem, d v s 

Svensk logistik  
– en Göteborgshistoria

försörjningen med varor till en 
växande befolkning.

Getingmidjan, Mälaren och 
Strömmen finns kvar. När träng-
elsskatten nu också utvidgats till 
att gälla på Essingeleden, blir det 
ännu dyrare och krångligare för 
den interna logistiken. Dessutom 
saknas det regionala samarbete 
som i Stor-Göteborg gjort att hela 
regionen kan dra åt samma håll i 
gemensamma satsningar. Västra 
Götalandsregionen är också ett 
instrument för detta. 

I Stockholm däremot finns 
ingen sjukdomsinsikt kring 
följderna av den usla logistiken. 
Stockholms Stad och en rad kom-
muner både i norr och söder mot-
sätter sig också varje tanke på att 
skapa en gemensam Stockholms-
region. Senast manifesterades den 
här splittringen inför presenta-
tionen av idén om sex framtida 
storregioner i Sverige.

Så Göteborg kan andas ut.
Stockholmarna göra allt för att 

se till att ni behåller förstaplat-
sen på listan över Sveriges bästa 
logistikläge. 

»I Stockholm däremot 
finns ingen sjukdoms-
insikt kring följderna 
av den usla logistiken.«

Snart påbörjar vi utvecklingen av Flahult 21:44 strax utanför 

Jönköping. Här når du 80% av Sveriges befolkning inom 40 mil. 

Nära motor vägen och med järnväg  precis intill fastigheten så är 

 detta ett av Sveriges främsta logistiklägen. 

Här kan vi erbjuda toppmoderna och flexibla lokaler optimerade 

för modern logistik. Kontakta oss gärna oavsett om du behöver  

5 000 eller 50 000 kvadrat. 

Läs mer på www.logicenters.com

Vad sägs om 12 meters takhöjd, >3 ton/kvm lastkapacitet samt 
en lastport per 1500 kvadratmeter? Självklart så går det att få 
järnvägsanslutning direkt in på fastigheten. Vi bygger snabbt 
och kostnadseffektivt enligt beprövade koncept anpassade 
för de höga krav som ställs av modern logistik.

   
VY  2 x 28.284 m² • 2011 06 10

UPPDRAGSGIVARE: NORDIC REAL ESTATE PARTNERS / J.THUSBERG
ARKITEKT: SCHEIWILLER SVENSSON ARKITEKTKONTOR AB / OSSC

DOK.NR. NORD-ILLU/05/02/02/09

FLAHULT 21:44

Kontakta Jonas Kennerhed | 020-678 100 | jonas.kennerhed@nrep.se

VAR MED OCH UTVECKLA
60 000 M2 MODERN  
LOGISTIK I ETT AV  

SVERIGES BÄSTA LÄGEN

!

LOGICENTERS HAR EN ÅRLIG OMSÄT TNING PÅ 500+ MIL JONER KRONOR OCH FÖRVALTAR MODERNA LOGISTIKFASTIGHETER VÄRDA ÖVER 8 MIL JARDER KRONOR PÅ EN YTA SOM ÄR STÖRRE ÄN 1 MIL JON KVADRATMETER. 
VÅR  NORDISKA  FÖRVALTNINGSORGANISATION HAR MER ÄN 10 ÅRS ERFARENHET AV UTVECKLING OCH FÖRVALTNING AV TOPPMODERNA LOGISTIKFASTIGHETER I SVERIGE, NORGE, FINLAND OCH DANMARK. GENOM VÅR 
LEDANDE POSITION ÄR VI IDAG EN ETABLERAD PARTNER FÖR NÅGRA AV DE FRÄMSTA AKTÖRERNA INOM TREDJEPARTSLOGISTIK. VÅRA FASTIGHETER ÄGS GEMENSAMT AV ET T FLERTAL FONDER SOM FÖRVALTAS AV NREP.

Göteborg – Sveriges baksida enligt 
Stockholm men alltjämt logistik-
sveriges framsida.
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Alrik Danielson, VD SKF
Talar 27 april

PLAN-KONFERENSEN 2016
26-27 APRIL, GÖTEBORG

JAG      LOGISTIK

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

Våra utställare

Besök Göteborgs Hamn
Studiebesök 26 april

EN AV ÅRETS MEST 

SPÄNNANDE OCH 

POPULÄRA  
TALARE

Simon Elvnäs
Workshop 26 april

Läs mer och anmäl dig på plan.se. Varmt välkommen till årets Plan- 
konferens – för oss som älskar logistik!

»INSPIRERAS OCH LÄR AV NÅGRA AV SVERIGES 
MEST FRAMGÅNGSRIKA FÖRETAG

Maria Strømme
Talar 27 april

Välkommen till  Lindholmen 
Conference Center i Göteborg

SOMMAR-
PRATARE OCH 

PROFESSOR I 

NANOTEKNIK


