
Danny Lange är globalt ansvarig för maskinell inlärning på UBER. Med bakgrund  
inom samma område på Amazon delar han med sig av jättarnas planer för framtidens 
leveranser, där allt mindre lämnas åt slumpen. 
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Vill ha hållbara hav 
Isabella Lövin vill sporra världen till 
nya havsåtaganden och gemensamma 
utsläppskrav.

Siktar på Kina
Mats Olsson tror på ökat tåggods till 
och från Kina via Karlshamns hamn. 

Nederlag för närsjöfart
– Sverige borde ha alla möjlighe-
ter till ökad närsjöfart, säger  
Pia Berglund. 
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 sid 11  sid 19  sid 20

Avslöjar Amazons och 
UBERs hemligheter

 sid 8

Vinnare och förlorare på  
nya regioner
– Jag skulle föredra en region med 
både Skåne, Blekinge, Kalmar och 
Kronobergs län, säger Pia Holgersson, 
näringslivschef i Karlskrona, om den 
nya regionindelningen, där Värmland 
och Östergötland ser ut att bli vinnare 
medan Småland, Blekinge och Norr-
land kan hamna i periferin.  sid 14

Oväntat lönsam åkerinäring 
Åkerinäringen visar 
oväntad hög lönsamhet 
i en rapport från Sveri-
ges Åkeriföretag, och ett 
forskningsprojekt kring 
transparenta transporter 
ska se till schyssta villkor i 
branschen.  sid 17–18

Gävle fruktar inte  
Norvik  
Nu har bygget av Stockholms nya 
storhamn Norvik äntligen startat. 
Men med ny containerterminal och 
ny spåranslutning rustar Gävle för 
att fortsätta som ostkustens största 
containerhamn.  sid 12 &21
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N Glödhet logistikfastig-

hetsmarknad
2016 färdigställs över 500 000 kvm 
logistikyta, varav en fjärdedel på speku-
lation, visar en färsk marknadsrapport 
från Savills. Men det finns utrymme för 
ännu mer, särskilt mindre fastigheter 
nära storstäderna, menar analyschef 
Peter Wiman.  sid 5
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Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 50

gösta hultén
senior editor

Logistikens betydelse underskattas ständigt 

Nu har den torra, heta sommaren till slut 
lämnat oss och det gråa, kalla novemberrusket 
tagit grepp om landet. Men marknaden för logis-

tikfastigheter är, trots höstrusket, hetare än någonsin. 
Under 2016 färdigställs över 500 000 kvm logistikyta, 

varav en fjärdedel på spekulation, visar en marknadsrap-
port från Savills. Enligt analyschef Peter Wiman är beho-
vet enormt av mindre logistiklokaler i centrala lägen.
Detta för att möta e-handeln och konsumenternas krav på 
snabba leveranser. Det skulle lätt kunna byggas tre gånger 
så många logistikfastigheter i citynära lägen, i storleksord-
ningen 5 000–10 000 kvm, menar han. 

Men det sker inte. Det avsätts ingen mark för logistik 
centralt i städerna. För utanför logistikvärlden är det få 
som förstår betydelsen av fungerande logistik för städernas 
utveckling, framtid och livskvalitet.

Ett exempel är den nya storhamnen Norvik som nu 
byggs, 4.5 mil utanför Stockholm. Stadens alla politi-
ker jublar: Nu försvinner ju godset från stan, nu kan vi 
använda Frihamnens frigjorda ytor till att bygga exklusiva 
bostäder med sjöutsikt. Toppen. 

Men vart ska godset ta vägen? Och hur ska dessa nya 
konsumenter få sina färska räkor levererade till sina bal-
konger med sjöutsikt? 

Trafikleden Nynäsvägen ska dessutom göras om till ett 
”Urbant stråk”, en stadsboulevard med restauranger, caféer 
och bostadshus närmare vägen, enligt Stockholms nya över-
siktplan som gick ut på remiss i slutet av september. Nynäs-
vägen är enda enda rimliga godsstråket mellan Stock-
holm och den nya hamnen, med bristerna i spårtrafiken. 
Hur trevligt blir det med ständigt dundrande lastbilar för 
boende och flanörer? Tänkte stadsplanerarna inte på det? 

En stark e-handelstrend är ökande hemleveranser av 
mat, vilket ytterligare ökar behovet av fungerande city-
logistik. Det gör att behovet av lager nära stan snart blir 
akut. Ett tecken på det är att Coop nu hyrt en butikslokal i 
Botkyrka söder om Stockholm till plocklager för matleve-
ranser. En s k dark store. Ett ganska dyrt lager, med tanke 
på hyresskillnaderna mellan lager och butik. Men vad gör 
man, när ingen har lager att hyra ut? Logistikens betydelse 
underskattas och glöms bort av stadsplanernarna. 

Ett annat gäng som sägs ha dålig koll på värdet av logis-
tikfastigheter, är bankfolket. Riskerna överdrivs och belå-
ningsgraden är för låg jämfört med andra fastighetsty-
per, menar fastighetsbranschen. De får dock mothugg av 
finansexperterna. 

Fastighetsfinansiering är för övrigt ett huvudtema på vår 
konferens Logistikläget 2017 som hålls på Finlandshuset 
i Stockholm den 9 februari 2017. Där kommer vi även att 
uppmärksamma trender, etableringar och listan över Sve-
riges bästa logistiklägen 2017. Program och anmälan finns 
snart på vår hemsida intelligentlogistik.se. Vi ses där! 

* * *
Intelligent Logistik är den största svenska logistiktid-
ningen och kommer både som den här temabilagan, som 
affärsmagasin och som ständigt uppdaterad nyhetswebb.

Vi bevakar logistikens hela bredd, från produktions-
logistik, inköp och supply till sjöfart, handel, logistik-
fastigheter, distribution och konsumtion. Vill du synas i 
Logistiksverige är det hos oss du ska synas. 

Hilda Hultén, redaktör

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.se
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Danny Lange är globalt ansvarig för maskinell inlärning på UBER. Med bakgrund  
inom samma område på Amazon delar han med sig av jättarnas planer för framtidens 

leveranser, där allt mindre lämnas åt slumpen. 
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Vill ha hållbara hav Isabella Lövin vill sporra världen till nya havsåtaganden och gemensamma utsläppskrav.

Siktar på Kina
Mats Olsson tror på ökat tåggods till och från Kina via Karlshamns hamn. 

Nederlag för närsjöfart– Sverige borde ha alla möjlighe-ter till ökad närsjöfart, säger  Pia Berglund. 
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Avslöjar Amazons och UBERs hemligheter
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Vinnare och förlorare på  nya regioner
– Jag skulle föredra en region med både Skåne, Blekinge, Kalmar och Kronobergs län, säger Pia Holgersson, näringslivschef i Karlskrona, om den nya regionindelningen, där Värmland och Östergötland ser ut att bli vinnare medan Småland, Blekinge och Norr-land kan hamna i periferin.

 sid 14

Oväntat lönsam åkerinäring Åkerinäringen visar oväntad hög lönsamhet i en rapport från Sveri-ges Åkeriföretag, och ett forskningsprojekt kring transparenta transporter ska se till schyssta villkor i branschen. 
 sid 17–18

Gävle fruktar inte  Norvik  
Nu har bygget av Stockholms nya storhamn Norvik äntligen startat. Men med ny containerterminal och ny spåranslutning rustar Gävle för att fortsätta som ostkustens största containerhamn.

 sid 12 &21
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Glödhet logistikfastig-hetsmarknad
2016 färdigställs över 500 000 kvm logistikyta, varav en fjärdedel på speku-lation, visar en färsk marknadsrapport från Savills. Men det finns utrymme för ännu mer, särskilt mindre fastigheter nära storstäderna, menar analyschef Peter Wiman. 

 sid 5
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LOGISTIKFÖRENINGEN PLAN
AKTUELLA AKTIVITETER

Nätverksträff Trafikverket 
Västsvenska paketet ur logistikperspektiv, Trafikverkets planering inför kommande utmaningar i  
Göteborg.

25 oktober i Göteborg 

Produktionslogistik Grunder - BSCM 
Grundläggande utbildning som skapar förståelse och helhetssyn på planeringsprocessen i hela 
flödet, från råvaruköp till slutkund.

7-8 november + 21-22 november i Göteborg

Detaljplanering - ECO 
Ger bra struktur över principer och tekniker för utformning, planering och styrning av 
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Sälj- & verksamhetsplanering - S&OP
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30 november i Göteborg

Material- & kapacitetsplanering - DSP
Kursen behandlar processen för materialstyrning och kapacitetsplanering, fördjupning i lagerstyrning 
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Lagerstyrning 
Att utforma och arbeta med effektiva lagersytem. 
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Strategisk verksamhetsledning - SMR 
En fördjupning om hur samspelet mellan ett företags strategiska affärsplan och dess operativa  
verksamhet bör utformas.  

15-16 mars + 5-6 april i Stockholm 

Certified Supply Chain Professional - CSCP 
Ett heltäckande  utbildnings- och certifieringsprogram framtaget av APICS. Kursen ger ett brett 
perspektiv på Supply Chain området, såsom processer, flöden och värdeskapande genom hela 
värdekjedjan. 6 dagar (3+3) 

14-16 mars + 4-6 april i Göteborg

Plan är kompetensnätverket för alla som arbetar med logistik, 
supply chain och lean.  

SAVE THE DATE!

PLAN-KONFERENSEN 2017

Göteborg 25-26 april

Program kommer i mitten  

av december!



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

4. Intelligent Logistik

lig byggnad om det finns risk att byggnaden 
blir tom. Risken finns alltid att en hyresgäst 
väljer nyproduktion istället för att förlänga 
sitt hyresavtal i en befintlig lokal.

Hyresgästen är därför en viktig faktor.
– Naturligtvis finansierar vi logistikprojekt 

också, om det finns en väldigt bra hyresgäst 
och vettiga hyresnivåer. Men som finansiär 

har jag respekt för riskerna i logistikfastig-
heter. 

– Om branschen nu tycker att riskerna är 
överdrivna och att logistikfastigheter förtjä-
nar bättre villkor, är det väl upp till den att 
utbilda oss om det.
Pontus Sundin har bakgrund inom finansie-
ring av kommersiella fastigheter på Nordea, 
och tycker inte att finansiärerna är okunniga. 

– Det är en låg tröskel att bygga en ny logis-
tikkåk. Och marknaden är kanske het nu, 
men vad händer om några år? 

Om det dessutom gäller finansiering för ett 
bolag som är specialiserat på logistikfastighe-
ter bedömmer han risken som högre än för 
ett bolag med större kundunderlag och flera 
typer av fastigheter. 

– Riskbedömning av alla typer av fastig-
heter bygger på statistik, historiska utfall för 
olika typer av fastigheter påverkar självklart 
beviljandegraden. Ratingmodeller är ingen 
gissningslek.  

AV hiLDA hULtéN

Det byggs logistikfastigheter som aldrig förr i 
Sverige. Vakansgranden är låg, behovet växer, 
kunderna är stabila och marknaden är ljus. 

– Vi har sällan sett så stort tryck på våra 
logistikfastigheter som det senaste halvåret, 
säger Eva Landén, vd på Corem Property 
Group. 

Men trots den glödheta marknaden får den 
som vill låna till en logistikfastighet ibland 
nej. Och blir projektet finansierat, får logis-
tikfastigheter inte lika mycket lån som andra 
kommersiella fastigheter. 

– Det är inte lätt att komma in på en ny 
bank med en förfrågan om finansiering för 
en logistikfastighet. Vår finansiering bygger 
helt och hållet på historik och bra, personliga 
bankkontakter, säger Eva Landén. 

Corem har över 700 kunder och ca 160 
lager- och logistik- fastigheter i sin portfölj.

– Vi har en styrka i vårt tydliga fokus på 
lager- och logistik. Om en kund lämnar en 
fastighet har vi gott om andra kunder att fylla 
på med, volym ger bra riskspridning. För 
mindre aktörer kan det nog vara svårare att 
få finansiering.

Låg belåningsgrad

Generellt ligger belåningsgraden för indu-

stri- och logistikfastigheter på 50–60 %, men 
för kontorsfastigheter är belåningsgraden 60 
och 70 procent. 

– Belåningsgraden skiljer sig mellan olika 
banker, men generellt skulle jag tro att det 
skiljer 10 procent i maximal belånginsgrad 
mellan logistik och kontor, säger Pontus Sun-
din, Nordenansvarig på tyska banken Helaba 
som är specialiserad på kommersiella fast-
igheter och just öppnat kontor i Stockholm. 
Norden är, enligt banken en attraktiv mark-
nad för finansiering och transaktioner inom 
kommersiella fastigheter. 

Att kontor beviljas mer lån än logistik-
fastigheter är fel tycker Peter Wiman, analys-
chef på fastighetsrådgivaren Savills Sverige. 

– Bankerna överdriver riskerna och har 
nog inte riktigt förstått det här segmentet. 
Logistik- och industrifastigheter är förknip-
pat med ganska låg risk. 

Enligt honom är enda anledningen till att 
en hyresgäst lämnar en logistikfastighet att de 
växer ur lokalen eller går i konkurs. 

– Kontorskunder kan byta lokal för att de 
inte gillar golvet, logistikkunder är inte alls 
lika flyktiga. Och för moderna lokaler finns 
det alltid nya användare. Det står i princip 
inga moderna logistikfastigheter i bra lägen 

Överdrivna risker med logistikfastigheter? 
Banker och finansiärer förstår inte logistikfastigheter 
och överdriver riskerna, menar fastighetsbranschen. 
Men det finns goda skäl till försiktighet, tycker finan-
siärerna.

tomma, säger Peter Wiman och Eva Landén 
håller med. 

– Anpassningen till nya kunder är inte mer 
kostsam eller komplicerad för en logistik-
fastighet än för ett kontor. 

– Vi bygger just nu en 30 000 kvm stor 
anläggning i Hacksta, Västerås åt Svenska 
Retursystem, en jättebra kund med ett 15-årigt 
kontrakt. Jag förstår inte hur det skulle kunna 
innebära högre risk än ett 15 000 kvm kontor 
i centrala Västerås.  

stor tillgång till mark 

Hur riskerna för logistikfastigheter bedöms 
avgörs bl a av hur god tillgången på mark är 
och byggkostnaden. 

– Tittar investerare på vår marknad ur 
internationellt perspektiv så är reaktionen 
nästan alltid ”men vad mycket mark det 
finns”, säger Louise Richnau, vd på fastighets-
kreditfonden Brunswick Real Estate. 

Hon tycker att bankerna riskbedömer på 
ett rimlig sätt. 

– Dels byggs logistikfastigheter inte på lika 
centrala lägen som kontor, det blir snarare 
”mikrolägen” utanför stan. Därtill är logis-
tikfastigheter ofta mer verksamhetsspecifika. 

Eftersom logistikfastigheter är relativt bil-
liga att bygga, med stor tillgång till mark, 
är risken helt enkelt större, menar Louise 
Richnau. 

– En fastighetsägare måste vara beredd att 
ta kostnaden för att specialanpassa en befint-

till sitt huvudkontor i Kista. Bolaget är en internationell svenskägd koncern med kunder i länder 
världen över och med ett av sina världsledande affärsområden placerat i Stockholm. 
Produkterna tillverkas av underleverantörer i Europa, Nordamerika och i Asien och distribueras 
sedan via egna och outsourcade lager i Europa och Nordamerika till slutkund.

Handicare AB söker en

Logistikexpert

Handicare gör vardagen enklare
Vi i Handicare ser det som vår uppgift att göra vardagen enklare och att skapa 
förutsättningar för funktionshindrade och äldre personer att leva ett aktivt liv – 
på sina egna villkor. Samtidigt vill vi också underlätta arbetet för vårdgivare och 
medhjälpare. Det är därför som vi utvecklar och tillhandahåller väldesignade 
lösningar som ger ökat oberoende och som är enkla och säkra att använda, 
både för professionell vårdpersonal och för familjemedlemmar.

w w w . h a n d i c a r e . s e

För mer information kontakta vår samarbetspartner på Horton International som hjälper oss 
i denna rekrytering. Per Jerndahl, mail: jerndahl@horton.se, tel: 08-587 604 42 eller Therése 
Sjödén, mail: sjoden@horton.se, tel: 08-587 604 08.

 

fastighetsfinansiering är ett tema för 
konferensen logistikläget 2017 som 
intelligent logistik arrangerar den 9 
februari på finlandshuset i stockholm. 
Mer info på sid 23. 

MISSA INtE  
LOGIStIKLäGEt 2017

– Anpassningen till nya kunder är inte mer kostsam eller komplicerad för en logistikfastighet än 
för ett kontor, säger Eva Landén.
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– som finansiär har jag respekt för riskerna 
inom logistikfastigheter, säger Louise Richnau.
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”Om branschen tycker 
att riskerna överdrivs 
och att logistikfastig-
heter förtjänar bättre 
villkor, är det väl upp 
till den att utbilda oss 
om det” – Riskbedömning av logistikfastigheter är 

ingen gissningslek, säger pontus sundin. 
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Det byggs för logistik som aldrig förr i Sverige. 
En halv miljon kvm lager- och logistikyta fär-
digställdes 2015 och minst lika mycket väntas 
tillkomma 2016 och 2017, enligt en färsk rap-
port från fastighetsrådgivaren Savills. 

– Vi ser en extremt stark efterfrågan på 
lager- och logistikfastigheter, trenden ser ut 
att hålla i sig även 2017, säger Peter Wiman, 
analyschef på Savills i Sverige. 

Transaktionsvolymen är också hög. Under 
första halvåret 2016 omsattes lager- och logis-
tikfastigheter för knappt tio miljarder, varav 
sju miljarder på Stockholmsmarknaden. 

– Det är ett tydligt tecken på det stora 
intresset för lagerfastigheter, inte minst inter-
nationellt. 

Samtidigt sjunker avkastningskraven. För 
de mest attraktiva logistikfastigheterna ligger 
avkastningen kring 5,5 procent, i nivå med 
åren före finanskrisen.  

– Avkastningskraven sjunker troligen ännu 
mer på kort sikt. 

Mättad marknad för stora lager

Intelligent Logistiks lista över Sveriges bästa 
logistiklägen refereras i rapporten. 

– Listan speglar marknaden för stora 
centrallager väldigt bra. Men för komplet-
teringslager och mindre regionlager är det 
delvis andra faktorer som avgör var man bör 

placera sig.
Till skillnad från listan, vars statistik för 

tillkommande ytor gäller logistikfastigheter 
på 10 000 kvm och uppåt, bygger Savills sin 
statistik på fastigheter från 5 000 kvm och 
uppåt.

– Jag tycker man missar en del marknads-
trender annars. Det byggs t ex en hel del min-
dre anläggningar norröver och i storstäderna 
som inte syns i den statistiken. 

– Jag får känslan av att det byggs fler mindre 
lager nu och att marknaden för riktigt stora 
enheter börjar bli mättad. De flesta större 
detaljhandlare verkar ha gjort sina rockader. 

26 procent på spekulation

Enligt rapporten byggs hela 26 procent av 
2016 års nya ytor på spekulation. Av 2016 års 

tillkommande ytor, är ca 130 000 helt eller del-
vis spekulativt byggda, d v s inte fullt uthyrda 
vid byggstart. Främst byggs det spekulativt i 
storstäderna. 2010–2017 uppfördes 43 procent 

Fortsatt het logistikfastighetsmarknad 
2016 färdigställs över en halv miljon kvm logistikyta, 
varav en fjärdedel på spekulation, visar en färsk mark-
nadsrapport från Savills. Men det finns utrymme för 
mer, menar analyschef Peter Wiman. 

av de tillkommande ytorna på spekulation i 
Stockholm eller Göteborg. Snittstorleken är 
12 800 kvm, vilket är mindre än snittet för 
fullt uthyrda byggen. Trenden beror enligt 
Savills på utvecklarnas låga riskbedömning 
för industri och logistikfastigheter, förutom 
låg vakansgrad och ökat behov av moderna 
logistikytor. 

– Jag tror inte att stora volymlager på 
50 000 kvm är de bästa spekulationsbyggena, 
däremot finns ett alltmer akut behov av min-
dre logistiklokaler på 5–10 000 kvm centralt i 
storstäderna. Där hade byggandet behövt öka 
betydligt. 

Nya typer av lager

Orsaken är framförallt den växande e-han-
deln. E-handeln i Sverige växer med nästan 20 
procent om året och vi ställer allt högre krav 
på slutleveransen.

– Det behövs logistikytor mer centralt för 
att klara av framtidens leveranskrav. 

Ett problem är bristen på logistikmark i 
centrala lägen, särskilt i Stockholm, menar 
han. 

– Områden som Ulvsunda, Årsta och Slakt-
husområdet avvecklas. Det är problematiskt. 

Kommunernas intresse för logistik verkar 
också lågt. 

– De satsningar som görs drivs av fastig-
hetsbranschen, Rosersberg tillkom tack vare 
Kilenkrysset, inte kommunen. 

På längre sikt blir det helt nya lagerlös-
ningar i storstäderna, spår han. 

– Vi kommer att få se lager i flera våningar 
och andra typer av fastigheter som används 
som lager. Till exempel har ju Coop satsat på 

en lokal i handelsområdet Kungens kurva för 
plocklager, eller en ”Dark Store” för sin e-han-
del med mat i Stockholm. Det är en intressant 
utveckling.

Att många handlare väljer att ha separat 
lager och logistiklösning för sin e-handel, tror 
han är ett stickspår. 

– Det kanske känns enklast på kort sikt, 
men hur ekonomiskt hållbart är det i längden 
med två separata logistiklösningar för butiker 
och konsumenter? 

En annan trend är att efterfrågan på lager 
nära järnväg ökar. 

– Hyresgästerna efterfrågar även mer auto-
mation. Det gör att byggkostnader och hyror 
stiger. 

AV hiLDA hULtéN

www.corem.se

VI SKAPAR  
UTRYMME FÖR  
ATT UTVECKLA 
DIN AFFÄR

– Det finns ett akut behov av mindre lager i 
centrala lägen, där hade byggandet behövt 
öka med 3 – 4 gånger mot nu, säger peter 
wiman.

”Jag får känslan av att 
marknaden för riktigt 
stora enheter börjar bli 
mättad”
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Enligt en färsk logistikfastighetsmarknads-
rapport från Savills byggs 26 procent av 2016 
års tillkommande logistikytor på spekulation 
i Sverige. Det är en tydlig ökning mot tidigare 
år och flera logistikutvecklare är med på tåget, 
bl a Bockasjö, NCC och Prologis. 

Med skyltläge mot E18 i Brunna Logistik-
park i Upplands Bro, nordväst om centrala 
Stockholm har NCC sedan tre år tillbaka 
byggt flera nya logistikanläggningar på spe-
kulation. Etapp 1, kallad Hälsobrunnen, blev 
klar 2015 och på hösten flyttade hyresgästerna 
Svenskt Kosttillskott och Edström Logistics in.

Redan uthyrda

Vattenbrunnen på 6 400 kvm är klar för 
inflyttning i början av 2017. Även den byggdes 
på spekulation men är redan nu fullt uthyrd.

Snart står nästa etapp, Önskebrunnen, fär-
dig. Ytorna kan delas av flera hyresgäster ner 
till 1 200 kvm. Men hittills har hyresgästerna 
valt större ytor.

Den här etappen på 25 000 kvm är redan 
uthyrd till 75 procent till Autoglasgrossisten. 

– De återstående ytorna räknar jag med 
ska vara uthyrda innan årsskiftet när det är 
klart för inflyttning, säger Richard Helges-
son, kundansvarig för uthyrning Stockholm 
inom NCC Property Development.

”ganska liten risk”
– Det här är ett så bra läge att risken med att 
bygga på spekulation visat sig ganska liten. 
För moderna, flexibla byggnader som dessa 
nära Stockholm är efterfrågan stark. 

– Det här gäller egentligen alla tre storstä-
derna. Därför blir de här spekulationsbyg-
gena inte våra sista, säger han.

Richard Helgesson tror alltså att trenden 
att bygga nytt för logistik på spekulation har 
kommit för att stanna.

stort intresse att investera i sverige

NCC behåller inte de färdiga byggnaderna 
i sin ägo utan säljer dem vidare. Den första 
etappen i Brunna Logistikpark köptes redan 
medan den byggdes av brittiska Aberdeen 
Asset Management genom fastighetsfonden 
AP Nordic Investment. 

Det var deras första köp av en logistik-
fastighet i Sverige.

Richard Helgesson tror inte det blir svårt 
att sälja de kommande etapperna.

– Intresset att investera i svensk logistik 
är stort, även från utlandet så vi kommer att 
fortsätta sälja de färdiga projekten på den 
öppna marknaden.

AV göstA hULtéN

Liten risk att bygga på spekulation
För fem år sedan byggdes knappast någon logistik på 
spekulation i Sverige. Idag byggs var fjärde ny logisti-
kanläggning på spekulation, d v s utan kontrakterad 
hyresgäst vid byggstarten.

Raka spåret till smartare logistik 

När du ska etablera din verksamhet behöver du 

anpassningsbara logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En 

plattform för lönsam tillväxt. Vi tror på kraften i att samarbeta 

och hjälper dig gärna så tidigt som möjligt. På så sätt kan vi ge 

de bästa råden och utveckla en logistiklösning som är anpassad 

för din verksamhets behov och tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering 

och samarbete.

Etablera dig med oss

catenafastigheter.se

Smarter
Better
Faster

– trenden att bygga på spekulation har nog kommit för att stanna, tror Richard helgesson.
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Last mile-leveranser är en av logistikens 
ständigt utpekade framtidsutmaningar. Med 
växande städer och alltmer krävande konsu-
menter behöver leveranserna bli snabbare, 
billigare och mer flexibla. Samtidigt förväntas 
de vara gratis. 

– Att erbjuda leverans ända hem på en 
utsatt tid, med personlig service och möjlig-
het att returnera är den dyraste typen av ser-
vice, men kunderna förväntar sig att det är 
gratis. Det är en oerhört stor utmaning, säger 
Ahti Heinla, vd och grundare av Starship 
Technologies.

– Leveranser är den sista stora industrin 
som inte automatiserats. 

Han var en av de tre estniska programme-
rare som skapade kommunikationsplattfor-
men Skype. Sedan 2014 driver han Starship 
Technologies, som utvecklar små, självkö-
rande robotar för hemleveranser. 

Allt började som ett hobbyprojekt under 
pappaledigheten. För vad gör en nördig pro-
grammerare som har rätt gott om pengar och 
lite tid över – om inte bygger robotar? 

– Jag hade inte tid med ett nytt startup-
projekt. Däremot fick jag nys om NASAs täv-
ling Centennial Challenge, som går ut på att 
utveckla rymdrobotar.

Han anställde ett team på 10 personer för 
att kunna ställa upp i tävlingen. 

– Sen hade jag plötsligt ett duktigt robot-
team som gillade varandra, och idén till leve-
ransrobotar tog form. 

Lagstiftning största hindret

De hinder som förutspåddes, att robotarna 
skulle väcka oro och rädsla hos människor, 
bli en trafikfara eller inte vara stöldsäkra nog 
har alla lösts förvånansvärt smidigt. 

– Vi har designat roboten på ett vänligt 
sätt, som ska tilltala människor. Faktum är att 
få ens reagerar, de flesta knappt lägger märke 
till den. Vi har sett att 80 procent ignorerar 
den helt, 15 procent ger den en enda blick när 
de möter den på gatan. Föräldrar med barn-
vagn passerar den utan reaktion. 

– Innan vi startade testerna undrade vi hur 
många som skulle ringa polisen, men ingen 
har ringt. 

Roboten är utrustad med nio kameror och 
sensorer och styrsystem gör att den undviker 
kollisioner. 

– Den väjer för mötande på ett liknande 
sätt som människor gör när vi möts. Hittills 
har försöken gått 100 procent utan olyckor. 

Det stora hindret har istället varit att få 
roboten godkänd för trafik. 

– Trafiklagarna är författade för 100 år 
sedan, de är inte skrivna för robotar. De är 
illegala i många delar av världen. Men lagstif-
tarna är oftast medvetna om problemen och 
förstår nyttan. Lagar och regler kommer att 
skrivas om, även om lagändring inte alltid är 
den snabbaste processen. 

– Trafiklagar, tillsammans med uppskal-
ning av produktionen är de största bromsarna 
för oss just nu. 

testas i London

– Folk reagerar på ordet robot, men vi har 
massor av robotar ibland oss redan, skillna-
den är att när de är redo att kommersialise-
ras kallas de inte robotar längre. Då heter de 
”kopiator” eller ”diskmaskin.”

Sedan starten har Starship byggt drygt 40 
robotar. De testas i pilotprojekt i London, bl a 
av Hermes och Just Eat, Schweiziska posten 
och till och med av amerikanska regeringen, 
för leveranser av lagdokument i Washington. 

– Våra robotar har redan testats i 40 städer 
världen över, de har mött en miljon männis-
kor och kört 12 000 kilometer. 

– Säkert 500 företag har hört av sig och vill 
vara med att testa tekniken redan, så kunder 
är inget hinder. 

Om ett år spår Ahti att robotarna kommer 
att ha utfört 100 000 leveranser. Även i Nor-
den finns diskussioner, men än så länge har 
inget konkret pilotprojekt dragit igång här.

– Vi har flera kontakter med potentiella 
kunder i Sverige också. Så det kommer, men 
det är svårt att förutsäga hur snabbt det går.

ska ge billiga förortsleveranser

Målet är att kunna leverera billigt, för 10 till 
30 kronor sista kilometern, med robotarnas 
hjälp. 

– Priset på traditionella leveranser kommer 
inte att minska, snarare öka. Det håller inte 
att fortsätta som nu. 

Priset på teknik, komponenter och under-
håll sjunker däremot med tiden, menar Ahti 
Heinla. 

– Om tio år kanske det kommer att kosta 
2 kronor per leverans. Det är åt det hållet 
utvecklingen måste gå. 

Roboten ska utgå från containerliknande 
laddhubbar, i samverkan med butiker och 
restauranger i området. Tanken är att paket, 
livsmedel och hämtmat ska kunna levereras 
med robotar de sista kilometrarna. 

– Men det här är inget leveranssystem för 
Manhattan, det får inte vara för trångt på 
gatorna. Roboten kan inte heller ringa på 

Leveransrobotar nästa för Skypes grundare
– Kostnaden för traditionella leveranser kommer inte 
att minska, säger Skypes medgrundare Ahti Heinla. 
Hans nya företag Starship Technologies ska lösa last 
mile-leveranserna med självkörande robotar. 

klockan, öppna en port eller gå i trappor. 
Nischen är leveranser i förorter till med-

elstora städer, i bostadsområden med enfa-
miljshus där det finns trottoarer. 

– 200 miljoner av världens konsumenter 
lever i den typen av områden. Jag tror att vi 

kommer att ha miljontals robotar på våra 
gator om tio år. Det är så mycket bättre än att 
folk tar tvåtonsbilar för att handla lite mat. 
Det är helt enkelt bara logiskt. 

AV hiLDA hULtéN

Vi växer 
– och skapar tillväxt
Vi står inför stora utmaningar när vi lämnar Inre 
hamnen i Norrköping och istället växer ännu mer 
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 

”Leveranser är den sista stora industrin som inte 
automatiserats”

Ahti heinla med leveransroboten 6D20, den senaste modellen av de drygt 40 robotar som 
byggts hittills, vid Optilons supply Chain Conference i stockholm i september. 
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Han ser inte ut som 54-årig doktor i datave-
tenskap och högt uppsatt chef på ett multina-
tionellt bolag. I jeans och enkel svart t-shirt 
med texten UBER i vitt över bröstet sticker 
Danny Lange ut bland kostymer och höga 
klackar, när han är inbjuden som huvudta-
lare på Optilons Supply Chain Conference på 
Fotografiska i Stockholm. 

– Jag har nästan glömt den här kostymvärl-
den, på UBERs huvudkontor är medelåldern 
kanske 25. Jag måste klä mig ungdomligt för 
att inte sticka ut för mycket, säger han och ser 
sig om. 

Trots att han kommer från Danmark är det 
otippat att se honom på den här sidan Atlan-
ten. 

– Jag bor i San Fransisco och är sällan i 
Europa, men min dotter började precis på 

Köpenhamns universitet, så jag tänkte att jag 
kunde kombinera konferensen med att hälsa 
på henne. 

Sedan ett år är Danny Lange globalt ansva-
rig för Machine Learning på UBER. Dess-
förinnan hade han ett liknande uppdrag på 
E-handelsjätten Amazon, och innan dess 
var han affärsutvecklingschef inom samma 
område på Microsoft

– Maskininlärning är det hetaste ämnet 
inom affärsprocesser och kundupplevelser. 
Det är hörnstenen för disruptiva affärsmodel-
ler, det som slår ut rådande system.

Lär sig automatiskt

Machine learning, eller maskininlärning, 
innebär att mjukvara automatiskt lär sig 
se mönster och agera utifrån dessa, ett hett 
ämne för framtidens smarta leveranssystem. 
Tekniken bygger på självlärande algoritmer 
och plattformarna kan användas inom en rad 
områden, inte minst för att förutsäga konsu-
mentbeteenden och behov. 

– Systemen kan lära känna dig, gissa ditt 
kön, skostorlek och intressen och anpassa 
innehåll och erbjudanden efter dig, utan att 
någon frågar. 

Med en allt större tillgång till data blir 
maskinell inlärning det bästa sättet att hantera 
och tolka data för att öka leveransprecision, 

Avslöjar Amazons och UBERs hemligheter
Danny Lange är globalt ansvarig för maskininlärning 
på UBER. Med bakgrund på Amazon och Microsoft 
delar han med sig av jättarnas planer för framtidens 
leveranser, där allt mindre lämnas åt slumpen. 

service och proaktivitet i logistiksystemen. 
Ett område där maskininlärning används 
alltmer är inom musik- och filmstreaming. 

– Spotify räknar matematiskt ut vad du 
borde gilla utifrån vad du valt att lyssna på 
tidigare. Netf lix ger förslag på filmer och 
serier, ”för att du tittat på …”. 

Nästa stora genombrott, spår Danny Lange, 
är det uppkopplade hemmet, med smarta kli-
matsystem. 

– Appen Nest lär t ex termostaten att auto-
matiskt anpassa värmen i ditt hem efter dina 
vanor och preferenser. Alla framtidsinriktade 
bolag jobbar med maskininlärning för att 
utveckla sina affärer. 

stora utmaningar

Danny Lange ser flera stora utmaningar inom 
framtidens supply chains. 

– Det krävs lägre priser, snabbare leveran-
ser och att möta extremt höga kundförvänt-
ningar på service. Sen behöver transporterna 
bli mer transparenta och hållbara. 

I e-handeln, där efterfrågan på varor och 
transporter är flyktig och ändrar sig snabbt, 
kan maskinilärning användas för att förut-
spå och förbättra beslutsfattandet om inköp, 
lagernivåer och transportsätt. En annan 
utmaning är long-tail-försäljning, med stän-
digt ökande antal produkter . 

– Amazon säljer över 480 miljoner olika 
produkter i USA, en siffra som stigit med 235 
miljoner bara de senaste 16 månaderna. Före-
taget har fler produkter än de har kunder, det 
blir en extremt lång ”svans”. 

På Amazon ansvarade han för att bygga 
plattformar som använder maskininlärning 
för att öka försäljning och service inom flera 
områden, bl a har de använts för att identifiera 
företagskunder. 

– Systemen kan känna igen avvikande 
beteenden, t ex när någon köper 500 paket 
kaffe. Genom att identifiera en sådan kund 
och rikta erbjudanden med partivaror speci-
fikt mot dem har Amazon ökat företagsför-
säljningen markant, avslöjar han. 

– Amazon Business är ett ganska nytt 

affärsområde, men omsätter redan miljarder. 

slår transportindustrin över ända 

Att lämna Amazon för UBER var ett enkelt 
val. 

– Amazon är otroligt, men UBER är ännu 
kaxigare som håller på att slå den traditionella 
transportindustrin över ända. Det är en väl-
digt kul resa att få vara med på. 

UBERs uttalade mål är att tillhandahålla 
transporter som är lika pålitliga som rin-
nande vatten. 

– Det är enkelt att säga, men komplicerat 
att utföra. För att lyckas krävs det att man kan 
optimera och automatisera beslutsfattandet. 
Det är där maskininlärning kommer in.

Att förutspå behov är ett lukrativt område 
för maskininlärning, t ex för taxiresor eller 
matbeställningar. 

– Om man får en beställning på en ham-
burgare och systemet förutspår 90 procents 
chans att någon mer kommer att beställa en 
hamburgare i samma område. Då kan det 
vara mer lönsamt att göra en till och hoppas 
att beställningen kommer, än att vänta på att 
det sker. Sådant kan datorer själva räkna ut 
och ta beslut om. 

Börja i liten skala

Att använda maskininlärning för att för-
bättra sina affärer behövs för att överleva i 
framtiden, inte bara av de stora jättarna.

– Det gäller att jobba smartare och mer 
automatiserat, sen behöver man inte börja så 
stort. 

Man behöver inte ta till big data och göra 
allt på en gång. 

Däremot måste man börja nu.
– Börja i liten skala med problem som är 

lågt hängande frukt. Använd er egen, histo-
riska kunddata för att rätta till problem och 
förutspå förändringar som behöver göras. 

– Vi har en förmåga att överskatta vår 
utveckling det närmaste året, men totalt 
underskatta utvecklingen på lång sikt. 

AV hiLDA hULtéN

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 har en förmåga att 
överskatta vår utveck-
ling det närmaste året, 
men totalt underskatta 
utvecklingen på lång 
sikt”
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– Maskininlärning är det hetaste ämnet inom affärsprocesser och kundupplevelser, säger Danny 
Lange. 
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Det som just hänt på DHLs tomt i Västberga 
i södra Stockholm är symptomatiskt för för-
ändringen på paketmarken just nu. Den gamla 
DHL-terminalen har rivits, för att lämna plats 
för en ny, automatiserad paketterminal. Byg-
get startade i november 2015 och var klart i 
somras. Ytorna för expresshantering ökar i ett 
slag från 600 kvm till 13 000 kvm.

DHL Express är marknadsledande för 
internationella expresspaket i Europa. Den 
nya terminalen är störst och mest automa-
tiserad i sitt slag. Terminalen snabbar upp 
import och exportleveranser i centrala och 
södra Stockholm betydligt. Terminalen vid 
Arlanda försörjer norra Storstockholm och 
kommer att byggas om nästa år.

– Den nya terminalen ligger ju i direkt 
anslutning till vår kontorsbyggnad. Investe-
ringen här är på 70 miljoner kronor, berättar 
Ted Söderholm, vd DHL Express.

En del av de 400 miljoner DHL hårdsatsat i 
Sverige för att vinna nya andelar på den väx-
ande svenska paketmarknaden B&C. 

– Vi är redan nu uppe i 4 000 paket per 
timme, men har kapacitet för 6 000. 

Det är en kapacitetsökning på över 300 
procent jämfört med tidigare.

sorteringssystemet kenta

Totalt 80 anställda arbetar här mot 40 tidi-
gare. Sorteringssystemet, med smeknamnet 

Kenta, är helt automatiskt och läser streck-
koder och sorterar paket snabbt och säkert. 

Tidigt varje vardagsmorgon landar ett 
DHL-fraktflyg på Arlanda. Paketen går med 
lastbil till Västberga, före morgonrusningen 
på Essingeleden.

De färdigsorterade paketen går i flygconta-
inrar direkt in i terminalen. Här finns plats 

för 20 budbilar, där utvilade chaufförer kan 
sätta sig i en färdiglastad bil, starta paketrun-
dan och börjar levererar redan vid 8.30. 

– Det är det vi arbetar med – snabbare leve-
ranser och större flexibilitet, säger Ted Söder-
holm.

Förtullning sker i systemet. Icke förtullat 
gods tas om hand manuellt, bakom en gal-
lervägg.

”Det bästa logistikbygget i Stockholm”
I DHL Express nybyggda paketterminal på 13 000 kvm 
i Västberga fixar Kenta att paket kan nå adressaten 
samma morgon som de landar med flyg på Arlanda. 

– Att vi satsat så stort beror på den ökande 
handeln över landgränser, som genererar mer 
och mer paket. Volymerna ökar allra mest 
inom elektronik, life-science, labbmaterial 
och finansiella dokument. 

– Förutom i utlämningsställena har vi ca 
180 paketskåp på strategiska ställen i köpcen-
tra och matkedjor.

Ovanligt centralt

Att bygga nytt för logistik i ett så centralt och 
attraktivt område, bara några kilometer från 
city, är mycket ovanligt. 

Terminalen ägs av DHL Express Sverige 
själva, vilket enligt Ted Söderholm är en 
poäng.

– Det här är nog den bästa logistikfastig-
hetssatsningen i Stockholm senaste året, säger 
Ted Söderholm. 

– Ett helt perfekt läge för våra behov. Så 
nära city och lätt att nå hela södra Stor-Stock-
holm, ungefär till Strängnäs i väster.

Även i Örebro, Malmö, Växjö, Jönköping 
och Ljusdal finns nu DHL-terminaler. En ny 
invigdes i april vid Landvetter, nära Göteborg

Det mesta av paketen f lygs via Leipzig, 
i östra Tyskland, där DHL Express har sin 
största terminal. Ibland kommer paket dit 
från Sverige och övriga Norden..

– Det kan ju verka konstigt att skicka ett 
paket från en ort till en annan i Sverige via 
Tyskland – men det är faktiskt ofta det mest 
effektiva.

LENA sONNE

FLEXIBLA LAGER- OCH PRODUKTIONSLOKALER I VEDDESTA 

TEKNISK INFORMATION
• Takhöjd: 3,1-6,5 m.

• Bärighet: Ca 2,5 ton/kvm-lagerdel.

•  Kraftförsörjning: 200 A.

• Uppvärmning: Fjärrvärme.

• Portar lastkaj: 7 st.

• Rangeryta: Ja.

• Skyddsklass 2. 

Indelningen enligt ovan är bara ett exempel på hur 
vi kan anpassa planlösningen efter era önskemål.

VEDDESTA 2:63 – FAKTURAVÄGEN 9 – JÄRFÄLLA 
I Veddesta industriområde erbjuder vi nu en mycket flexibel lager- och produk-
tionsfastighet med en totalyta om ca 5 000 kvm fördelad över två plan. Höglager 
om ca 2 000 kvm med 6,5 meter till balk samt ett plocklager om ca 2 100 kvm 
med 3,1 meter till balk. Kontor på övre plan i blandad planlösning om ca 900 kvm. 
In- och utlastning är uppdelat på varsin sida av fastigheten fördelat på 7 styck-
en lastportar med vädertätning och säkerhetsjalusi. Fastigheten ligger inom ett 
stängslat område och har skyddsklass 2. 

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

www.corem.se

”Det kan ju verka 
konstigt att skicka ett 
paket från en ort till 
en annan i Sverige via 
tyskland – men det är 
faktiskt ofta det mest 
effektiva”

– Det här är nog den bästa logistikfastighets-
satsningen i stockholm senaste året, säger 
ted söderholm. 
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10. Intelligent Logistik

Sjöfarten är en jättelik transportindustri. 90 
procent av alla varor förflyttas med hjälp av 
något av de många tusen frakt- och container-
fartyg som ständigt är på väg över haven. 

Varje år fraktas 500 miljoner containrar, 
enligt Denis Delestracs dokumentärfilm 
Fraktad (Freightened) som visats i Dokument 
Utifrån i SVT. 

Trenden är att fartygen växer. Världens 
största rederi, danska Maersks nya jättefartyg 
är ett 400 meter långt monster som tar 18 000 
containrar. Nästa generation fartyg beräknas 
ta 22 000 containrar. De allt större fartygen 
är kostnadseffektiva för rederierna, men stäl-
ler allt större krav på landinfrastrukturen. 
Hamnarnas farleder behöver fördjupas, con-
tainerhanteringen behöver bli effektivare, 
med större kranar och mer automation – en 
kostnad som ofta faller på samhället. De ham-
nar som inte hänger med i tillväxten blir utan 
anlöp. Att hamnarna växer och därmed måste 
flyttas ut från städerna gör också sjöfrakten 
alltmer osynlig i samhället. 

Billig olja ger ökade utsläpp

Jämfört med miljö- och utsläppskraven på 
bilbränslen är bränslena som används i den 
globala sjöfarten en smutsig historia. Många 
fartyg drivs med billig bunkerolja med högt 
svavelinnehåll. Låga oljepriser gör nu att 

många stora fartyg väljer att runda Goda-
hoppsudden i Sydafrika, istället för att gå 
genom Suezkanalen. Det ökar utsläppen.

– Ser man i ett större perspektiv släpper 
världens största fraktfartyg ut lika mycket 
svavel som alla världens bilar, enligt Deron 
Lovaas, från New York-baserade miljöorgani-
sationen National resources defence council i 
dokumentären.

iMO finansieras av skatteparadis

Visst görs ändå framsteg, som svaveldirekti-
vet i Nordeuropa och USA. Från den 8 sep-
tember 2017 begränsas även mängden svavel 
som får släppas ut till 0,5 viktprocent på värl-
dens alla hav.

Men ett problem som berörs i filmen är att 
FNs internationella sjöfartsorganisation IMO 
till stor del styrs av skatteparadisens represen-
tanter.

– IMO finansieras av medlemsstaterna. 
Största bidragsgivare är Panama, följt av Libe-
ria och Marshallöarna, berättar Lee Adam-
son, informationschef vid Internationella 
sjöfartsorganisationen IMO, som är knutet 
till FN. 

De flesta av världens fartyg seglar under 
”bekvämlighetsflagg” och är registrerade i 
t ex Panama, Bahamas och Marshallöarna, 
men även andra länder med extremt låg skatt 

Av de fem trafikslagen pekas sjöfarten i allmänhet ut 
som det mest miljövänliga. Men i Denis Delestracs 
dokumentärfilm Fraktad från 2016 målas en mörkare 
bild av sjöfartens stora svavel- och kväveoxidutsläpp.

– som Mongoliet och Bolivia – som saknar 
kust. 

slipper socialt ansvar

Med bekvämlighetsf lagg kan rederierna 
kringgå socialt ansvar, miljöregler, minilön, 
arbetsrätt, skatt och tekniska regler. Det tar 
därför tid innan ett nytt regelverk kan nå full 
effekt.

Av svenska fraktfartyg är bara ca 100 regist-
rerade under svensk flagg. Om införandet av 
den enkla tonnageskatten från 1 januari 2017 
kan ändra på det återstår att se.

Ett annat problem är resurserna för kon-

troller.
I containerflödet kan vapen till krigshär-

dar, narkotika, märkesplagiat och andra för-
bjudna varor lätt passera obemärkt. 

Skandalfartyget Whiskey Trio hölls t ex 
i januari 2016 kvar en tid i Varbergs hamn, 
sedan SEKO sjöfolk fått ett larm från besätt-
ningen. Besättningen hade dåligt med mat, 
utebliven lön och säkerhet och standard 
ombord var usel. 

Men efter någon vecka släpptes fartyget, 
som kom från England, ändå iväg med sin last 
av vapen för kriget i Syrien.

 En orsak till att transportkostnaderna är 

Hur miljövänlig är världssjöfarten?

kilenkrysset.se     0152-244 00

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

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

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

Välkommen  ll Kilenkrysset!

Utvecklar attraktiva verksamhets-
områden i strategiska lägen för
nyetableringar

Stockholm Syd
Logis  kcenter

Stockholm Nord
Logis  kcenter

Stockholm Väst
Logis  kcenter

Strängnäs
Etableringspark

sjöfarten är en jättelik transportindustri. 90 procent av alla varor förflyttas med hjälp 
av något av de många tusen frakt- och containerfartyg som ständigt är på väg över 
haven. 
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låga är naturligtvis att logistiken är effektiv, 
6 000 containers kan lossas på en dag. En 
annan förklaring är det låga oljepriset. Men 
den främsta orsaken är den låga arbetskost-
naden för besättningen jämfört med t ex last-
bilssfrakt, som kräver en chaufför för varje 
bil. 

Fartygens besättning arbetar dessutom ofta 
under usla förhållanden och med låga löner.

40 procent av alla ombordanställda är filip-
pinier.

Filippinier arbetar billigt och talar bra eng-
elska. 

sjöfarten ändå miljövänligast

Fraktad är inte nådig mot sjöfartens miljö-
påverkan. Men kritiken är överdriven, tycker 
rederibranschen enligt Berit Blomqvist, vd 
för Skeppsmäklarföreningen och pekar på 
hur billiga sjötransporter gett billiga konsum-
tionsvaror för oss alla.

Nya, moderna containerfartyg drivs med 
renare bränslen. Men ett fartygs livslängd är 
25–30 år så det tar lång tid innan fartygsflot-
tan är utbytt. 

Räknat på utsläpp per ton-kilometer är 
sjöfrakt ändå alltid miljövänligast, inte bara 
jämfört med luft- och vägtransporter utan 
även jämfört med tågtransporter. Samma 
transport med liknande gods samma sträcka 
på land via lastbil kan aldrig bli mer effektiv 
än ett containerfartyg. Och det gäller inte 
bara de gigantiska containerbåtarna utan 
även mindre containerfartyg, s k feederfartyg, 
som fraktar färre containrar vidare från de 
stora containerhamnarna till mindre hamnar 
närmare slutdestinationen. 

Uppfinningen av containern och att con-
tainerhanteringen har standardiserats och 
effektiviserat hamnrutinerna är främsta orsa-
ken till att världshandeln kunnat expandera 
rekordartat.

Nya tekniska lösningar

Sjöfarten står idag för en stor del av världens 
energikonsumtion. En energieffektivisering 
här får ett stort genomslag. Att åter utnyttja 
vinden har fått en renässans – som komple-

ment till andra driftsmetoder. 
Aerodynamisk fartygsdesign, kombinerat 

med gasdrift och där skrovet i sig fungerar 
som ett segel är en ny lösning. Visionärer tror 
på 80-procentiga utsläppsminskningar med 
ny teknik. Men den finns inte ännu i verklig-
heten. 

Lägre fart sparar numera också bränsle och 
utsläpp, om hastigheten sänks 10 procent kan 
utsläppen minskas med 30 procent. 

AV LENA sONNE

På svenskt initiativ hålls 
en FN-konferens om 
hållbara hav i New York 
nästa sommar. Syftet är 
att sporra världen till nya 
havsåtaganden och ge-
mensamma utsläppskrav. 

Haven ska bli FNs 14e globala mål för håll-
bar utveckling i Agenda 2030. I den har värl-
dens länder åtagit sig att från 1 januari 2016 
till 2030 leda världen mot en hållbar och 
rättvis framtid. På svenskt initiativ hålls en 
FN-konferens om hållbara hav som Sverige 

och Fiji står värdar för i New York, den 5–9 
juni 2017. Det är den första på hög nivå för att 
stödja målet om hållbar utveckling av hav och 
marina resurser. 

– Konferensen blir en viktig pusselbit i 
arbetet för att rädda världshaven, säger Isa-
bella Lövin, minister för internationellt 
utvecklingssamarbete och klimat i ett press-
meddelande.

Havsmålet är ett av de 17 globala mål som 
världen enades om förra året och som ingår i 
Agenda 2030.

Tillståndet för världens hav är mycket all-
varligt och en fråga som inget land kan lösa 
inom sina gränser. Klimatförändringar, havs-
försurning, marin nedskräpning och miljö-
gifter påverkar ekosystemen i haven negativt. 

Däremot saknas det krav på sjöfartens 
utsläpp i Agenda 2030.

Vi bygger för framtidens frakter

www.sundsvalllogistikpark.se

Sundsvall Logistikpark innebär att en av 
Sveriges viktigaste hamnar växer. Sunds-
valls hamn byggs ut med en container-
hamn, kombiterminal och logistikytor och 
blir ett ännu effektivare nav för godset.

Miljardinvesteringar i regionen
I en region där det händer väldigt mycket 
just nu, är infrastrukturen viktig . Trans-
porter är samhällets blodomlopp.

Just nu sker mångmiljardinvesteringar 
inom skogsindustrin. Vi har kemi,- metall- 
och verkstadsindustri i världsklass. Och så 
handeln. Sveriges tredje största köpcen-
trum och en unik stadskärna - motorn 
i regionen. Samtidigt har byggboomen 
startat med många nya bostäder. 

Hållbara godstransporter
I Sundsvall Logistikpark knyter vi ihop 
transportslagen väg, järnväg och sjöfart 

www.sundsvallshamn.se

för att erbjuda näringslivet hållbara 
transportmöjligheter. Viktigt för konkur-
renskraften, viktigt för miljön. 

Den befintliga  kombiterminalen flyttar vi 
från centrum, till förmån för resecentrum 
och stadsutveckling, till logistikparken. 
Här kommer den att kunna serva full-
längdståg och ligga granne med hamnen. 
Hamnen erbjuder idag regelbundna 
sjötransporter till bland annat Rotterdam, 
London och Kiel. 

Med elektrifierad järnväg till ett trans-
portnav vid en djup hamn, kommer  
under lång tid ge hållbara transportmöj-
ligheter för företagens framtida frakter. 

Vill du finnas där Sundsvallsregionens 
gods möts? Välkommen att höra av dig!

FN-konferens 
om hållbara 
hav på svenskt 
initiativ

– konferensen blir en viktig pusselbit i arbetet för att rädda världshaven, säger isabella Lövin.
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Miljöorganisationer har länge krävt att dagens tjocka bunkerolja förbjuds i arktiska 
farvatten. 

Bilder ur Denis Delestracs dokumentärfilm ”Fraktad” 

Denis Delestracs dokumentärfilm ”fraktad” är inte nådig mot sjöfartens  
miljöpåverkan. 

”Ser man i ett större 
perspektiv släpper  
världens största frakt-
fartyg ut lika mycket 
svavel som alla värl-
dens bilar”, säger  
Deron Lovaas.
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12. Intelligent Logistik

I mars i år kom slutbeskedet och i september 
inleddes bygget då äntligen, efter ett decen-
nium av tillståndsprövningar. Den 16 sep-
tember var Intelligent Logistik på plats vid det 
första spadtaget för Stockholms nya storhamn 
Norvik. 

Redan 2006 skulle bygget ha kunnat satt i 
gång. Då fattade Stockholms stad, som äger 
Stockholms hamnar, beslutet om en ny con-
tainerhamn i Norvik nära Nynäshamn.

När Norvik öppnas hösten 2019 kommer 
hamnverksamheten inne i Stockholm att fasas 
ut och de åtråvärda ytorna i nuvarande Fri-
hamnen att bebyggas med bostäder. Liksom 
de flesta andra storstäder kommer Stockholm 
då att få en uthamn för de växande volymerna 
av containergods.

– En dag vi längtat efter länge. Det är ju 
egentligen ohållbart att ha en containerhamn 
mitt inne i en storstad där marken behövs för 
bostäder säger Johan Castvall, vd Stockholms 
Hamnar.

Projektet har brett politiskt stöd. Kritiker 
har framför allt varit naturvårdare och fast-
ighetsägare i området.

stark hamnoperatör

Hamnoperatör är HPH, Hutchison Port Hol-
dings, ägt av Asiens största miljardär och 
Hongkongs rikaste man Li Ka-Shing, som 
sköter Stockholms frihamn idag.

De har containerhamnar i hela världen 
utom i USA som stängt dem ute. I Europa 
finns HPH bl a i Willebroek i Belgien, torr-
hamnen Duisburg i Tyskland och Gdynia i 
Polen. 

– Det här är en hamn som har stor potental 

att växa, säger Clemence Cheng, europachef 
för hamnoperatören.

– Vi ska kunna öppna 2019 och mycket 
snart ska vi vara uppe i 300 000 TEU per år. 
Taket är ca 500 000 TEU per år.

Nås det kan Norvik passera Helsingborg 
som Sveriges näst största containerhamn.

Det är fullt möjligt eftersom containervo-
lymerna redan nu växer snabbt i Stockholm-

– För att få en bättre balans mellan import-
gods som idag dominerar helt och export-
gods, ska vi aktivt försöka öka bl a trävaru-
relaterad export via Norvik, säger Clemence 
Cheng till Intelligent Logistik.

Vill ersätta landtransporter

Från Göteborgs hamn transporteras i dag 
mycket importgods på väg och järnväg i södra 
Sverige. En tanke med Norvik är att fler trans-
porter kan gå på fartyg via Östersjön. Norvik 
är både djupare och har en bättre farled från 
Östersjön än både Frihamnen i Stockholm 
och andra större Östersjöhamnar. Kaj- och 
farledsdjup klarar väl de största fartyg som 
kan gå i Östersjön. Den ska kunna ta emot 
både container- och roro-fartyg och kan bli 
Sveriges näst största containerhamn.

– Stockholm växer kraftigt. För att skapa 
en effektiv varuförsörjning och genomföra en 
hållbar stadsutveckling och tillväxt är det här 
en viktig satsning för regionen, säger Karin 
Wanngård (S), finansborgarråd Stockholms 
stad.

Men vad händer med övriga hamnar?
– Vi tror att de kompletterar varandra 

genom att de har olika nischer, t ex Gävle 
hamn som har allt flygbränsle via järnväg till 

Ny byggs Stockholms nya storhamn
I strålande sensommarväder och med härlig utsikt 
mot en fri horisont, skrevs svensk hamnhistoria när 
startskottet äntligen gick för Stockholms nya storhamn 
i Norvik, fyra mil söder om city.

Arlanda och Kapellskär med roro.
– Det här är en miljardinvestering. Men 

fartygstrafiken kommer att öka och vi vill att 
Stockholms ska vara fossilfritt 2050. Sjöfart är 
det mest miljövänliga alternativet i dag.

Det är sant, men importgodsflödena till 
Norvik kommer troligen inom överskådlig 
tid att nästan helt gå på lastbil. Järnvägen in 
till Älvsjö är hårt belastad av pendeltrafik och 
delvis enkelspårig. Vägen mot Södertälje och 
södra Mälardalen är också underdimensione-
rad och här saknas planer på spår.

öppnar för nytt logistikområde

I och med startskottet för Norvik startar nu 
också NCC bygget av en 300 000 kvm stor 
logistik- och företagspark intill hamnen. 

– Projektet är ett av NCCs största och näs-
tan i nivå med vår del i Förbifart Stockholm, 
berättar Svante Hagman, affärsområdeschef 
som arbetat med Norviksprojektet i 12 år. 

Norvik logistik- och företagspark ligger 
i direkt anslutning till hamnen och ska bl a 
innehålla lager, kontor och hamnservice. 
NCC köpte marken 1994 och har sålt ca 40 ha 
till Stockholms Hamnar, men har kvar den 
inre delen.

– Vi har redan många förfrågningar. När 
hamnen tar form kommer intresset för eta-
bleringar att öka ytterligare, säger Svante 
Hagman.

– Men på sikt kommer vi inte att äga varken 
mark eller logistikbyggnader själva.

Etapp ett av bygget kostar ca 500 miljoner 
och blir klar nästa år, med en logistikbyggnad 
för hamnrelaterad serviceverksamhet. 2017 
följer etapp två med utbyggnad av 47 000 kvm 
logistikbyggnader för intresserade kunder. 
De beräknas stå klara när första fartygsanlö-
pen till containerhamnen ska komma 2020. 

Att bygga på spekulation som NCC gjort 
på andra håll bl a i Göteborg och Brunna kan 
också bli aktuellt ,̈ eftersom läget är så bra 
fyra mil från Stockholm.

– I Stockholmsområdet är det stor efterfrå-
gan på mark för logistik. Industrimark sak-
nas också, så indústriverksamhet kan också 
bli aktuellt.

Hela projektet i sex etapper kommer att 
pågå i 20 år.

– Sista etappen kommer först 2030. 

AV LENA sONNE & göstA hULtéN

Den 16 september gick startskottet äntligen för stockholm Norvik. 

– Vi ska kunna öppna 2019 och mycket snart 
ska vi vara uppe i 300 000 tEU per år. taket 
är ca 500 000 tEU per år, säger Clemence 
Cheng.
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– Vi har redan många förfrågningar. När ham-
nen tar form kommer intresset för etablering-
ar att öka ytterligare, säger svante hagman.
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– En dag vi längtat efter länge. Det är ju 
egentligen ohållbart att ha en containerhamn 
mitt inne i en storstad där marken behövs för 
bostäder säger Johan Castvall.
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– Det här är en miljardinvestering. Men vi 
vill att stockholms ska vara fossilfritt 2050. 
sjöfart är det mest miljövänliga alternativet i 
dag, säger karin wanngård.
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Riksväg 73, enda vägförbindelsen till  
nya Norvik ska bli stadsboulevard, enligt 
stockholms nya översiksplan. godset? 
”tänkte inte på det”. 

trafikleder som nynäsvägen och drottning-
holmsvägen ska i framtiden bli ”urbana 
stråk”, ett slags levande stadsgator med bo-
städer närmare vägen, mer plats för cyklister 
och fotgängare och mer service. det framgår 
av stockholms stads nya översiktsplan som 
gick ut på remiss i slutet av september.
 nynäsvägen ska även upphöra som 
rekommenderat vägnät för adr- transporter 
(bränsle och farligt gods) så snart förbifar t 
stockholm och tvär förbindelse södertörn är 
färdigställda.
 Men hamnen innebär ett ökat tryck på 
södra stockholms infrastruktur. Med tanke på 
att delar av spår förbindelsen till norvik är en-
kelspårig och containerhamnens maxkapaci-
tet på 500 000 teU per år, kommer järnvägen 
knappast ta allt gods. det innebär kraftigt 
ökad lastbilstrafik på nynäsvägen.
 – nynäsvägen är det mest rimliga godsstrå-
ket mellan centrala stockholm och den nya 
hamnen i dagsläget. det blir en hel del lastbi-
lar och det behöver vi planera för inom staden 
för att få bra lösningar från början, säger elin 
skogens, godsstrateg på stockholms stad.
 fokus på bostäder är stor t i den nya planen, 
målet är att bygga 140 000 nya bostäder 
till 2030, vilket kommer kräva bebyggelse 
närmare vägnätet.
 Överdäckning av vissa vägar nämns som ett 
bra men kostsamt alternativ. istället föreslås 
alltså omvandling av trafikleder till stadsbou-
levarder, med plats för fotgängare, cyklister 
och service.

 när norvik öppnar ska frihamnen fasas 
ut och ersättas av kontor och bostäder, 
något de flesta politiker och stadsplanerare 
jublar över. Men flytten innebär även fyra 
mil längre lastbilstransporter för container-
godset.
 – även om det är positivt att containerham-
nen flyttas ut behöver staden for tfarande 
försörjas med varor och gods måste kunna 
transporteras vidare från norvik till andra mål.
 frågan är om stadsplaneringskontoret som 
utformat visionen tänkt på hur godset ska 
komma till staden?
 – godstransporter är en stomme i den 
attraktiva staden men glöms nästan alltid bort 
i stadsplaneringen.

AV hiLDA hULtéN

NyNäSVäGEN SKA BLI StADSBOULEVARD 

– godstransporter är en stomme i den 
attraktiva staden men glöms nästan 
alltid bort i stadsplaneringen, säger Elin 
skogens.
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Välkommen till Nordens största mötesplats för samtliga transportslag  
10—12 oktober 2017. 

TRE MÄSSOR 
—EN MÖTESPLATS

ELMIA FUTURE TRANSPORT
ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD 
JÖNKÖPING, 10–12 OKTOBER 2017

FUTURE
TRANSPORT

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    LOGISTIKMÄSSA

NORDIC
RAIL

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    JÄRNVÄGSMÄSSA

NORDIC
ROAD

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    VÄGMÄSSA

elmia.se/futuretransport elmia.se/nordicrail elmia.se/nordicroad
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Sveriges karta är på väg att ritas om. Region-
utredningens indelningskommitté vill att sex 
nya storregioner ersätter dagens, snart 400 år 
gamla, länsindelning med 21 län, redan 2019. 

Kommittén har bestått av Barbro Holm-
berg, S och Kent Johansson, C. Enligt Barbro 
Holmberg är en omorganisation nödvän-
dig då flera av dagens län inte klarar dagens 
utmaningar på egen hand. Hon kallar dagens 
länsindelning svag och splittrad. 

– Vad vi behöver i Sverige är en stark region 
mellan Stockholms län och Västra Götaland. 
Och vi behöver ett starkt Norrland. Det är vad 
vi utgår från i vårt betänkande, sade hon vid 
en presskonferens i somras.

Men i Halland, de fyra norrlandslänen och 
i Blekinge har oron varit stor för att de egna 
länen ska påverkas negativt när de slås sam-
man i nya stora regioner. Norrland oroas för 
en utglesning av demokratin, att det lokala 
inflytandet minskar och den regionala iden-
titeten går förlorad.

I Småland och Blekinge är kommunerna 
också negativa. Blekinge, som genom trans-
portvägarna norrut hör samman med södra 
Kalmar län i en ”Sydost-region” på listan 
över Sveriges bästa logistiklägen, fruktar att 
hamna i utkanten av Skåneregionen.

– Jag skulle föredra en region som omfat-
tade både Skåne, Blekinge, Kalmar och Kro-
nobergs län, säger Pia Holgersson, närings-
livschef i Karlskrona kommun.

saknar en konsekvensanalys

Målet med en regionombildning sägs vara att 
minska byråkratin och förbättra effektivite-
ten framförallt i vården. Förlaga är kanske 
Danmark, som 2007 fick fem storregioner 
istället för 12 amt. Förslaget drevs igenom 
i politisk oenighet och har inte blivit någon 
succé. Syftet var även då främst att få ordning 
på sjukvården.

Transport- och näringslivsperspektivet 
saknas i det svenska förslaget. Man kan befara 
att framtida infrastruktursatsningar främst 
kommer att gynna de sex nya ”regionshuvud-
städerna”. Ur logistiketableringssynpunkt 
gynnas möjligen även Värmland och Öster-
götland, medan Blekinge missgynnas och 
utfallet för orter som Örebro, Västerås, Eskil-
stuna, och Gävle är mera oklart, beroende på 
var regioncentrum hamnar.

Stor-Göteborg stärks, medan Stor-Stock-
holm och Skåne knappast påverkas.

– Vi saknar en konsekvensanalys av försla-
get. Hur påverkas näringslivet? Det tas inte 
upp. Därför kan vi inte ta ställning till den 
nya regionindelningen säger Andreas Garp, 
vd för Mellansvenska Handelskammaren, 
som omfattar företag i både Gävleborgs och 
Dalarnas län och som i det nya förslaget förs 
samman med fyra andra län till Svealandsre-
gionen.

kan balansera stor-stockholm

I inget annat av de sex länen i den föreslagna 
Svealandsregionen finns så starkt motstånd 
som i Södermanland. Av länets nio kommu-
ner säger bara Flen och Vingåker tydligt ja. 
De övriga säger antingen nej i sina remissvar 
eller tar inte ställning.

Södermanland har starka band till både 
Stockholms- och Östgötaregionen. Banden 
mellan norra och södra länet är få. Trosa och 
Gnesta vänder sig mot Stockholm. Nyköping 
och Oxelösund har koppling till både Stock-
holm och Norrköping. Eskilstuna och Sträng-
näs är, tillsammans med Västerås och Enkö-
ping, en egen naturlig region kring Mälaren. 
De är också länkade till Stockholmsregionen 
via Mälarbanan, Svealandsbanan, E18 och 
E20. Katrineholm har starkare band till Norr-
köping och Linköping än till Eskilstuna.

Men Göran Dahlström KS-ordförande S i 
Katrineholm, ser en poäng med en Svealands-
region omkring Stockholm.

– Ett starkt block omkring Stockholm 
blir en stark motpart om vi samarbetar och 
Stockholm inser att man är beroende av sitt 
omland, menar han.

Men oavsett hur den framtida regionbild-
ningen kommer att se ut vill Eskilstuna och 
Strängnäs fortsätta utveckla samarbetet med 
Västerås och Enköping. På infrastruktursi-
dan arbetas för en järnvägsbro och direkt tåg-
förbindelse över Mälaren mellan Strängnäs 

Vinnare och förlorare på nya regioner
Värmland och Östergötland ser ut att bli vinnare, 
medan Småland, Blekinge och Norrland oroas för att 
hamna i periferin i den nya regionsindelningen, som 
kan bli verklighet redan 2019. 

och Enköping för att binda samman regionen 
ytterligare och stärka den regionala arbets- 
och bostadsmarknaden.

Östsvenska Handelskammaren och Företa-
garna i Nyköping/Oxelösund driver krav på 

folkomröstning. Kruxet: Om man röstar nej 
till sexlänsregionen, vad säger man då ja till?

AV göstA hULtéN

Regional partner

I Position Väst ingår: Bengtsfors • Dals-Ed • Essunga • Färgelanda • Grästorp • Lysekil • Mellerud 
Munkedal • Orust • Sotenäs • Strömstad • Tanum • Trollhättan • Uddevalla • Vara • Vänersborg • Åmål

Smarta logistiklägen mellan Göteborg och Oslo
I Position Väst går det snabbt att etablera i ett läge som passar 
företagets behov. Här finns attraktiva lokaler och planerad 
industrimark i bra logistiklägen.
www.positionvast.se

Oslo

Stockholm

Göteborg

”Vi saknar en konse-
kvensanalys av försla-
get. Hur påverkas nä-
ringslivet ? Det tas inte 
upp. Därför kan vi inte 
ta ställning till den nya 
regionindelningen”

redan 2019 kan sveriges 21 län delas 
in i sex nya storregioner. fyra av dagens 
norrlandslän – norrbotten, Västerbot-
ten, Jämtland och Västernorrland – slås 
samman till en region av 44 kommuner 
med 880 000 invånare. en jätteregion 
med stora geografiska avstånd på 
halva sveriges yta. gävleborg, Uppsala, 
dalarna, Örebro, Västmanland och 
södermanlands län slås samman till 
svealands län med 1.7 miljoner invå-
nare i 64 kommuner. region stockholm 
+ gotland har i dag 2.2 miljoner innevå-
nare och förväntas  
växa snabbast. Värmland och halland 
förs till Västra götaland som också får 
drygt 2.2 miljoner invånare. Värmland 
vill gärna föras dit, men halland är 
delat. blekinge förs till skåne. invånar-
antalet blir 1.4 miljoner. de tre små-
landslänen Jönköping, kronoberg och 
kalmar slås ihop med Östgötaregionen 
med 1.2 miljoner människor.

21 LäN BLIR SEx REGIONER 

så här föreslås sveriges 21 län delas in i sex 
nya storregioner.
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– Jag skulle föredra en region med både skåne, Blekinge, kalmar och kronobergs län, säger pia 
holgersson.
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På uppdrag av Göteborgs hamn har konsult-
bolaget Sweco gjort en distributionsstudie 
som jämför Stockholm, Göteborg, Jönköping 
och Vestby som lokaliseringsställen för ett 
centrallager, med palldistribution till Skan-
dinavien.

Rapporten jämför olika lagers geografiska 
placering utifrån ett transportkostnadsper-
spektiv, om volymer på 140 000 pall per år 
ska distribueras till nio orter i Sverige, Norge 
och Danmark. 

Dragnings- och distributionskostnaderna 
skiljer sig väsentligt mellan orterna. Mest 
uppseendeväckande är skillnaden i priset på 
palldistribution.

– På grund av obalansen i godsvolymer 
till och från Osloregionen blir det betydligt 
billigare att distribuera ut från Oslo. Det ger 
Vestby en tydlig kostnadsfördel i palldistribu-
tionen, säger Maria Johansson, logistikkon-
sult på Sweco och rapportförfattare. 

– Vi har bara tittat på en distributörs pri-
ser, men antar att de andras prisnivåer följer 
samma mönster.

göteborg totalvinnare

Lägger man samman dragnings- och dist-
ributionskostnader får Vestby alltså en liten 

fördel, tätt följt av Göteborg. Göteborg vinner 
dock totalanalysen i studien.

– Rent transportkostnadsmässigt är Vestby 
bäst. Sen finns det kanske andra anledningar 
till att inte etablera centrallager i Norge.

Studien belyser bl a skillnader mellan hyra, 
löner, tullkostnader, mark, inkommande 
landtransporter från kontinenten och ledti-
der.

– De parametrarna viktas inte mot varan-
dra men påverkar totalbedömningen.

Att ”caset” har 60 procent av volymerna 
importgods som inkommer i container till 
Göteborgs hamn, gynnar givetvis Göteborg i 
jämförelsen. 

– Naturligtvis blir dragningskostnaden 
lägre ju närmare importhamnen man ligger. 
Etableringar i Göteborg passar framförallt 
verksamheter med stora volymer över kaj.

Hur realistisk är andelen importvolymer 
över kaj? Och, hur relevant är det att välja just 
Sverige, Norge och Danmark som marknader?

– Som case tycker jag att det är relevant. 
Många företag har Skandinavien som mark-
nad och stor andel sourcing från Fjärran Öst-
ern som kommer in via hamnen. Sen skulle 
resultatet säkert varit annorlunda om man 
t ex valt att ha med Finland.

Oslo Skandinaviens bästa distributionsläge?
Vestby utanför Oslo är bästa läge för ett skandinaviskt 
centrallager, sett till transportkostnader. Det visar en 
analys från Sweco som jämfört Vestby med Göteborg, 
Stockholm och Jönköping. När faktorer som löner och 
hyra räknas in överväger fördelarna dock för Göteborg.

Göteborgs hamn utvecklar just nu över 
400 000 kvm mark i anslutning till hamnen, 
där planen är att bygga 8–10 nya logistik-
fastigheter. 

– Vi har haft en neutral bas för studien, 
även om Göteborgs hamn är uppdragsgivare.

stora skillnader mellan företag

Orterna Göteborg, Stockholm, Jönköping och 
Vestby är utvalda utifrån deras tydliga etable-
ring som bra logistiklägen för den skandina-
viska marknaden. Ur ett ledtidsperspektiv har 
orterna, enligt rapporten, en fördel gentemot 
andra lägen längre norr- eller söderut. Krite-
rierna för val av lokalisering som lyfts fram 
liknar kriterierna för listan över Sveriges 

bästa logistiklägen, där geografiskt läge, när-
het till konsumentmarknader och allsidighet, 
tillgänglighet och hållbarhet i logistisk infra-
struktur väger tungt. 

Var företag placerar lager beror på flöden 
och marknadsförutsättningar. Men ganska 
ofta blir valet av etableringsort dock ett poli-
tiskt beslut, menar Maria Johansson.

– Som konsult kan man bli frustrerad över 
att den rekommendation om lokalisering 
man ger inte får gensvar på grund historia, 
företagskultur eller var vd bor. Men det är så 
det är.

Rapporten finns att läsa på Göteborgs 
hamns hemsida

AV hiLDA hULtéN 

40 000 M2 KVAR AV MODERN LOGISTIK  
SOM NÅR 80% AV SVERIGES BEFOLKNING

Vårt utvecklingsprojekt i Torsvik går undan, våra första hyresgäster flyttar in  

i december! Men det finns fortfarande 40 000 kvm kvar, 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

LOGICENTERS HAR EN ÅRLIG OMSÄTTNING PÅ 500+ MILJONER KRONOR OCH FÖRVALTAR MODERNA LOGISTIKFASTIGHETER VÄRDA ÖVER 8 MILJARDER KRONOR PÅ EN YTA SOM ÄR STÖRRE ÄN 1 MILJON 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.
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göteborg är bästa lokaliseringsort för ett skandinaviskt importlager, visar sweco i en studie 
– beställd av göteborgs hamn. 
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Efter åtta år som Nordenansvarig på Prologis 
gick branschprofilen Allan Lavén i pension 
den första september. 

– Allan gick i välförtjänt pension, även 
om han med all sin kompetens kommer att 
vara extremt saknad, säger hans ersättare 
Bram Verhoeven, som ska chefa över Norden, 
parallellt med sitt tidigare jobb som chef för 
Benelux. 

– Organisationen i Benelux är väl inarbetad 
och större förändringar är redan genomförda, 
så mitt huvudfokus kommer att vara Norden 

nu, och hur vi ska utveckla vår affär här. 
Enligt Bram Verhoeven är den globala 

logistikmarknaden stark. 
– Konsolideringar och växande e-handel är 

globala handelstrender som påverkar logis-
tikfastighetsmarknaden positivt och ger ett 
ökat behov. Som bolag har Prologis haft sitt 
bästa år någonsin under 2016. 

Obekvämt hög beläggningsgrad

I Europa har Prologis en beläggningsgrad på 
omkring 96 procent, berättar Bram Verho-
even. 

– Det är faktiskt lite obekvämt högt, det är 
önskvärt att ligga på max 95 procent. Besluten 
om lager går allt snabbare vi behöver kunna 
erbjuda kunder lokaler ”on demand”. Om vi 
har brist på vakanser, blir vi låsta och får svårt 
att hålla takt med behovet.

Även i Sverige och övriga Norden är belägg-
ningsgraden hög. Den ljusa marknaden gör 
att Prologis nu rullar ut en mer aggressiv till-
växtstrategi i Norden det närmaste halvåret, 
lovar Bram Verhoeven. 

– Planen på kort sikt är att växa genom 
både byggen och förvärv, på längre sikt främst 
genom egna utvecklingsprojekt. Framförallt 
satsar vi på våra fem topplägen och framfö-
rallt i Sverige.

Strategin handlar om att korta ledtider 

Aggressiv tillväxtplan för Norden
– Marknaden för logistikfastigheter är extremt stark, 
vi kommer att både bygga och förvärva mer aggressivt 
framöver, säger Bram Verhoeven, ny nordenchef på 
Prologis, som haft sitt bästa år någonsin 2016. 

och jobba proaktivt snarare än reaktivt med 
utvecklingsprojekt. Han utlovar minst ett 
större förvärv i Sverige under det närmaste 
året. 

– Vi håller utkik efter lämpliga objekt. 
Marknaden är glödhet och vi både kan och 
bör ha en aggressiv spelstrategi. 

I år byggs en fjärdedel av de tillkommande 
logistikytorna i Sverige helt eller delvis på 
spekulation. Marknadens krav på allt kortare 
ledtider gör spekulationsbyggen oundvikliga, 
menar Bram Verhoeven.

– Vi har kortat ledtiderna från 15 till 8 

månader, det hade inte varit möjligt utan att 
jobba proaktivt och delvis bygga på spekula-
tion. 

fortsätter bygga i göteborg

Hittills verkar det gå bra, i slutet av september 
blev det offentligt att Logent blir första hyres-
gäst i Prologis spekulationsbygge i Göteborgs 
hamns nya logistikpark.

Hyresavtalet gäller 23 660 kvm logistikyta, 
vilket är ca 65 procent av parkens första fas, 
som omfattar två byggnader på sammanlagt 
36 400 kvadratmeter. Logent hyr all yta i ena 
byggnaden och ungefär hälften av den andra, 
för att sköta emballagehantering åt Volvo 

Cars tosrslandafabrik. 
Prologis påbörjade bygget tidigare i år och 

anläggningen väntas bli klar i mars 2017. 
– Vi har nu 12 000 kvm kvar i den första 

fasen som vi letar hyresgäst till, men Logent 
har flaggat för ett framtida behov att ta över 
hela byggnaden.

Den andra fasen i parken kommer att ge 
ytterligare 20 000 kvadratmeter logistikyta 
för uthyrning.

– Vi är fortsatt övertygade om att vi har rätt 
produkt och kommer att gå vidare med fas två 
i projektet så snart som möjligt.

AV hiLDA hULtéN
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Etablera dig 

i Enköping

VILL DU VARA MED OCH VÄXA MED OSS?

Attraktiv etableringsmark längs E18 i Enköping

Varje dag passerar cirka 30 000 fordon Enköping via E18. 
Alldeles intill vägen finns ledig planlagd mark för dig som vill 
etablera ditt företag hos oss. 

Vi är en av Sveriges snabbast växande kommuner, och tre 
viktiga vägar möts här: E18, riksväg 55 och riksväg 70. Inom 45 
minuter reser du enkelt till Stockholm, Uppsala och Västerås.

I dag är vi 42 000 personer som bor i Enköpings kommun, men 
redan år 2025 räknar vi med att vara 50 000.

Läs mer på foretagare.enkoping.se.

Har du frågor?
Cissi Lööv, näringslivschef
Telefon: 0171-62 51 53
E-post: cissi.loov@enkoping.se 

”Marknaden är glödhet 
och vi både kan och bör 
ha en aggressiv spel-
strategi” Den flygande holländaren. Bram Verhoeven 

delar sin tid mellan jobben som regionchef för 
Norden och Benelux. 
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prologis första byggetapp i nya hamnparken 
är i full gång, första hyresgästen Logent  
flyttar in i mars 2017. 
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För tre år sedan blev logistikforskaren Hen-
rik Sternberg ”Mr Cabotagestudien” med hela 
transportsverige. Cabotagestudien, vars inne-
håll och resultat bygger på en gräsrotsrörelse 
av chaufförer som rapporterar in utländska 
ekipage i syfte att kartlägga fusket med det 
otillåtna cabotaget, drog strålkastarljuset 
till en bransch där lönedumpningen och de 
sociala problemen är stora och miljön ofta får 
stryka på foten. 

– Konsumenterna är väl medvetna om pro-
blemen i transportbranschen men det är näs-
tan omöjligt att veta hur en produkt eller vara 
har transporterats, säger Henrik Sternberg, 
docent vid avdelningen för förpackningslo-
gistik på Lunds universitet. 

– Bristen på transparens är ett stort hinder 
för att rensa upp i branschen och få schyssta 
villkor. Det måste bli enklare att välja hållbara 
och schyssta transportalternativ. 

Det finns massor av områden där ökad 
transparens lett till stora förändringar, menar 
han. 

– Sociala medier har bidragit till att t ex 
barnarbete blivit mycket ovanligare och fokus 
på problemen med palmolja har lett till krav 
på redovisning av att produkten är hållbart 
producerad. Det går att miljö- och hållbar-

hetsmärka massor av produkter och tjänster 
idag, transporterna är näst på tur. 

komplexa kedjor 

Dagens transportkedjor är komplexa och 
innefattar ofta många olika aktörer, från spe-
ditörer, till mäklare och åkerier. För en köpare 
av transporttjänster är det svårt att veta att 
man köper en hållbar transport som inte ger 
avkall på arbetsvillkor för förare, sund kon-
kurrens och regelefterlevnad och miljömässig 
hållbarhet för alla inblandade aktörer. 

– Det som händer mellan att en vara pro-
ducerats tills den når slutkonsument är ett 
svart hål. 

Många speditörer sätter upp leverantörsko-
der för arbetsvillkor och hållbarhet, men har 
ändå svårt att säkerställa att anlitade åkerier 
håller den nivå man kommit överens om. 

– En säljare har alltid ett informations-
övertag, genom att ge alla aktörer tillgång till 
information om tjänster och varor jämnar 
man ut informationsbalansen. 

Även om transportledet står med i företags 
CSR-policy, glöms det ofta bort i praktiken. 
Det finns inga krav på hur produkter som är 
certifierade med t ex Fairtrade, Svanen eller 
Bra Miljöval får transporteras. 

Vill skapa schyssta transporter
Han kallar det ”det svarta hålet”, transportvägen från 
en terminal till en annan. Nu vill Henrik Sternberg 
och hans forskarkollegor skapa en ny konsument-app 
för transparens, så att en schysst vara även kan bevisa 
att den är schysst transporterad. 

– Transporterna kan vara hur smutsiga 
som helst, eftersom märkningarna idag bara 
tittar på hur produkten framställts. Med ny 
teknik blir det realistiskt att få in transport-
dimensionen i märkningen. 

ska visa goda exempel 

Det nya projektet Transparenta transporter, 
som han driver tillsammans med forskar-
kollegan Magnus Andersson vid Viktoria 
Swedish ICT, ska ta fram sätt att säkerställa 
schyssta villkor och hållbarhet genom hela 
transportkedjan. 

– Cabotagestudien visade att det fanns 
fusk, det här projektet projekt går tvärt om ut 
på att visa att det finns goda exempel. 

Projektet är en förstudie för att kunna 
utöka räckvidden för märkningar av miljö-
vänliga och schyssta produkter, genom trans-
parens. 

– Vår definition på schysst är för enkelhets 
skull transportörer som kör helt och hållet 
enligt svenska kollektivavtalsliknande villkor 
i inrikestrafiken. 

Projektet startade i maj och finansieras av 
Vinnova under åtta månader. Ett dussintal 
organisationer är med i projektet; teknikle-
verantörer, lastbilstillverkare, forsknings-
institut, universitet, transportköpare och 
transportörer. Försökskaninen för studien 
är Fairtrade-märkt kaffe från Zoega i COOP-
butiker och en av speditörerna som deltar är 
DB Schenker. 

– DB Schenker är den enda av de stora spe-
ditörsjättarna i Sverige som valt att köra helt 
och hållet med svenska åkerier med kollektiv-
avtal rakt igenom i sin inrikestrafik. Det finns 
flera mindre speditörer som försöker köra helt 

schysst, men de stora har ofta sämre koll. 
I pilotstudien ska man med hjälp av bl a 

inbyggda system i lastbilar och mobiltelefoner 
testa att ”logga” varje transport. Loggningen 
ska ske vid varje händelse, t ex lastning och 
lossning, så att en registrering görs varje gång 
en last byter bärare. 

Enkel teknik för spårbarhet 

Teknologin bygger på blockchain, en slags 
decentraliserad informationsteknik där varje 
transaktion eller ”händelse” i en kedja skapar 
digitala spår. Tekniken kommer ursprungli-
gen från den digitala valutan Bitcoin och gör 
det i princip omöjligt att fuska med informa-
tion. 

Målet är att ta fram en enkel app, där slut-
konsumenten sedan kan gå in och följa trans-
porten steg för steg bakåt i kedjan, med infor-
mation som typ av fordon, motorklass, förare 
och certifikat. 

– Slutkonsumenten ska själv kunna gå in 
och kontrollera att varan är helt och hållet 
schysst transporterad, genom att blippa en 
kod på produkten. 

Tekniken kommer att göra det lättare för 
slutkonsumenter att göra ett informerat val, 
menar han.

– Det blir möjligt att kräva transparens. 
Tekniken används och fungerar redan för 

bland annat ursprungsmärkning av produk-
ter och Henrik Sternberg tror på ett genom-
slag för transportcertifiering inom fem år. 

– Vi forskare har försökt lösa det här i flera 
år men tidigare har tekniken satt hinder. Nu 
finns en tillräckligt enkel teknik. 

AV hiLDA hULtéN 

– Det måste bli enklare att välja hållbara och schyssta transportalternativ,  
säger henrik sternberg. 

transparenta transporter ska säkerställa schyssta villkor och hållbarhet genom hela  
transportkedjan. 

blockchain-tekniken uppfanns 2008 
genom utvecklingen av kryptovalutan 
bitcoin. en blockchain, eller ”block-kedja”, 
är egentligen en distribuerad typ av data-
bas, där varje nod automatiskt verifierar 
förändringar i andra noder. tekniken 
fungerar genom att data om transaktio-
ner lagras i så kallade block i nätverket. i 
varje nod finns en kedja av dessa block, 
som alla också innehåller det föregående 
blockets ”hash”, ett krypterat kondensat i 
kodform. en ny transaktion blir giltig först 
när blocket den tillhör har blivit kontrol-
lerad av andra noder och tillagd i kedjan. 
då verifieras att den nya ägaren likväl 
som den gamla har signerat ägarbytet 
med sina lösenord. det kontrolleras också 
att den ursprungliga ägaren inte har för-
sökt överföra samma enhet till flera  
”köpare”. samtidigt. automatiska  

majoritetsbeslut hindrar korrupta noder 
från att konspirera genom att godkänna 
varandras felaktiga transaktioner. 

tekniken har stor potential inom flera 
användningsområden, bland annat inom 
spårbarhet, ursprungsmärkning och inte 
minst logistik. 

BLOcKKEDJOR GRUNDtEKNIK BAKOM BItcOINS
ALT 3

Det som händer mellan terminalena är ofta ett svart hål. 
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Sveriges Åkeriföretag har analyserat de tio 
senaste årens nyckeltal i åkeribranschen i 
samarbete med analysföretaget Rementum. 
Resultaten, som presenteras i en nyckeltals-
rapport, visar en oväntat hög lönsamhet för 
branschen, menar Ulric Långberg, bransch-
chef vid Sveriges Åkeriföretag.

– Med tanke på den mördande konkur-
rensen inom framförallt fjärrtrafik så är vi 
förvånade över att företagen visar så hög 
avkastning som de faktiskt gör, säger han till 
Intelligent Logistik.

Enligt rapporten omsätter branschen drygt 
160 miljarder kronor årligen, vilket motsva-
rar cirka 4 % av Sveriges BNP. Utvecklingen 
präglas historiskt av konjunktursvängningar 
med varierande under- och överkapacitet som 
följd.

– Vi har undersökt perioden 2006–2015 
och har även med en jämförelse med föregå-
ende tioårsperiod, så rapporten visar utveck-
lingen 20 år bakåt, ända sedan 1997.

följer konjunkturen

6 479 företag har ingått i analysen. De 
omkring 3 500 aktiebolag som ingår i under-
sökningen visar en snittvinstmarginal på 3,7 
procent för 2015. Trots mycket tuff konkur-
rens, relativt blygsam marknadstillväxt och 
ständigt ökade krav från omvärlden finns det 

alltså en lönsamhet, även i fjärrtrafiken.
– Tittar man i rapporten så ser man att det 

hänt något med lönsamheten från 2013. Sen 
följer ju utvecklingen konjunkturen, även 
om man inte kan generalisera i den här bran-
schen. Olika segment har väldigt olika förut-
sättningar.

I rapporten ser man att skogs- och jord-
brukstransporter är de svagaste sektorerna, 
främst på grund av hård prispress i värdeked-
jan.

– Inom skogs- och lantbruk finns det ett 
fåtal kunder med väldigt stor makt. Det är 
slutna värdekedjor med väldigt liten föräd-
lingsyta för transportörerna.

Fjärr- och närdistribution samt bygg-
transporter visar starkast avkastning; främst 
på grund av allmänt god konjunktur, menar 
Ulric Långberg.

– Det skickas alltmer kök och byggskivor i 
Sverige, det gynnar fjärrtransporterna trots 
ökad utländsk konkurrens. Inom fjärrtran-

Oväntat lönsamma transporter
Åkerinäringen, särskilt den konkurrensutsatta fjärr-
trafiken, visar oväntad hög lönsamhet i en rapport från 
Sveriges Åkeriföretag. ”Men det finns verkligen ingen 
överlönsamhet” säger branschchef Ulric Långberg.

sporter finns det även tusen och åter tusen 
kunder och en större möjlighet att samköra 
varor och öka lönsamheten genom att effekti-
visera transporterna.

inte bara lönedumpning

Utländsk arbetskraft och falska F-skattare, 
eller ”elefanten i rummet” som Ulric Lång-
berg kallar det, är en mindre förklaring till 
den ökade lönsamheten än många tror.

– Det är ett jätteproblem i branschen. Men 
med tanke på hur hög andel personalkostna-
der som de undersökta företagen redovisar 
kan utländsk bemanning, oavsett om det är 
tillåten bemanning eller olaglig, inte förklara 
den ökande lönsamheten.

Ulric Långberg tror de främsta förkla-
ringarna till framgången är konsolideringar 
i branschen och att företagen har jobbat hårt 
med sitt företagande. 

– Många har lyckats klättra i värdekedjan 
och förbättrat sin affärsmässighet.

Han betonar att det verkligen inte handlar 
om någon överlönsamhet som redovisas.

– Jag har fått löpa gatlopp, åkare hör av sig 
och undrar varför vi går ut med de här siff-
rorna, att det bara ger ökad prispress. Men 
det handlar inte om några övervinster, mer 

att branschen börjar närma sig vad som krävs 
för att klara de de kommande investeringsbe-
hoven.

– I andra branscher skulle de här avkast-
ningssiffrorna lett till nedläggning p g a olön-
samhet. Man kan inte lugga den flintskallige 
hur mycket som helst.

AV hiLDA hULtéN

Missa inte att synas i  
kommande nummer!

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

www.intelligentlogistik.se
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”Många har lyckats 
klättra i värdekedjan 
och förbättrat sin af-
färsmässighet”

Åkerinäringen visar oväntat stark lönsamhet. fjärr- och närdistribution samt byggtransporter 
visar starkast avkastning, främst pga allmänt god konjunktur. 

– Man kan inte lugga den flintskallige hur 
mycket som helst, säger Ulric Långberg. 

f
O

t
O

: 
t
R

A
N

s
p

O
R

t
s

t
Y

R
E

L
s

E
N

f
O

t
O

: 
s

V
E

R
ig

E
s

 Å
k

E
R

if
ö

R
E

tA
g

i regeringens budget avsätts 75 miljoner 
kronor under tre år för att motverka olaga 
cabotage inom transport- och åkerinäringen 
i sverige. bra – men det räcker inte, menar 
oscar törnqvist, vice vd på intereast. Viktigast 
är hur resurserna kommer användas och bl a 
behövs fler kontroller på de stora europavä-
garna av personer med rätt kompetens. det är 
där det olaga cabotaget sker, menar han. 
– det behövs också en långsiktig plan, inte 
bara en punktinsats som ebbar ut efter 2020.
olaga cabotage är när utländska åkerier sys-
tematiskt kör inrikestransporter i sverige utan 
tillstånd. följderna blir dåliga arbetsvillkor, 
osäker arbetsmiljö, prispress och snedvriden 
konkurrens. 
– alla i branschen ska ha samma rättvisa 
villkor, oavsett om det handlar om en svensk, 
polsk eller rumänsk chaufför.
intereast är ett av få svenska transportföretag 
som är certifierat mot olaga cabotage.
– olaga cabotage är ett samhällsproblem, 

både genom sned konkurrens men framför-
allt att människor utnyttjas. det måste bara 
stoppas.

”OLAGA cABOtAGE MåStE StOppAS” 

Oscar törnqvist 
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En delegation från den kinesiska godsjärn-
vägen Sinotrans, Kinas speditörsförbund, 
logistik- och hamnaktörer, besökte i septem-
ber Karlshamns hamn. Med var också flera 
stora svenska exportföretag, Green Cargo och 
rederiet DFDS Seaways, som trafikerar linjen 
Karlshamn–Klaipeda.

Syftet var att börja bygga en transportkor-
ridor för containers mellan Sverige och Kina, 
via järnväg till Klaipeda och båt till Karls-
hamn.

Karlshamns hamn är idag Sveriges största 
import- och exporthamnen för gods från 

Baltikum. Tillväxten har varit stadig i flera 
år och första halvåret 2016 ökade roro-voly-
merna här med hela 14 procent.

I juni startade också SCT Transport en ny 
containertågpendel Göteborg–Karlshamn.

Karlshamn har också utsetts till ny bas-
hamn för bygget av den kommande gasled-
ningen NordStream 2.

störst handel med kina

Sverige har störst handelsutbyte med Kina av 
de skandinaviska länderna. Det allra mesta 
går idag via Göteborgs hamn. 

Att man nu också från Kina är intresserade 
av Karlshamn som godsnod är uppmunt-
rande, tycker Mats Olsson, v d Karlshamns 
hamn

Besöket i Karlshamn föregicks av konfe-

renser i Kaunas och Vilnius i Litauen, där
Peter Samuelsson från Karlshamns hamn 

var en av föredragshållarna.
– Redan på 1990-talet talade jag för en 

sådan förbindelse och för ett tiotal år sedan 
körde vi provsändningar på järnväg till Kina, 
berättar Mats Olsson. 

– Vi har en utmärkt infrastruktur för järn-
väg från Klaipeda och med daglig förbindelse 
mellan Klaipeda och Karlshamn. I Karlshamn 
finns nu också en kombiterminal i anslutning 
till hamnen. 

Från Karlshamn kan sedan operatörer som 
Green Cargo nå hela Sverige och även Norge 
inom ett par dygn. Det kan ge bättre ledtider 
från dörr till dörr än containerfartyg hela 
vägen och kan ge lägre priser än flygfrakt.

– Jag tror att det främst kommer att kunna 
handla om högvärdigt och tidskritiskt gods. 
Men kunderna måste också kunna lita på att 
länken fungerar och håller tiderna.

– Många företag kan ha behov av ett kom-
plement för en del av sina transporter, med 
ledtider som är kortare än sjötransport.

Litauen viktig knutpunkt 

Det lilla containergods från Sverige som nu 
går med järnväg till Kina via Tyskland, måste 
lastas om i östra Polen p g a olika spårvidd 
mot västra Europa. 

I Litauen däremot har viktiga godsjärn-

Karlshamns hamn siktar på Kina
Karlshamns hamn i Blekinge är Sveriges största hamn 
för gods från Baltikum. Men efter ett kinesiskt besök i 
september hoppas man på mer gods från Kina.

vägar till kombiterminalen i Kaunas dubbel 
spårvidd, både västlig vidd på 1 435 mm och 
rysk på 1 520 mm. Containrar via Karlshamn-
Klaipeda kan därför enkelt skickas med järn-
väg öster- och söderut, direkt från Klaipeda.

Litauen är det land som har den bästa järn-
vägsinfrstrukturen både söder- och österut.

Trots allt tal om ökad spänning och en 
fortsatt västlig handelsblockad mot Ryssland, 
fungerar järnvägsförbindelserna Litauen–Vit-
ryssland–Ukraina–Ryssland fortfarande när-
mast ostört.

Konsumtionskrisen och den minskade 
importen till Ryssland, har också bidragit till 
att frigöra järnvägen för mer transporter på 

det rysk-sibiriska järnvägsnätet till Kina.
– En fastare förbindelse till Kina är både 

önskvärd och har stor potential och Klaipeda 
i Litauen och Karlshamn i Sverige är de natur-
liga hamnarna, säger Mindaugas Butnorius, 
divisionschef gods vid det litauiska järnvägs-
bolaget Lietuvos Gelezinkeliai i Vilnius.

Sedan f lera år går järnvägsgodslänken 
Viking Train via Litauen. 

– Vi har också en godslänk via Vitryssland 
och Ukraina, som snart kan byggas på via 
befintlig färja till Istanbul, via Odessas hamn, 
berättar Mindaugas Butnorius.

AV göstA hULtéN

Logistikparken omfattar 300 hektar och är anpassat för lager och 
industriverksamhet med ett strategiskt läge mitt i transportflödet till och 
från Stockholm-Mälardalen. Närheten till Eskilstuna Kombiterminal 
skapar effektiva och hållbara logistiklösningar för bra affärsmöjligheter. 
Vill du veta mer? Kontakta Manuel Brändeborn, 070-089 32 24 
eller Mikael Jonsson, 073-950 63 00. eskilstunalogistik.se

Effektiv logistikpark med 
flexibla transportlösningar 
Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt 
anslutning till järnväg, motorväg och flyg

People that make  

a difference

Om något är viktigt kämpar man lite extra. 
Logistik är viktigt för alla de människor 
i Eskilstuna som planerar, transporterar, 
förpackar, hanterar och distribuerar varor. 
Människor som gör skillnad.

– Många företag kan ha behov av ett komplement för en del av sina transporter, med ledtider 
som är kortare än sjötransport, säger Mats Olsson.
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Styrande politiker har länge uttalat den tyd-
liga ambitionen att flytta över mer gods till 
sjöfarten, både för att sjöfarten anses miljö-
vänlig, men också för att det börjar bli trångt 
på vägar och järnvägar.

Enligt Trafikverket svarar sjöfarten för 
ungefär en tredjedel av det totala godstran-
sportarbetet i Sverige. Men i ”Prognos för 
godstransporter till 2030” bedöms sjötran-
sporter växa snabbare än både lastbil och 
järnväg de närmaste 15 åren. Då mäter Tra-
fikverket kustnära sjöfart och trafik på Göta 
Kanal, Vänern och Vättern som inrikes 
transporter. Idag är den inrikes sjöfartens 
andel av transporterna dock försvinnande 
liten. Andelen har länge legat stilla på ca sju 
procent. Det kan jämföras med 47 procent för 
Nederländerna, 29 för Rumänien och 27 pro-
cent för Bulgarien. 

– Med EUs längsta kuststräcka har vi alla 
möjligheter att utveckla en hållbar närsjöfart. 
Sjöfartens lediga kapacitet kan också skapa 
möjligheter för snabba omställningar, säger 
Pia Berglund, vd för Svensk Sjöfart, organ för 
de svenska rederierna.

I EUs så kallade vitbok står det att 30 pro-
cent av vägtransporterna över 300 km ska 
flyttas över till sjöfart och järnväg till 2030, 
och 50 procent till 2050.

Frågan är om industrin är med på noterna? 
Den har länge och framgångsrikt lobbat för 

tyngre och längre lastbilar. Till nackdel för 
ökade inrikes sjötransporter. 

Måste få lika spelregler 

– Vi måste få lika spelregler mellan land- och 
sjötransporter, menar Berit Blomqvist, vd för 
Skeppsmäklarföreningen.

Staten ger årligen ca 10 miljarder för under-
håll av järnvägar och sammanlagt betydligt 
mer för underhåll av vägar. 

I praktiken för närsjöfarten idag en hård 
och ojämn kamp mot billiga lastbilstranspor-
ter från hamnar i Sydsverige, där utländska 
lastbilar som tankar billig och smutsig diesel i 
Polen, drar gods genom södra Sverige till, som 
det heter, ”oslagbart låga priser” och svensk 
industri tackar för det.

Att Sverige, liksom Tyskland, Österrike, 
Ungern och Schweiz är ett transitland, glöms 
lätt bort i kampanjen mot slitageavgifter. I 
dessa länder har nya vägavgifter införts. Den 
tyska Mauten gäller bara större vägar och 
inhemsk lastbilstrafik kompenseras. I Sverige 
bjuder vi på transit för de lastbilar som fraktar 
huvuddelen av Norges och Finlands export 
och import. 

”frys sjöfartens avgifter”

Men staten och politikerna sätter samtidigt 
själva krokben för ökade sjötransporter, anser 
Berit Blomqvist. Sjöfartens farledsavgifter 

”Staten sätter krokben för ökad närsjöfart”
Både nuvarande regeringen och förra har satt upp må-
let att flytta över godstransporter från lastbil till sjöfart. 
Det har hittills inte lyckats.

fortsätter att öka och även på andra sätt miss-
gynnas sjöfarten.

– Sjöfartens avgifter borde frysas istället för 
att höjas, säger hon och jämför snöröjningen 
på vägar och järnvägar, som generellt bekos-
tas av staten, med isbrytningen.

– Kostnaderna för isbrytning på 250–300 
miljoner per år har hittills fått statsbidrag. 

– Men nu verkar det som om sjöfarten själv 

ska få betala från och med nästa år, säger Berit 
Blomqvist.

För att verkligen flytta över mer gods till 
sjöfart, krävs också ett nytänkande från spe-
ditörerna:

– Speditörerna ”kan” lastbil men inte sjö-
transporter. Sjöfarten måste sälja in sig bättre 
mot varuägarna. 

AV göstA hULtéN

Vi söker en säljare av banners till 
www.intelligentlogistik.se samt 
annonser i vårt affärsmagasin.

Någon har sagt att logistik är 
konsten att på snabbast  
möjliga sätt omvandla en  
vara eller tjänst till pengar. 

En annons i Intelligent Logistik är ett annat smart sätt att 
göra just det.

Tillsammans når tematidningen i Dagens Industri,  
affärsmagasinet och tidningens hemsida med bransch
nyheter flera hundra tusen läsare och är därmed Nordens 
ledande kanal för att kommunicera med alla som arbetar 
inom och intresserar sig för logistik i bred bemärkelse.

Nu söker vi en annonssäljare till:  
www.intelligentlogistik.se och vårt affärsmagasin.

Du bör ha en gedigen erfarenhet av annonsförsäljning  
och arbetar mot överenskommen provision.

Hör av dig till oss på epostadress: gb@intelligentlogistik.se 

ANNONSSÄLJARE SÖKES

 
intelligentlogistik.com

!

sjöfarten påförs åter nya avgifter. är klockan snart slagen för svensk närsjöfart?

– Vi måste få lika spelregler mellan land- och 
sjötransporter, säger Berit Blomqvist.

– Med EUs längsta kuststräcka borde sverige 
ha alla möjligheter att utveckla en ökad andel 
närsjöfart, säger pia Berglund.
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Med 172 000 TEU 2015 och en tillväxt på 15 % 
hittills 2016, behåller Gävle containerhamn 
platsen som etta i Östersjön och trea i landet. 
Mark, kajer och infrastruktur ägs av Gävle 
kommun, men den operativa driften sköts av 
turkiska hamnoperatören Yilport, som tog 
över driften i maj i år med ett nytt 30-årigt 
avtal.

– De har sin egen personal nu och lastar och 
lossar själva. Ett 150-tal arbetar i hamnen och 
klarar ca 1 000 fartygsanlöp per år.Yilport vill 
bli en av världens tio största hamnoperatörer 
2025. Bolagets europeiska portfölj tredubb-
lades nyligen med förvärv av Tertir-gruppen 
med 9 terminaler i Portugal och Spanien.

– Med kombiterminalen Stockholm Nord, 
Oslo containerhamn och Gävle container-
hamnar kan vi få se nya transportkorrido-
rer säger Örjan Larsson, ordförande i Gävle 
hamn.

En del av SSABs plåt omlastas t ex nu i en 
turkisk hamn.

Bättre järnvägsanslutning än Norvik

Yilport ska bygga ännu en terminal som ska 
höja kapacitet till hela 500 000 TEU. Inom två 
år blir det nya kranar, 450 meter ny kaj och 
över 12 meters kajdjup.

– Den nya containerterminalen kommer 
att utvecklas i flera steg. Steg ett kommer 
att öka hamnens befintliga kapacitet med ca 

160 000 teu/år, säger Fredrik Svanbom, vd 
Gävle hamn.

Han påpekar gärna att konkurrenten Nor-
vik kommer att ha sämre järnvägsanslutning 
och att Gävle hamn i framtiden får ännu 
bättre järnvägsuppkoppling.

– Vi tror att Norvik stärker Mälardalen och 
söder därom, men att vi når Norra Mälarda-
len och den exportintensiva regionen Dalarna 
och Gävleborg på ett bättre sätt.

300 miljoner till anslutningsspår 

Ca 75 procent av containervolymerna går 
på export, därför är ökade importvolymer 
önskvärda. Här finns möjligheter genom Yil-
portägda kombiterminalen i Rosersberg. Med 
Byggmax etablering har dock Gävle just fått 
sitt första större centrallager.

Gävle hamn fruktar inte Norvik
Med en helt ny containerterminal och ny spåranslut-
ning rustar Gävle för att fortsätta som största svenska 
containerhamn på ostkusten.

– Ca 2 kilometer nya anslutningsspår till 
hamnen söderifrån kan spara tid för gods-
kunder i Gävle hamn. Investeringen är på 300 
miljoner, säger Per Erik Welker, projektledare 
från Trafikverket.

Kommunen och Region Gävleborg står för 
en mindre del och Trafikverket för resten av 
investeringen, som finns med i planen för 
2018 och ska vara färdigställd 2020. 

– Med nytt anslutningsspår och elektrifie-
ring för det befintliga hamnspåret, kommer 

varje enkelresa till och från hamnen nder. 
16 tåg per dygn till och från syd/väst och 

fyra tåg per dygn från norr ska klaras, enligt 
prognosen. 

– Alla godståg kan då köra direkt till och 
från hamnen. Växling och byte till ellok 
behövs inte längre, säger Per Erik Welker. 

– Det kommer att. att gå 30–40 minuter 
snabbare. En stor minskning av kostnaderna 
för hamnens godskunder. 

tExt OCh fOtO: LENA sONNE

NYKVARN

SÖDERTÄLJE
E20

E20

E4

E4/E20

Den nya trafikplatsen 
Almnäs till och från E20 minuter till  

Stockholm City30

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

Södertälje 
hamn är 
knutpunkt 
för gods-
transporter 
på fartyg.

StockholmEskilstuna/Göteborg

Helsingborg

Ett logistiskt nav, 
nära både E20 och E4

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

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

genom området, Södertälje Hamn endast några minuter 

bort och Stockholm/Skavsta flygplats inom 50 minuter. 

Ett cirka 1 000 hektar stort område med plats för 

verksamheter som logistik, industri, utbildning och kontor. 

Stockholm Syd erbjuder skräddarsydda lokaler och 

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

STOCKHOLM

UPPSALA

SÖDERÄLJE
Nykvarn

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås
Arlanda

E20

E18

E18

E4

E4

mellan Södertälje och Nykvarn

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

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

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

50 minuter söderut ligger flyg-
platsen Stockholm/Skavsta. 

Det nya 
logistiska 
navet

Yilport står för investeringar i nya kranar för containerhanteringen på 0,5 miljarder som ska 
vara på plats inom två år.

fredrik svanbom och örjan Larsson ser ljust 
på utvecklingen i gävle hamn och tror inte att 
Norvik kommer att påverka negativt.
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Vad gör chefen egentligen om dagarna?

Ledare och chefer ska utgöra den värdeska-
pande ryggraden i företags och organisatio-
ners verksamhet. Men vad gör de egentligen? 
Och hur värdeskapande är de? 

– Ledarskap är ofta inkonsekvent, omedve-
tet och ostrukturerat. Få ledare gör rätt saker 
på jobbet.

Simon Elvnäs är industridoktorand vid 
avdelningen för ergonomi på Kungliga tek-
niska högskolan, KTH i Stockholm sedan 
2010. Hans forskning går ut på att ta reda på 
vad chefer och ledare faktiskt gör med sin 
arbetstid genom beteendeobservationer och 
tidsmätning, och hur effektfullt deras arbete 
är. 

– Det handlar om att göra skillnad på att 
vara effektiv och vara effektfull, det spelar 
ingen roll hur effektiv du är om du inte gör 
rätt saker.

Han menar att chefer ofta klagar på att de 
inte hinner med alla sina arbetsuppgifter. 

– Tid är en konstant, frågan är vad du gör 
med den. Det största slöseriet som finns är 
ledare som går runt och inte vet vad de gör.

Ett bra exempel på värdeskapande ledar-
skap är återkoppling och feedback till medar-

betare, ett beteende som bevisligen ger positiv 
effekt på verksamheten. Det är också något 
många chefer ofta tror att de ägnar sig åt. 

Dålig koll

– När vi frågar ledare vad de gör med sin tid 
så uppskattar de att de lägger omkring 40 pro-
cent av sin tid på återkoppling. Men i verk-
ligheten lägger de 0–2 procent av tiden på att 
återkoppla.

Över 50 procent av tiden går istället till icke 
arbetsrelaterat prat. En annan vanlig arbets-
uppgift som ledare ägnar sig åt är att vara 
tysta.

– Generellt har ledare väldigt dålig koll på 
vad de ägnar sin arbetstid åt. Om fler skulle 
fokusera på rätt saker skulle tid frigöras, sam-
tidigt som man får bättre resultat i verksam-
heten. 

Leanledare värre än andra

Är leanledare mer medvetna i sitt ledarskap 
än andra?

– Nej, absolut inte. Snarare tvärt om, de 
lutar sig tillbaka på sina standardiserade 
arbetssätt. 

– Det finns en rolig paradox i Lean, en strä-
van mot att standardisera och minska varia-
tionen i produktionen. Men människor är per 
definition variation, med olika genuppsätt-
ningar, förutsättningar och behov. Vi preste-
rar bäst när vi får utveckla vår kreativitet och 
engagemang. 

– Lean försöker skapa standardiserade sys-
tem för varierande människor. Men nyckeln 
till att lyckas med leanimplementaring är att 
vara duktig på hantera variation. Föregånga-
ren till Lean, TQM (total quality manage-
ment) hade ett mer mänskligt perspektiv. 

Simon Elvnäs menar att chefen mycket väl 
kan vara den ”mänskliga faktorn” som orsa-
kar brister i verksamheten. 

– Den mänskliga faktorn bor i oss alla. 
De som ska leda oss kan faktiskt mycket väl 
tänka, känna och göra fel. 

frigör tid till värdeskapande

Sammanlagt följer forskartemet över 450 
ledare i företag och myndigheter. 

– Vi kodar beteenden utifrån vilken effekt 
de har, och ger chefer verktyg att se vilken 
effekt de får av den tid de lägger ned.

Samtidigt som ledarna studeras får de hjälp 
att utveckla sitt ledarskap, med stora positiva 
effekter på verksamheterna som följd. 

– Ledarna vi arbetar med tycker att det här 
är det bästa som hänt dem. De får ett mått på 
effekten av den tid de lägger ned. Flera med-
verkande har utsetts till årets ledare. 

De mest påtagliga effekterna brukar bli 
rejält minskad mötestid, att mängden frågor 
minskar drastiskt och att medarbetarna blir 
mer självgående. 

– Ledarna frigör tid till värdeskapande och 
får samtidigt en lugnare resa. 

Enligt Simon Elvnäs finns ingen motsva-
righet till den här forskningen i världen, de 
flesta ledarskapsmodeller är framspånade ur 
andra modeller och hela ledarskapsgenren 
har hamnat väldigt långt ifrån verkligheten. 

– Att vi forskar på praktiken gör oss unika, 
vi gör riktiga beteendeobservationer av fak-
tiska, riktiga ledare, kodar beteenden i en 
tidsstudieplattform och kopplar till effekten. 

Förutom doktorandtjänsten skriver han en 
bok med titeln ”Vad gör chefen” som planeras 
ges ut nästa år. 

AV hiLDA hULtéN

– Det största slöseriet på arbetsplatser är chefer som 
inte vet vad de gör, säger ledarskapsforskaren Simon 
Elvnäs, som leder ett ovanligt forskningsprojekt kring 
ledarskap vid KTH. 

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

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

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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www.intelligentlogistik.se
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INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Världsmästare på lager

Slussen – sinnrik 
flödesmodellLogistikfastigheter: 

Läget är allt

Dag Ericsson 
om SCM 2.0

Tema: Hamn 
och sjöfart

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7 2012

Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial

Ljus arbetsmarknad för  
nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet
Dag Ericsson:  

Mot djupare kundinsikt

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje

»Mr simmons«. torrnålsgravyr, Axel fridell. 

tänkbart

Chefer ägnar generellt ganska lite tid åt rätt 
saker. över 50 procent av arbetstiden går åt 

till icke-arbetsrelaterat prat. Bara 0–2  
procent av tiden ägnas åt värdeskapande,  

i form av feedback till medarbetare. 

– Lean försöker 
skapa standardi-
serade system för 
varierande männis-
kor – det är väldigt 
paradoxalt,  
säger simon 
Elvnäs.

f
O

t
O

: 
V

O
L
A

N
t
E
 



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

Intelligent Logistik. 23

Gösta Hultén

Peter Wiman

Pontus Sundin

Louise Richnau

Logistikläget 2017: Stockholm 
Torsdagen den 9 februari, Finlandshuset Stockholm 

UR pROgRAMMEt: 
tema fastighetsfinansiering 

Urban håkansson, head of real estate, swedbank 

Eva Landén, vd Corem Property group 

pontus sundin, sverigechef helaba  

Louise Richnau, vd brunswick real estate  

Analys logistikfastighetsmarknaden  
peter wiman, analyschef savills sverige 

Varuägarna har ordet 
talare tba

sveriges Bästa Logistiklägen 2017  
gösta hultén, senior editor, intelligent logistik

Vi ses i Stockholm! 

Mer information om evenemanget, program och anmälan: 
intelligentlogistik.com/logistiklaget-2017 

logistikläget är branschens nya mötesplats för logistiklägen,  
fastigheter, etableringar och varuägarfrågor. 

Urban Håkansson

Eva Landén



• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser

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

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

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

www.eastsweden.se

LINKÖPING
NORRKÖPING


