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Från start till mål
AJ Produkter hjälper dig hela vägen
Vi är specialister på möbler och inredning för kontor, skola, lager och industri. Med över 
40 år i branschen erbjuder vi smarta och välplanerade inredningslösningar och hjälper 
dig med allt från 3D-ritningar och produktförslag till leverans och montering. Hitta din 
personliga säljare på ajprodukter.se/ajsolutions

Engagemang 
AJ Produkter har  
kundfokus i allt vi gör.  
Vi lyssnar på dig och  
tar fram lösningar som 
är anpassade efter  
dina behov.

Helhetslösningar
Hos AJ Produkter får 
du alltid en komplett 
lösning. Vi finns med 
dig hela vägen från 
planeringsstadiet tills 
den nya inredningen  
är på plats.

Spetskompetens 
Vi har lång erfarenhet  
av att inreda, hitta 
lösningar och leda 
projekt - oavsett om det 
gäller lagerinredning, 
kontorsinredning eller 
skolinredning.

Order
Om du är nöjd med förslaget 
hjälper vi dig att lägga en order. 
Vid specialbeställning skickar 
vi en order till våra fabriker som 
börjar tillverka dina produkter.

Kontakt
Behöver du hjälp med ett projekt? 
Börja med att kontakta våra säljare 
på ajprodukter.se/ajsolutions.

Förslag på lösning
Vi tar hand om produktförslag, gör 
3D-ritningar och utformar offerter 
utifrån det underlag vi har fått fram. 
Allt för att kunna ge dig en bra 
lösning.

Nöjd kund
Vi följer upp våra uppdrag och ser 
till att du som kund är 100% nöjd. Vi 
hjälper dig gärna med dina framtida 
inredningsprojekt - stora som små. 

Steg för Steg mot ett lyckAt ProJekt!

Leverans & montering
Varorna levereras enligt dina 
önskemål. Behöver du hjälp med 
montering löser vi självklart det!

Genomgång & utvärdering
Vet du vilka produkter du har behov 
av eller vilka behov du behöver 
lösa? Vi går igenom och utvärderar 
dina behov för att skapa oss en 
tydlig bild av din verksamhet.

Presentation
Vi presenterar ett förslag på en 
helhetslösning som passar dina 
behov och önskemål.

Projekt & kundavtal Hitta din personliga säljare på ajprodukter.se/ajsolutions
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”När det gäller logistik är det viktigt att måtten 
hänger ihop hela vägen för att få lönsamhet 
och det kunde AJ Produkter hjälpa oss med”

- Peder Lanefelt,  
E-commerce Logistics Manager, Synsam

Synsam - Lager
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VI KAN LOGISTIKFASTIGHETER
PÅ MILLIMETERN!

Med mer än 1 miljon kvadratmeter modern logistikyta så är vi Nordens största ägare 
och utvecklare av effektivare och intelligenta logistikfastigheter. Det ger våra hyresgäster 
smidighet som konkurrenskraft plus energibesparande design som bidrar till regionens 
hållbarhet. Summan av detta gör att vi kan erbjuda lägre hyror. Vi kallar det för  
intelligent logistics facilities.

Vi är en långsiktig och uthållig aktör som vill bidra till ett hållbart Norden. Vi utvecklar, 
uppgraderar och effektiviserar för att i decennier framöver ha de modernaste och mest 
relevanta anläggningarna för en logistikbransch i ständig förändring.

Följ med oss på www.logicenters.com mot ett hållbart växande logistiknätverk!

OM MAN SKA UTVECKLA NORDENS STÖRSTA LOGISTIK-

PORTFÖLJ DE KOMMANDE 30 ÅREN, SÅ ÄR DET BRA 

ATT VARA GREEN BUILDING CERTIFIERAD.

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, DANMARK, FINLAND OCH NORGE. GENOM VÅR LEDANDE POSITION ÄR VI IDAG 
EN ETABLERAD PARTNER FÖR NÅGRA AV DE FRÄMSTA AKTÖRERNA INOM TREDJEPARTSLOGISTIK. VÅRA FASTIGHETER ÄGS GEMENSAMT AV ETT FLERTAL FONDER SOM FÖRVALTAS AV NREP.

Vi bygger enligt EU Green Buildings klassificering
vilket betyder en energiförbrukning som är 25% lägre
än de riktlinjer som lagen anvisar. Inkluderar t.ex.
fjärrvärme, 200 mm isolering i ytterväggar och tak
för goda termiska egenskaper samt rörelsestyrd
belysning etc, vilka minskar CO2 utsläppen avsevärt.
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miljoner ton. Så mycket mat slängde vi i 
Sverige under 2014 enligt Naturvårdsverket. 
Smaka på siffran. Det är alltså grödor som 
odlats, djur som slaktats och kor som mjölkats. 
För att vi ska slänga.

Under större delen av mänsklighetens historia hade ett sådant slöseri 
varit totalt otänkbart. Då, när vi levde med djuren eller jagade dem i 
skogen, när vi samlade, plockade och slet för varje bit mat. Då var vi 
nog mer noga med att planera vår konsumtion, så att mjölken inte åkte i 
vasken. 

Enligt Kristina Liljestrand som forskar på minskat matsvinn i logis-
tiksystemen, är de största bovarna konsumenterna. Men i producent-, 
transport- och försäljningsledet finns också mycket att göra för att 
minska svinnet. Vi bär alla ansvar. 

Därför blev jag också så glad häromdagen, när Matcentralen fick ta 
emot ett specialpris vid PostNord Logistics Award. Matcentralen arbetar 
med att minska matsvinnet och se till att överbliven eller kasserad mat 
används och går till dem. De driver två egna butiker under namnet 
”Matmissionen” där socialt utsatta kan handla livsmedel kraftigt rabatte-
rat, de delar ut mat till sociala verksamheter och tar hand om överbliven 
och donerad mat vid sitt centrallager i Veddesta, med så effektiv logistik 
som möjligt. 

Det är bra. Effektiv logistik betyder mindre slöseri. Läs om hur man 
kan minska svinnet på sid 14–15. 

Ett annat fenomen som utmärker vår nutid är appar. I digitalisering-
ens era fullkomligt översköljs vi av ny teknik, nya sätt att konsumera och 
olika smarta appar som ska underlätta eller bara underhålla vår vardag. 

Och logistiken är inget undantag. ”Framtidens affärssystem är appifie-
rade” spår AEBs vd Ted Roth och säger samtidigt att vi i framtiden kan 
e-handla våra IT-system. Redan idag går det att köpa sitt tullhanterings-
system i en webbutik, utan att vare sig ringa eller träffa en enda säljare. 
Vem hade trott det för ett par år sedan? 

Ökad automation hör också vår tid till. Automation betyder att en 
maskin eller teknik utför ett arbete som tidigare utförts av människor. 
Nyligen spådde konsultföretaget McKinsey att hälften av alla jobb har 
automatiserats bort inom 20 år. I Rotterdams hamn har hamnarbetarna 
på några år reducerats från 30 000 till 7 500 på grund av automatise-
ringen. Vid Rio Tintos gigantiska gruvor i Australien lastas järnvägsvag-
narna av automatiska dumprar i förarlösa tåg, som kör lasten hela vägen 
till en hamn.

I lagerhantering och logistik har automation en viktig roll att spela. 
Svagheten är flexibiliteten – inget system kan ersätta den mänskliga hjär-
nan. Men teknikutvecklingen har gjort automationen tillräckligt flexibel 
för att på allvar välkomnas in i lagren, inte minst för de ofta kreditsvaga, 
snabbväxande, oförutsägbara e-handlarnas logistik. Där tycks det ha 
lossnat rejält – t ex för robotlager, där anläggningarna kan byggas på som 
lego, vartefter verksamheten växer. 

På område efter område gör automation och robotisering om logisti-
ken. Bara fantasin sätter gränserna. Intelligent Logistik har i över 10 år 
följt och rapporterat från logistikens framkant i Sverige och världen. Vill 
du också följa med oss in i framtiden så glöm inte att prenumerera. 

Hilda Hultén
Chefredaktör
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oschyssta transporter

sionen att sätta upp en gräns på två år, 
berättar Heidi Wiik, jurist på Arbets-
miljöverket.

En så generös tidsgräns skulle knap-
past lösa problemet med den misär, 
som utländska chaufförer i Sverige 
ibland tvingas leva i. Den tandlösa 
lagen gör att uppdragsgivare kan tolka 
reglerna som de vill. Så tolkar t ex 
norska statsägda Bring att verksam-
heten med utländska chaufförer, som 
idag enligt Transportarbetarförbundet 
regelbundet arbetar från företagets depå 
i Jönköping i ett par månader åt gången, 
inte bryter mot lagen. De är anställda 
via det slovakiska bolaget Bring Truck-
ing.

Osund konkurrens
Förra året anmälde Transportarbetar- 
förbundet Bring Trucking till Arbets-

EU, som öppnat för fri rörlighet, har 
svårt att göra något åt avarter och miss-
bruk, eftersom en del medlemsländer 
bromsar.

Tandlöst direktiv
Transportområdet regleras av EUs 
s k utstationeringsdirektiv. Om en 
utstationering t ex av chaufförer pågår 
högst fem dagar, behöver det inte göras 
någon anmälan till Arbetsmiljöver-
ket, som är rapporteringsmyndighet 
i Sverige. Utstationering ska enligt 
utstationeringsdirektivet tillåtas under 
”en begränsad tid”. Men det finns ingen 
definition av vad som är en ”begränsad 
tid” varken i utstationeringslagen eller 
utstationeringsdirektivet.

– Nej det finns ingen definition av 
vad begränsad tid innebär. Men nu 
finns det ett förslag från EU-kommis-

Utstationering för transportarbete ska 
tillåtas under ”en begränsad tid”. Men 
det finns ingen definition av vad som är 
en ”begränsad tid” i utstationeringsla-
gen eller utstationeringsdirektivet. Det 
öppnar för godtycke.

Av Gösta Hultén

Enkäter både på EU-nivå och inom 
Norden tyder på att osund konkurrens 
och dumpade löner är vanliga inom 
vägtransporter.

EUs fria rörelse för tjänster har gjort 
att chaufförer från Rumänien, Bulgarien 
och andra östländer sköter allt mer av 
transportarbetet i Sverige, för löner som 
ligger på en sjättedel eller mindre av de 
svenska kollektivavtalens löner.

Till den här utvecklingen bidrar också 
en stor brist på chaufförer i Sverige.

Tandlös lag öppnar för dumpade chaufförslöner

»Företag 
som strun-
tar i anmä-
lan löper 
mycket lite 
risk för 
sanktioner. 
Om företa-
get tillhör 
transport-
branschen 
är risken i 
praktiken 
noll.«

Utstationerad arbetskraft ska ha samma villkor som svenska chaufförer när det gäller minimilön, arbetsmiljö, semester och arbetstider.  
Men risken för sanktioner är liten. Företaget och personen på bilden har inget med texten att göra.
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utreda, resurser som vi inte har. 
Vi vet ju inte ens var de olika 
fordonen befinner sig, säger Heidi 
Wiik.

– Vi behöver veta vem som är 
mottagare av tjänsten och hur 
länge arbetstagarna arbetar här i 
landet. Om arbetstagarna är här 
kortare tid än fem dagar behövs 
ingen registrering enligt utstatio-
neringsdirektivet.

Upphandlarnas delansvar
I Danmark är inhemska bolag 
som köper tjänsten åtminstone 
skyldiga att anmäla utstatione-
ring till registret. Så är det inte i 
Sverige.

– Vi ser gärna en liknande 
lösning i Sverige, men initiati-
vet måste i så fall komma från 
regeringen. 

– Visst kan det förekomma 
orimliga villkor för utländska 
chaufförer som arbetar i Sverige.

Men för att få en ändring till 
stånd behöver kanske de som 
upphandlar transporterna ställa 
sådana krav.

sanktionsavgift. Arbetsmiljöverket 
anser också att regelefterlevnaden 
är svår att utreda.

– Då krävs stora resurser att 

lite risk för sanktioner. Om företa-
get tillhör transportbranschen är 
risken i praktiken noll. Inget enda 
transportföretag har behövt betala 

miljöverket. Brings fordon kör 
kontinuerligt åt Ikea mellan 
Jönköping och Oslo i ett par 
månader. De sover i sina bilar och 
sköter hygien och äter i Brings 
depå i Jönköping. Lönen ligger på 
ca 4 000 kr per månad; mindre än 
en sjättedel av svenska chaufförers 
löner. Det innebär också en osund 
konkurrens mot andra åkerier.

Arbetsmiljöverket, som är 
tillsynsmyndighet, säger att de 
saknar resurser att kontrollera 
efterlevnaden av utstationerings-
direktivet. Utstationerad arbets-
kraft ska ha villkor som följer 
svensk lag för till exempel arbets-
miljö, semester och arbetstider. 
Lönerna får inte understiga mini-
milönen i kollektivavtalen.

– EU-direktivet hänvisar till 
minimilöner. Men Sverige till-
lämpar ju inte ett system med 
lagstadgade minimilöner, påpekar 
Heidi Wiik. 

Noll risk för sanktioner
Det betyder att ett företag som 
struntar i anmälan löper mycket 

oschyssta transporter

catenafastigheter.se

LIVE 2017

Välkommen till årets LogistikTrender LIVE  
4 maj 2017 Dunkers Kulturhus Helsingborg

Häng med på en djupdykning  
i tre områden som påverkar  
framtidens logistik.

• Delningsekonomi i en allt digitalare värld

• Förändrade behov kräver nya lösningar

• Last mile på riktigt

Läs mer och anmäl dig på: catenafastigheter.se

EUs fria rörelse för tjänster har gjort att chaufförer från Rumänien, Bulga-
rien och andra östländer sköter allt mer av transportarbetet i Sverige.
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Här är  
Sveriges 10 största  
logistikbyggnader

Dagligvaruaktörerna, möbeljätten IKEA och 
handelsföretag som Elgiganten och Clas Ohlson 
behöver stora ytor för sin logistik, men allra störst 
yta har Jula i Skara. Här är Sveriges till ytan största 
centrallager. 

Av Hilda Hultén

Storleken är inte allt. Men när det kommer till 
logistikbyggen är den internationella trenden att 
lager blir allt större. Företag som Amazon och 
Zalando bygger megalager på hundratusentals 
kvadratmeter. 

I Sverige syns dagligvarujättarna och stora 
handelskedjor bland dem som har störst behov 
av stora lager. Allra störst är Julas centrallager i 
Skara, som är totalt 153 000 kvm stort. Strax efter 
kommer Coops Broterminal, som enligt fastig-
hetsägaren Stendörren har en uthyrningsbar yta 
på 143 000 kvm. 

Flera av de största logistikfastigheterna i Sve-
rige, är byggda med s k clad racking-teknik, en 
byggteknik som annars har varit ganska ovanlig i 
Byggsverige. 

Storlek kan mätas på olika sätt; totalyta mot 
logistikyta, golvyta mot takyta eller uthyrnings-
bar yta, där även entresolplanens kvadratmeter 

räknas in. Volym, kapacitet och antal pallplatser 
är andra sätt, där ett höglager har betydligt större 
volym än ett lägre lager och automationsgraden 
påverkar hur effektivt lagret är. Dessutom kan en 
fastighet vara uppdelad på flera separata byggna-
der, som sammankopplats på olika sätt. Beroende 
på hur man väljer att mäta får man olika resultat, 
så därför ska man inte stirra sig blind på listans 
exakta kvadratmeterangevelser. 

Svårjämförda fastigheter
Men i de fall det varit möjligt gäller siffrorna total 
yta under ett tak i byggnader som huvudsakligen 
innehåller logistikyta. I DSVs fall räknas t ex 
12 000 kontor/administration till den totala ytan 
och i Coop-lagret i Upplands Bro är fastigheten 
egentligen två separata byggnader. 

DSVs 102 000 kvm stora fastighet i Landskrona 
är förberedd för en framtida tredubbling. 

– Vi kan bygga ut ytterligare 200 000 kvm i 
Landskrona. Men det är inget som är aktuellt 
i dagsläget, säger DSV Solutions vd Jan Runge 
Pedersen. 

IKEA har sin logistikuppdelad på flera separata 
byggnader både i Torsvik och i Älmhult. Skulle 
den totala ytan räknas hade IKEA hamnat högre 
i listan. 
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logistikfastigheter

Med sina 153 500 kvm är Julas centrallager i Skara sedan 2015 Sveriges 
största logistikbyggnad. 

1. Jula, Skara 
Lageryta: 153 500 kvm

Julas centrallager i Skara är Sveriges och norra Europas största logistik-
byggnad under ett enda tak och skulle rymma ca 30 fotbollsplaner eller 
fem kungliga slott. Första etappen byggdes 2004 och fjärde etappen om 
46 000 kvm var färdig hösten 2015. Ägs av Jula. 

2016 fick Elgigantens jättelager i Torsvik ett tillskott som gjorde lagret till 
Sveriges tredje största. 

3. Elgiganten, Jönköping 
Lageryta: 107 000 kvm

Elgigantens centrallager i Torsvik söder om Jönköping servar hela Norden. 
Fastigheten har nyligen byggts ut med ett 12 000 kvm höglager som togs i 
drift under 2016. Ägs av Cordea Savills.

Fastigheten ligger intill den blivande logistikparken Stockholm Väst som 
ska växa fram i Upplands Bro. 

2. Coop, Upplands-Bro 
Lageryta: 143 000 kvm 

Logistikfastighet i Upplands-Bro om totalt 130 000 kvm som innefattar 
Coops huvudlager för kolonialvaror och är navet i Coops logistiknät. De två 
huvudbyggnaderna i komplexet är ca ca 84 000 resp 29 000 kvm stpra och 
sammanbyggda med en korridor. Sedan 2014 ägs fastigheten av Stendör-
ren, som nu utvecklar marken intill lagret till en ny logistikpark under 
namner ”Stockholm Väst” tillsammans med Kilenkrysset. 

Tack vare automation och modern hantering har ICAs Helsingborgslager 
betydligt färre anställda än t ex Västerås. 

4. ICA, Helsingborg 
Lageryta: 105 000 kvm

ICAs största och modernaste distributionsenhet. Byggdes ut med 34 000 
kvm 2015, bl a en 30 meters höglagerdel med utrymme för ytterligare ex-
pansion. Fastigheten köptes gemensamt av ICA och Alecta från dåvarande 
Tribona år 2013.
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logistikfastigheter

DSV har möjlighet att utöka sin logistikteminal med ca 200 000 kvm. 
Detta är dock inte aktuellt i dagsläget, enligt vd Jan Runge Pedersen. 

5. DSV, Landskrona 
Lageryta 102 000 kvm

Danskägda DSV samlade 2014 sin tidigare anläggningar i Helsingborg 
och Malmö till en ny 102 000 kvm stor anläggning vid E6, strax öster om 
Landskrona. Fastigheten blev klar 2013 och är fördelad på 55 000 kvm lager, 
35 000 terminal och 12 000 kvm administration/kontor i ett komplex. 

7. IKEA, Jönköping 
Lageryta: 93 000 kvm

Byggnaden rymmer IKEAs distributionslager i Torsvik utanför Jönköping 
och är den största, sammanhängande av bolagets logistikbyggnader på or-
ten, vilka omfattar ytterligare nästan 124 000 kvm. Ägs av IKEA Fastigheter.

Drygt 20 000 kvm av logistikytorna är vakanta i Sagax fastighet i Jordbro.

6. Sagax/Axstores, Jordbro 
Lageryta: 93 000 kvm

Fastigheten i Jordbro Haninge söder om Stockholm är till stor del uthyrd 
till Axstores som hyr ca 55 000 kvm av fastigheten som distributionslager. 
Sagax köpte fastigheten 2011. 

ICA-lagret i Västerås har den högsta avkastningen på marknaden, med 
direktavkastning på 10 procent per år. 

8. ICA Västerås 
Lageryta: 90 000 kvm

ICA i Västerås är distributionsenhet för Mälardalen och nationellt central-
lager för specialvaror/non foods. Har en yta på ca 90 000 kvm + 4 000 kvm 
separat kyllager. Totalt ca 1 400 anställda. Byggt 1990, senaste utbyggnaden 
gjordes 2004. Fastigheten ägs av Saltängen Property Invest.
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logistikfastigheter

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

www.logpoint.se

Vi har alla förutsättningar och ett av de bästa lägen man kan ha – 
10 min från Jönköping, mitt emellan Nordens största städer och 
med vägarna precis utanför. 

Men vi kan bli ännu bättre genom att skapa mer service, fler 
kontaktytor och större möjligheter för expansion och tillväxt. 

För även om vi har Nordens bästa läge så ska vi också bli 
Nordens bästa logistikområde. 

Ett av Sveriges största logistikkomplex finns, kanske föga förvånande,  
i Älmhult. 

9. IKEA, Älmhult 
Lageryta: 88 000 kvm

IKEAs distributionscentral på hemorten Älmhult. Det enskilt största av 
IKEAs tre lagerenheter i Älmhult. IKEA äger nämligen ytterligare 166 000 
kvm där.

10. Prologis, Jönköping 
Lageryta: 82 000 kvm

Den Prologisägda byggnaden i Torsvik söder om Jönköping är uthyrd till 
DHL, DB Schenker och Papyrus Supplies. Fastigheten byggdes 2008.
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vinjett

inom bolaget att satsningen i Eskilstuna 
skulle påverka Örebro negativt, men 
det har vi inte märkt av. Den planerade 
motorvägsutbyggnaden mot Göteborg 
gynnar Örebro som logistikläge ytterli-
gare, jämfört med t ex Jönköping. 

Olika styrkor
Satsningen i Eskilstuna Logistikpark 
i Kjula är ett nära 60 000 kvm stort tred-
jepartslager för flera användare som ska 
bli inflyttningsklart i början av 2018. 
Lagret kommer att ha stickspår för att 
kunna lasta och lossa tåg, markportar 
för sidlossning, en avdelning för farligt 
gods samt kontorsutrymmen.

– Eskilstuna och Örebro har olika 
styrkor. Det är billigare i Eskilstuna, 
eftersom kommunen satsat så mycket 
pengar i mark och infrastruktur. Sen är 
det betydligt bättre tågförutsättningar 
där. – Örebros styrka är framförallt väg-
nätet, med både E18 och E20.

DHL har självklart nytta av Hallsberg 
som kombiterminal, påpekar han. 

– Men kombiterminalen i Eskilstuna 
ligger närmare anläggningen. Sen har 
lägena lite olika profil. Eskilstuna fung-
erar lite mer som en hub för storstads-
logistik och ett komplement till den 
dyra stockholmsmarknaden. Örebro 
har mer profil som traditionell lager-
punkt för Norden.

– Sen är det ganska få TPL-aktörer i 
Örebro, de flesta lagren där är för ege-
nanvändare.

DHL Supply Chain har 15 TPL-
anläggninar i Sverige, med en total yta 
på 340 000 kvm, ca 1 000 anställda och 
totalt 100 kunder. 

leverantör åt Groupe SEB i Europa. 
– Dessutom lämpar sig Örebro 

geografiskt väl för att försörja Norden, 
säger Markus Kvarnlöf. 

Anläggningen fullbelagd
Omkring två tredjedelar av volymerna 
kommer från Finnerödja, och resten 
från Groupe SEB. Verksamheten kom-
mer att ta upp en yta på i snitt 13 000 
kvm i DHLs totalt 55 000 kvm stora 
anläggning i Marieberg. Anläggningen 
är därmed fullbelagd. 

– Vi hade omkring 7 000 kvm som 
stod tomma och har fått flytta ett par 
andra kunder för att frigöra yta. Men 
nu är det fullt. 

Kontraktet med Groupe SEB är tre-
årigt och gäller endast lagerhållningen. 
Transporterna ligger hos en annan 
aktör. 

Örebroregionen kom tvåa på Intel-
ligent Logistiks lista över Sveriges bästa 
logistiklägen 2017, efter ständiga ettan 
Göteborg. Etableringsmässigt är läget 
hett. Under 2016 och 2017 står Örebro 
för närmare en tredjedel av landets 
tillkommande logistikytor. DHL har 
ytterligare ett 20 000 kvm stort lager i 
Pilängen som också det är fullt.

Markus Kvarnlöf känner av att läget i 
Örebro är hett just nu. 

– Jag kan säga att vi varit oroliga 

Elektronikföretaget OBH Nordica lämnar 
sitt Nordenlager i Finnerödja och flyttar 
verksamheten till DHL i Örebro. Detta 
sedan företaget köpts upp av en fransk 
elektronikkoncern med helt annan 
logistikstrategi. 

Av Hilda Hultén

År 2015 köptes den svensk-danska kök-
selektroniktillverkaren OBH Nordica 
upp av den franska Groupe SEB. Nu 
konsolideras logistikverksamheten för 
de båda bolagen i tredjepartslogistikern 
DHL Supply Chains lager i Marieberg, 
utanför Örebro. 

Beslutet togs våren 2016 och flytten 
påbörjades under februari 2017.

– Vi ska leverera ut första varan 
härifrån den 4 april, berättar Markus 
Kvarnlöf, site manager på DHL Supply 
Chain. 

Groupe SEB har tidigare haft sitt 
Nordenlager hos en annan TPL-aktör i 
Köpenhamn. OBH Nordica har drivit 
lagret i Finnerödja i egen regi. Bägge 
lagren lämnas nu och verksamheten 
konsolideras till en lagerpunkt. 

– I och med att OBH Nordica köpts 
upp så får de anpassa sig till Groupe 
SEBs logistikstrategi, som är att lägga ut 
logistiken på tredje part. 

DHL är redan en omfattande TPL-

DHL tar över OBH Nordicas Logistik

»Eskilstuna och Örebro har olika styrkor. Eskilstuna är 
billigare och har bättre järnvägsförutsättningar. Örebros 
styrka är vägnätet och läget som lagerpunkt för hela  
Norden«

– Vi har varit oro-
liga inom bolaget 
att satsningen i 
Eskilstuna skulle 
påverka Örebro 
negativt, men det 
har vi inte märkt 
av, säger Markus 
Kvarnlöf. 

DHLs nya lager i Eskilstuna kommer att ha stickspår för att kunna lasta och lossa tåg. De goda tågmöjligheterna är en styrka hos Eskilstuna som logistik-
läge, menar Markus Kvarnlöf. 
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arna i containerterminalen 
påverkat möjligheterna att hitta 
hyresgäster?

– Nej det tror jag inte, det är ju 
ett övergående problem. Göte-
borg är Nordens största hamn, det 
förändras inte för att det tillfälligt 
finns störningar i produktionen.

Svårigheten att hitta hyresgäster 
till spekulationsbyggen gäller även 
Bockasjös 32 000 kvm stora logis-
tikfastighet i Arlandastad norr om 
Stockholm, som blev klar våren 
2014 och fortfarande står tom. 
Men Joakim Hedin är fortfarande 
optimistisk. 

– Vi är väldigt nära ett kontrakt 
för hela fastigheten.

– Vi jämför oss inte med det 
som byggs för egenanvändning, 
men i uthyrningssegmentet har vi 
en rätt stor marknadsandel.

Outhyrda spekulationsbyggen
Den nya Volvo-byggnaden blir 
fastighet nummer två på den 
mark på Hisingen som Bockasjö 
förvärvade våren 2015. För den 
första fastigheten, spekulations-
bygget på 24 300 kvm, förs samtal 
med potentiella hyresgäster, men 
inget avtal är tecknat.

– Men vi har flera diskussioner 
igång och ligger nära avslut, säger 
Joakim Hedin.

Har konflikten och störning-

– Nej, Volvo ökar produktionen 
och det för med sig behov av ytor. 
Men logistikparken är till för all 
logistik som har nytta av att ligga 
nära hamnen.

106 000 kvm under uppförande 
Förutom projekten på Hisingen 
bygger Bocksjö två terminaler för 
PostNords räkning, en i Örebro på 
27 000 kvm och en på 5 000 kvm 
i Västerås. Dessutom uppförs ett 
ca 23 000 kvm stort logistikcenter 
i Eskilstuna med Sportamore som 
hyresgäst. Totalt har bolaget alltså 
nära 106 000 kvm logistikytor 
under uppförande.

– Det är fem byggnader som 
byggs samtidigt, så mycket har vi 
inte haft på gång samtidigt förut. 
Då har det varit tre byggen som 
mest. 

– Och i Landvetter är markarbe-
tena färdiga i april, så där kan det 
också snart bli byggdags.

Räknar man in markarbetena 
som pågår vid Landvetter och på 
Hisingen, gör bolaget totala inves-
teringar på 1,5 miljarder kronor.

– Det märks att behovet av 
logistikfastigheter är stort. Inte 
minst från den växande e-handeln 
och på grund av att Volvo går så 
bra. Det gäller ju både lastbil – och 
personbilar.

Enligt Joakim Hedin har bolaget  
färdigställt drygt 250 000 kvm 
logistikytor mellan 2012 och 2017, 
att jämföra med de 835 000 kvm 
som totalt byggts för uthyrning 
under samma period.

logistikfastigheter

Bockasjö känner av medvinden för 
logistikfastigheter. Just nu bygger 
bolaget fem logistikfastigheter på 
sammanlagt 106 000 kvm. Men 
ett spekulationsbygge tycks svårt 
att få uthyrt. 

Av Hilda Hultén

Logistikbyggaren Bockasjö har 
fullt upp. Just nu har bolaget fem 
olika logistikfastigheter under 
uppförande, i Göteborg, Örebro, 
Västerås och Eskilstuna. Hälf-
ten av ytorna byggs i den nya 
logistikparken på Hisingen intill 
Göteborgs hamn, där bolaget 
uppför två logistikbyggnader. Den 
ena är 25 000 kvm och byggs på 
spekulation, den andra är 26 400 
kvm och fullt uthyrd till Volvo. 

Det var i februari som Bocka-
sjö tecknade avtal med Volvo 
Car Corporation, VCC om att 
uppföra en ny logistikbyggnad på 
Hisingen. VCC kommer att hyra 
hela fastigheten på totalt 26 400 
kvadratmeter som färdigställs i 
två etapper. Etapp ett, på ca 9 000 
kvm, kommer att vara klar till 
sommaren, resten ska stå inflytt-
ningsklart våren 2018.

– Det är jättekul! Volvo ökar 
produktionen rejält och det för 
med sig massor av behov av ytor, 
säger Bockasjös vd Joakim Hedin.

Även Prologis bygger ju på His-
ningen med Logent som hyresgäst 
och Volvo som användare – kom-
mer den nya logistikparken bli en 
Volvopark?

Byggboom 
för Bockasjö 

– Göteborg är Nordens största hamn, det förändras inte av tillfälliga stör-
ningar i produktionen, säger Joakim Hedin. 

106 000 KVM UNDER UPPFÖRANDE

Ort  Användare  Leverans/inflytt Yta kvm 

Hisingen Spekulation Augusti2017 25 000

Hisingen VCC etapp 1 Juli 2017  9 000

Hisingen  VCC etapp 2 Feb 2018 17 400

Eskilstuna Sportamore Juli 2017 23 000

Örebro PostNord Januari 2018  26 600

Västerås PostNord Januari 2018   5 000

Totalt under uppförande  106 000 

Så här ska Volvos nya logistikanläggning på Hisingen se ut. 
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livsmedelslogistik

2016 publicerades hennes avhand-
ling, Reducing the environmental 
impact of food products logistics 
systems. Den handlar om hur 
aktörer i livsmedelsförsörjnings-
kedjan kan arbeta för att minska 
sin miljöpåverkan.

Hon började studera klimat-
påverkan från transporter men 
breddade snart forskningen till att 

Det är dock svårt att uppskatta 
mängden och det finns studier 
som visar både lägre och högre 
värden.

Breddad forskning
Kristina Liljestrand är teknologie 
doktor på Chalmers i Göteborg 
och forskar inom området hållbar 
livsmedelslogistik. I december 

Diskussionerna kring matsvinn 
handlar ofta om hushållens roll. 
Kristina Liljestrand tycker att det 
är bra, eftersom det mesta svin-
net finns i konsumentledet. Men 
företagen i logistikkedjan bidrar 
också till problemet. Enligt en ny 
europeisk studie stod producen-
ter, grossister och detaljister för 
35 procent av det totala svinnet. 

Logistikkedjan står för en ansenlig 
del av matsvinnet i Sverige. 
Forskaren Kristina Liljestrand har 
studerat hur producenter, 
grossister och detaljister arbetar 
för att minska problemet. I sin 
avhandling serverar hon ett 
smörgåsbord av lösningar.

Av Minna Ulin

Konsumenterna är de största bovarna när det gäller matsvinn, men producenter,  
grossister och detaljister står för omkring 35 procent av det totala svinnet.  

Hon synar 
matsvinn i logistiksystemen
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livsmedelslogistik

era för dem. Men det vore väldigt 
intressant att titta på potentialen 
och försöka få en uppfattning om 
vilka lösningar som ofta får stor 
genomslagskraft.

Hon hoppas kunna genomföra 
fler studier på området, det finns 
många frågor som behöver få svar. 
Till exempel vill hon fördjupa sig 
i producentledet och titta särskilt 
på mindre aktörer.

– De små producenterna har 
inte alls samma resurser och 
kapacitet att utveckla logistiksys-
temen som stora företag. Det vore 
oerhört intressant att titta på hur 
man kan hjälpa dem att minska 
matsvinnet med enkla medel.

betspartners utan att arbeta med 
de befintliga. Att ta upp frågan 
om hur man ska samarbeta för 
att minska svinn som en punkt 
på agendan när man träffas och 
diskuterar andra saker.

Svårmätt potential
Kristina Liljestrand har inte gjort 
någon kvantitativ bedömning 
av verktygens möjligheter. Att 
mäta potentialen kan vara svårt 
eftersom många olika parametrar 
spelar in när det gäller att minska 
svinnet, till exempel vad som är 
orsaken och vilka livsmedel man 
jobbar med.

– Jag tror att det är väldigt 
viktigt att företagen funderar på 
vilka lösningar som kan fung-

och faktiskt förstå var det mesta 
svinnet finns och vad det beror 
på.

•  Klassisk logistik. Att man på 
försöker förbättra material- 
och informationsflödet och 
funderar på hur man applicerar 
välkända logistikbegrepp för att 
minska matsvinn.

•  Ifrågasättande av mål. Att 
utveckla sina mål kan ge stora 
effekter. Det handlar om att 
identifiera när matsvinnet är 
som störst och om små föränd-
ringar i kraven på logistiksyste-
met kan minska problemet.

•  Nödlösningar. Åtgärder man 
tar till om svinn uppstår trots 
att man jobbat med de andra 
lösningarna. Det vanligaste är 
att man sänker priset för att 
snabba på flödet genom kedjan.

Smörgåsbord av goda råd
Kristina Liljestrand beskriver 
sammanställningen som ett smör-
gåsbord för aktörer som vill arbeta 
för att minska matsvinnet. Hennes 
råd är att börja med att försöka 
förstå roten till problemet.

– Många aktörer jag pratat med 
trodde att de visste varför svin-
net uppstod och var, men när 
de verkligen kartlade problemet 
systematiskt blev de ibland ganska 
förvånade.

Det är också viktigt med förstå-
elsen för att det kan vara svårt att 
göra något själv.

– Ingen av lösningarna involve-
rade bara en aktör. Av producent, 
grossist och detaljist var det alltid 
minst två aktörer inblandade. Det 
visar på hur otroligt viktigt det är 
med samarbete i kedjan.

Hon poängterar att det inte 
handlar om att hitta nya samar-

också handla om matsvinn.
– Ju mer jag läste in mig på 

ämnet desto mer förstod jag att 
det som gör det intressant att stu-
dera miljöpåverkan i livsmedels-
logistik är att mycket kopplat till 
produkterna. Det blir matsvinn 
även i logistiksystemet.

Tre huvudorsaker till svinn
Både svensk och internationell 
forskning ger en bra förståelse till 
varför svinnet uppstår i kedjan. 
Enligt Kristina Liljestrand finns 
tre huvudorsaker. En handlar 
om svårigheter att matcha utbud 
och efterfrågan, en annan om att 
matcha ledtid och hållbarhetstid 
så att produkterna kommer ut i 
tid på hyllan och den tredje om att 
man vill ha ett brett sortiment för 
produkter med kort hållbarhet.

Kristina Liljestrand kunde 
däremot inte hitta lika mycket 
forskning som handlade om vilka 
lösningar som faktiskt används i 
dag. Hon har därför valt att inter-
vjua producenter, grossister och 
detaljister för att identifiera hur 
företag arbetar med att minska sitt 
matsvinn.

– Jag kände att det var ett bra 
ställe för mig att bidra på. Det var 
kul att se att det fanns många goda 
exempel, säger hon.

Visualisering och nödlösningar
I studien identifierar Kristina 
Lilje-strand nio verktyg som 
aktörerna arbetade framgångsrikt 
med. Hon delar upp dem i fyra 
huvudgrupper:
•  Visualisering. Dagens logis-

tiksystem är stora och kom-
plexa med många aktörer och 
produkter involverade. Då är 
det viktigt att få en överblick 

FAKTA: MATSVINN

2014 slängdes nästan 1,3 miljoner ton mat i Sverige. Runt ett halvt 
ton hade kunnat ätas om maten behandlats annorlunda. Det mot-
svarar 49 kilo onödigt matavfall per person och år. Hushållen står 
för majoriteten av det onödiga matsvinnet.

Enligt siffror från 2012 slängde hushållen 270 000 ton mat i onö-
dan. Logistiksystemen stod för en nästan lika stor andel: 234 000 
ton. Restauranger och storhushåll stod för resterande 118 000 ton.

Källa: Rapporterna Matavfall i Sverige (2016) och Matavfallsmängder 
i Sverige (2014), båda från Naturvårdsverket.

– De små producenterna har inte alls samma resurser och kapacitet att 
utveckla logistiksystemen som stora företag, säger Kristina Liljestrand

Breda sortiment av produkter med kort hållbarhet är en vanlig orsak till att 
matsvinn uppstår i kedjan. 
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Körs allt längre

En ny trend är att massor körs allt 
längre. Från Stockholm till Värm-
land eller Östergötland, berättar 
Kristina Lundberg. 

– Några åkerier uppger att 
transportsträckan ökat med 150 
procent för jord och schaktmassor 
bara senaste fem åren har, efter-
som det blivit svårt att hitta ytor 
att lägga massorna i stadsmiljö. 

Det fördyrar bostadsbyggandet, 
för det är oftast där som det grävs 
och sprängs. Vägar och järnvägar 
genererar visserligen mer massor 

flera kommuner i södra Stock-
holm. 

– Tillförlitlig statistik finns inte 
på masstransporter, Men de gene-
rerar enorm miljöpåverkan.

Hon berättar att Tyresö kom-
mun sparade 6,5 miljoner kronor 
genom att samordna masstran-
sporterna. 

– När politiker såg att man 
kunde spara miljoner började de 
lyssna. De sparar mer koldioxid 
på att återanvända massor än hela 
Tyresös miljöbilsprojekt.

anger t o m att 50 procent av 
transporterna är anläggningsre-
laterade, d v s allt som behövs till 
byggen. Från grus och sten till 
fönster och dörrar.

– Om vi tittar oss omkring ser 
vi dessa bilar överallt. Själv har jag 
inte reflekterat över dem tidigare 
säger Kristina Lundberg.

Hon är forskare i geoteknik vid 
Institutionen för samhällsbygg-
nad och naturresurser på Luleå 
tekniska universitet. 

Hon har studerat vinsterna med 
samordnade masstransporter i 

– Tyresö kommun sparade 6,5 
miljoner kronor på att återanvän-
da massor istället för att köra dem 
långt, berättar geoteknikforskaren 
Kristina Lundberg, som hjälpt flera 
Stockholmskommuner att 
samordna sina masstransporter. 

Av Lena Sonne

Transporter av grus, sten och berg 
för byggen är bortglömda flöden 
och nämns sällan i godsplaner. 
Ändå utgör de ca 25 procent av 
alla godstransporter. Åkerierna 

Upp emot 50 procent av alla transporter är anläggningsrelaterade. De senaste fem åren har transportsträckan ökat med 150 procent 
för jord och schaktmassor. 

Miljoner att spara  
på smarta masstransporter
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masstransporter

entreprenader bör köpas in och 
återanvändas.

För att få energieffektiva trans-
porter av massgods i tätorter och 
städer, diskuteras i Stockholm 
stad också att tillåta större bilar. 
Det skulle göra masstransporterna 
mer energieffektiva.

liga aktörer måste sätta ner foten 
och ställa krav på transporterna 
redan vid upphandlingen, menar 
Kristina Lundberg. 

– Allt måste vara transparent så 
att alla anbudsgivare har samma 
förutsättningar. Kommunen 
kan tillhandahålla platser för 
hantering av schaktmassor. Även 
material från tidigare avslutade 

ca 1,5 miljarder i Tyresö.
– Utmaningen var att transpor-

tera 600 000 ton massor under 
5–6 år. Bara återvinning av mate-
rial för asfaltbeläggning blev 1,9 
miljoner kronor billigare än att 
lägga ny, berättar Sven Brodin.

Nu arbetar han inom Stock-
holm stad med bygglogistik och 

masstransporter, när 140 000 nya 
bostäder ska byggas. 

– Mycket kan återvinnas i 
samband med VA-utbyggnad och 
återanvändas till byggnadsma-
terial. Stora stenar kan krossas 
och användas igen. Jordschakt 
från den gamla vägen kan t ex 
användas till justering av en slänt 
eller bullervall. Onödigt mycket 
körs iväg. 

– Med bergkross kan upp till 
70 procent återvinnas. Utan 
bergkross kan vi återvinna max 30 
procent. 

CO2 utsläppen minskar därmed 
drastiskt.

Inte bara kommunen sparar
– Även villaägare kunde se sina 
kostnader minska för VA i Tyresö. 
I ett detaljplaneområde med 53 
fastigheter kunde 36 000 kr per 
fastighet sparas.

Vinsterna är många; plan-
läggning och bygglov kan ske 
tidigare, byggande blir effektivare, 
byggtider kortare, entreprenader 
billigare och VA- och gatukost-
nad lägre både för kommun och 
enskilda fastighetsägare.

Men det krävs kommunalt 
engagemang för planstöd, tillstånd 
och se över ägarförhållanden. 
Arrendatorer och andra nyttjan-
derättshavare måste tillfrågas, lik-
som boende i närheten. Regelver-
ket måste följas, d v s LOU (Lagen 
om offentlig upphandling) och 
andra bestämmelser.

Styrning saknas
– Idag saknas styrning. Offent-

men hon räknar med att det blir 
dubbelt så mycket schaktmassor 
med dagens omfattande bostads-
byggandet.

– Om inget görs kommer mass-
transporterna att öka med 30 pro-
cent och transportsträckorna med 
37 procent och därmed koldioxid-
utsläppen fram till 2025. 

Av koldioxidutsläppen från 
tunga transporter i Stockholms-
området kommer idag kommer  
ca 30 procent från transporterna 
av jord, sten och berg.

Det krävs bättre samordning för 
upplag, behandling och depone-
ring. Med smartare masstranspor-
ter kan byggkostnaden minska 
kraftigt. 

– Det handlar om att hitta ytor 
för tillfälliga depåer, nära bygg-
platsen. Det kan vara tillfälliga 
ytor för lagring av massor – där 
det t ex ska byggas senare, säger 
Kristina Lundberg.

– Att hitta smart logistik för 
masstransporter på kommunal 
och regional nivå borde ha högsta 
prioritet.

Sparade 6,5 miljoner
Men det behövs eldsjälar för att 
lyckas. Entreprenadingenjör Sven 
Brodin, som arbetade med nyan-
läggning av vägar och VA i Tyresö, 
sparade 6,5 miljoner kronor 
genom att samordna masstran-
sporter och starta upp en terminal 
och sedan återanvända massorna. 

Vägar och VA har byggts ut för 

Västsveriges bästa 
logistikläge...

...ligger i Falköping!

www. skaraborglogisticcenter.se

”Miljösmart, 100 % service 
och ingen väntetid...”

Annons Intelliginet Logistic vers 2.indd   1 2017-03-10   09:47:08

Tyresö kommun sparade 6,5 miljoner kronor genom att samordna sina 
masstransporter. 

»Jord, grus och berg är 
det största godsslaget 
och allra störst i våra 
växande städer«

– Att hitta smart logistik för 
masstransporter på kommunal 
och regional nivå borde ha högsta 
prioritet, säger Kristina Lundberg.
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Containerterminalen i Frihamnen 
ska på sikt försvinna och marken 
ska användas till bostäder. Men 
flytten av hamnen gör att lastbils-
transporterna ökar i Storstockholm. 

godsflöden

Kapaciteten i den nya kombi-
terminalen i Rosersberg är långt 
ifrån utnyttjad.

– Här är ett problem att järn-
vägsanslutningarna inte är opti-
mala, säger Fabian Ilgner.

Anknytningen till Gävle hamn 
räcker inte.

– Det mesta godset till Rosers-
berg kommer söderifrån och då 
finns ingen bra järnvägskoppling. 
Idag går det mesta av godset hit 
rakt igenom Stockholms city.

Citybanan under centrala 
Stockholm, som öppnas 10 juli i 
år, kommer att frigöra spårkapa-
citet genom centrala Stockholm. 
Fler godståg kommer då att pas-
sera genom Stockholms city.

– Den nytillkommande kapa-
citeten kommer också i stor 
utsträckning att behövas för en 
ökad persontågstrafik.

Ett annat alternativ är att gods 
söderifrån går via Hallsberg och 
Västerås. Men idag finns ingen 
direkt koppling till Rosersberg, 
så därför måste tågen vändas i 
Tomteboda eller gå via Sala och 
Uppsala.

– En lösning vore att bygga den 
s k Aroslänken som skulle knyta 

– Även lastbilstrafiken på Essin-
geleden kan komma att öka rejält, 
menar han, eftersom Norvik kom-
mer att ge skaleffekter och attra-
hera gods från ett större område 
till Norviks hamn. Det betyder att 
gods som hittills gått på järnväg 
från Västmanland till Göteborgs 
hamn, kommer i framtiden troli-
gen gå på lastbil till Norvik.

WSP har tagit fram rapporten 
Genombrott Sjöfart, som analyse-
rar effekterna på landinfrastruk-
turen av ökade godsflöden genom 
Mälardalens hamnar.

Hur stor del av lastbilarna som 
Förbifart Stockholm kan svälja 
återstår att se.

Hur få mer gods till Rosersberg?
Effekterna av transportflödena 
från Norvik är inte det enda 
problemet när det gäller att öka 
andelen järnvägsgods i Stockholm 
och Mälardalen, menar Fabian 
Ilgner.

– Bristerna i Mälardalens 
infrastruktur och trängseln där 
påverkar en stor del av Sverige. 
Mycket lite av allt det gods som 
går in till Storstockholm, går idag 
på järnväg.

– Norvik blir bra för regionens 
varuförsörjning, men den nya 
hamnen kommer att öka lastbils-
transporterna i och kring Stock-
holm, säger transportstrategen 
Fabian Ilgner.

Av Gösta Hultén

När Stockholms nya storhamn 
i Norvik öppnas om ett par år, 
kommer godstrafiken omkring 
Stockholm att påverkas rejält. 
Men inte nödvändigtvis i miljö-
vänlig riktning.

– Godsförsörjningen till Stock-
holm underlättas och kommer bli 
miljövänligare. Särskilt Jordbro 
kommer att få ett fördelaktigt läge 
för logistik, tror Fabian Ilgner, 
transportstrateg vid Region Öre-
bro län och aktiv i det storregio-
nala samarbetet EnBättreSits.

Norvik ger utmaningar
Men Norvik kan ge nya utma-
ningar:

– Järnvägssträckan in till 
Stockholm är för kort för att få till 
lönsamma järnvägstransporter. 
Därför kommer godset från Nor-
vik att gå med lastbil.

Norvik ger  
Stockholm nya  

utmaningar
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godsflöden

begränsad:
– I regeringsuppdraget ”Analys 

av utvecklingspotentialen för 
inlands- och kustsjöfart i Sverige” 
jämför vissa fallstudier bara kost-
naderna från kaj till kaj, och man 
jämför bara lastbil och sjöfart. 
Men för företagen handlar det all-
tid om totalkostnaden från start- 
till målpunkt. 

– Dessutom borde man också 
jämföra med tåg-bil-lösningar, 
som i vissa fall är det billigaste och 
miljövänligaste alternativet.

”Lyft blicken”
Att regeringen nu aviserat en 
nationell godsstrategi är bra, 
tycker han.

– Särskilt om den kan bidra till 
att lyfta perspektivet, så att vi får 
en tydlig prioritering av de vikti-
gaste stråken. Det gäller också att 
samordna strategin med grann-
länderna.

Även på kommunal och 
regional nivå är det viktigt att höja 
blicken, så att vi slipper bråk om 
investeringar mellan grannkom-

muner eller grannregioner.
– För en kommun är det betyd-

ligt bättre att en investering sker i 
grannkommunen än att den sker i 
Danmark. Samtidigt är det bättre 
att en investering sker i Danmark 
än i Spanien. Det gäller att ha rätt 
perspektiv.

industrin ställt sedan länge. Vi 
hoppas att utbyggnaden kan tidi-
gareläggas, så att den är klar 2025.

Ett annat sätt att göra tåggods 
attraktivare är att kunna ta mer 
gods i varje tåg.

– Danmark bygger nu för 1 000 
meter långa godståg, medan vi 
diskuterar att höja till 750 meter. 
Det vore bra om man skulle titta 
på effekterna av att även i Sverige 
bygga för 1 000 meter långa gods-
tåg i de viktigaste korridorerna till 
Centraleuropa.

En av utmaningarna är i så fall 
att det skulle behövas längre förbi-
gångsspår längs dessa korridorer. 
Det är klart att det kostar och det 
konkurrerar med andra kanske 
mer populära satsningar.

Förhoppningar på mer  
inlandssjöfart
Många kommuner ställer också 
stora förhoppningar om ökad 
inlandssjöfart på Mälaren och 
Vänern som kan avlasta trycket på 
miljön. Fabian Ilgner tror att det 
finns en potential, men att den är 

ihop Mälarbanan med Ostkustba-
nan. Den skulle öka möjligheterna 
för Rosersbergs kombiterminal, 
men den är inte med i de när-
maste planerna.

Viktigt dubbelspår söderut  
från Hallsberg
En satsning som är mycket viktig 
inte bara för Mellansverige, utan 
för hela Sverige, är att bygga det 
dubbelspår som saknas mellan 
Hallsberg och Degerön strax norr 
om Motala.

– Det är ett krav som den tunga 

www.corem.se

Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel

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

TILLFÄLLE ATT KORTTIDSHYRA

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

TEKNISK INFORMATION
• 19 portar varav 2 i markplan.

• Grund: Platta på mark.

• Takhöjd: 2,5 till 6,5 meter.

• Kraftförsörjning: 500 A.

R OTO R N  1  –  I N D U ST R I G ATA N  1 0  –  B O R Å S

• Uppvärmning: Fjärrvärme.

• Rangeryta: ca 7 000 kvm.

• Byggrätt: 6 000 kvm.

»Bristerna i Mälarda-
lens infrastruktur och 
trängseln där påverkar 
en stor del av Sverige. 
Mycket lite av allt det 
gods som går in till 
Storstockholm, går idag 
på järnväg«

– Järnvägsanslutningarna till kom-
biterminalen i Rosersberg måste bli 
bättre, säger Fabian Ilgner.
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Apotea – Nätraket med Morgongåva som bas
Pär Svärdson, vd Apotea

Het logistikfastighetsmarknad
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• Pontus Sundin, Nordenchef Helaba
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Enkla medel kan öka fyllnadsgraden
Sara Rogerson, forskare VTI

Historien om Rosersberg – ett logistikläge blir till
Jan Persson, grundare Kilenkrysset

Här är Sveriges 25 Bästa logistiklägen 2017
Gösta Hultén, Senior editor, Intelligent Logistik

Storregionala godsfrågor i Östra Mellansverige
Fabian Ilgner, godsstrateg Mälardalsrådet

Panel 2: Framtidens logistik – vems ansvar?
• Jan Persson, vd Kilenkrysset
• Mats Helgesson, Örebro Business Region
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Fredagen den 19 maj 2017
Finlandshuset konferens  

Snickarbacken 4, Stockholm
Program & Anmälan: intelligentlogistik.com/logistiklaget_2017

Intelligent Logistik bjuder återigen in till  
heldagskonferens i logistikens tecken. Logistikläget 2017 
samlar branschen kring de hetaste frågorna om logistiklä-

gen, fastigheter, etableringar, hållbara  
transporter och lagertrender. 

Välkommen till årets viktigaste logistikmötesplats! 



Med världen runt hörnet.

LINKÖPING
NORRKÖPING

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

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

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

• Ett av Nordens bästa logistiska lägen
• Effektiv infrastruktur
• Expansiv hamn
• Komplett helhet, flexibla lösningar
• Kompetens med bredd och spets
• Starka referenser



– Inom PLAN stjäl vi med glädje idéer av 
varandra, säger Per-Olof Johansson, som 
lett Ifö Sanitärs resa från medioker leve-
ransförmåga till leveransprecision i topp-
klass. På vårkonferensen delar han med 
sig av lärdomarna. 

När Per-Olof Johansson kom till sanitetsbran-
schen från automotive-industrin 2008, slogs 
han av hur synen på leveranser skilde sig mellan 
branscherna. Leveransprecisionen i sanitets-
branschen låg på knappt 70 procent, mot 100 
procent i automotive. 

– Fordonsindustrin kör sekvenserade just-
in-time-leveranser in till fabrikerna, som måste 
fungera. Att missa en leverans hade varit totalt 
otänkbart. Så var det inte i sanitetsbranschen. 

Bäst i branschen
Sedan Per-Olof Johansson började på Ifö Sanitär 
har bolaget gått från medioker kundnöjdhet 
och leveransförmåga till bäst leveransprecision 
i branschen. De knappa 70 procenten är ett 
minne blott. Nu mäts leveransprecisionen konti-
nuerligt och ligger runt 95 procent. 

– Just nu ligger vi på 90 procent, men det 
beror på ett par tillfälliga problem. Verksam-
hetsutveckling är en ständigt pågående process, 
vi har kommit långt men är långt ifrån klara. 

På Plan-konferensen den 26 april berättar han 
om företagets resa.

– Jag ska genomlysa våra processer och för-
söka ge en ärlig bild av de svårigheter vi haft  och 
vad vi gjort för att lyckas. 

Förra året lanserade Plan ett företagsmedlem-
skap, som Per-Olof var initiativtagare till. 

Medlemskapet innebär att företaget själva får 
välja ut maximalt 8 personer i sin organisation 
som får tillgång till Plans medlemsförmåner, 
som nätverksträff ar, kurser och konferenser. 

– Det handlar om att lyft a kompetensfrågan 
till att gälla företaget och inte enskilda personer. 
Många glömmer hur viktigt det är, att det är 
organisationen som besitter kunskapen. 

Hittills har en handfull företag skaff at med-
lemskap, men enligt Per-Olof Johansson är 
potentialen stor. 

– Det borde kunna bli hundratals. Alla företag 
som handhar logistik och fl öden skulle ha nytta 
av det. 

Fantastiskt nätverk 
Oavsett bransch är många svårigheter man 
möter gemensamma när det handlar om verk-
samhetsförbättring och förändrade processer. 

– Jag får alltid aha-upplevelser när jag går på 
Plan-konferensen. Det brukar både ge inspira-
tion och konkreta idéer, som man kan utnyttja 
direkt när man kommer hem. 

Förra året gick han på studiebesök hos New-
Body. I år blir det SKF. 

Det är ganska unikt svenskt att visa verksam-
heten som den är och dela med sig på det här 
sättet, menar han. 

– Inom Plan stjäl vi med glädje idéer av 
varandra. 

Namn: Per-Olof Johansson
Gör: SC&Logistics Director North Region, 
Ifö Sanitär, Bromölla.
Aktuell: Föreläser om ökad leveranspreci-
sion på årets Plan-konferens
Ålder: 50 
Bor: Karlshamn 
Plan-engagemang: Sitter i styrelsen och 
har skapat Plans företagsmedlemskap. 
Fritid: Älskar att vara i köket och är en högst 
medioker golfspelare. 

Plan kalendarium 
våren 2017 

Missa inte vårens Plan-konferens! 
Den 25–26 april är det återigen dags för årets stora höjd-
punkt, Plan-konferensen! Konferensen inleds med unika 
studiebesök, bl a i SKFs nya automatiserade produk-
tionsanläggning och hos Ellos, Varner, ICA och Volvo. En 
favorit i repris är besök i Göteborgs hamn – som bjuder 
på hamnsafari. Dag två har ett späckat konferenspro-
gram på Lindholmen. Välkomna!

Call for papers till höstens F&T-konferens
Plans sjuttonde forsknings- och tillämpningskonferens 
hålls den 25–26 oktober på Chalmers i Göteborg. Den 
31 maj är sista dag för skicka in en sammanfattning på 
200–500 ord av planerat anförande. 

Seminarium: 
» Master Meeting med Pascal Dennis: Building the  
 Management System 10–11 maj, Alfa Laval, Lund 
» Master Meeting med Simon Elvnäs, 16 maj, Stockholm

Vårens utbildningar: 
» Produktionslogistik Intro 28-29 mars, Stockholm
» The Bottleneck Walk med Christoph Roser 6 april  
 2017, Göteborg
» Lagerstyrning 9–10 maj, Stockholm
» Fokus på: Ledtidsanalys för lönsamhet 16 maj, 
 Stockholm

Psst, Plans nätverksträffar är gratis för 
medlemmar!
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UR INNEHÅLLET

» »Vi stjäl med glädje«

» Konsten att producera med hög variation

» SPIM-certifi ering i ny kostym

» Framtidens leveranser är digitala

»VI STJÄL MED GLÄDJE« 
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» Det handlar om att 
lyfta kompetens-

frågan till att handla om 
företaget och inte enskilda 
personer



Förutsättningarna för att få till standar-
diserade arbetssätt och taktade linor är helt 
annorlunda.

– Jag tror att många andra företag i tillverk-
ningsindustrin känner likadant. 

Kräver kulturförändring
Att skapa en fl exibel produktionslina med en 
bra layout och rätt verktyg är dock det enkla.

– Utmaningen handlar framförallt om att 
förändra en kultur. Detta kräver starka ledare 
och drivna medarbetare, menar Carin Bergen-
dorff .

– Teorier är fantastiska. Men de betyder ing-
enting om man inte lyckas övertyga medarbe-
tarna och få med sig organisationen.

KONSTEN ATT PRODUCERA MED 
HÖG VARIATION 
Hur får man till kortare ledtider, taktade 
linor och standardiserade arbetssätt, när 
varje order är unik?
 – Att hantera extremt hög variation i 
kombination med låg volym är vår stora 
utmaning, säger Carin Bergendorff, pro-
duktionschef på Atlas Copco Rock Drills 
och en av talarna på årets Plan-konfe-
rens. 

Gruvborrning under jord ställer höga krav på 
utrustningen. Maskinerna som används måste 
kundanpassas till varje enskild situation.

– Kundernas behov varierar från varje order, 
vi har låga volymer och brett sortiment med 
många olika modeller, berättar Carin Bergen-
dorff .

Hon är produktionschef för divisionen 
Underground Rock Excavation vid Atlas 
Copco Rock Drills i Örebro. Enheten produ-
cerar bergborrmaskiner, gruvlastare och gruv-
truckar och produktionen varierar ständigt 
med eft erfrågan och behovet av olika typer av 
maskiner.

– Våra maskiner används under jord, miljö-
erna är oft a extrema och behoven skiljer sig åt. 
I princip varje order är unik. 

Av divisionens 700 medarbetare jobbar ca 
400 personer i produktionen. Ledtiden är mel-
lan 2,5 och 6 månader från order till leverans.

– Vi kämpar precis som alla andra med att 
bli mer konkurrenskraft iga och möta kraven på 
kortare ledtider. 

Annat än biltillverkning
När man pratar om linjeproduktion brukar det 
oft a handla om högvolymstillverkning såsom 
biltillverkning, menar Carin Bergendorff .

– Men vi kan inte alltid känna igen oss i 
förutsättningarna som gäller för biltillverk-
ning. Volymerna är lägre och produktfl oran är 
större. De koncept och principer som gäller för 
lean och linjeproduktion i biltillverkning kan 
inte kopieras rakt av.

Gruvborrning under jord ställer höga krav på utrustningen. Maskinerna som används måste kundanpassas till varje 
enskild situation. 

– Teorier är fantastiska. Men de betyder ingenting om 
man inte lyckas övertyga medarbetarna och få med sig 
organisationen, säger Carin Bergendorff. 
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har jobbat med dessa frågeställningar både 
inom verkstadsindustrin och i detalj- och 
partihandel. Jag brinner för lagerstyrning, det 
fi nns ett enormt behov av förbättrade materi-
alfl öden i Sveriges företag och stora kunskaps-
luckor att fylla. 

Behovet av förbättrad styrning inom mate-
rialfl öden och supply chain gäller inte bara för 
tillverkningsindustrin,  samma sak gäller inom 
parti- och detaljhandel, menar Pär Bergstedt. 

– Jag brukar kalla det ena för produktions-
logistik och det andra för konsumtionslogis-
tik. Hur olika de än är – i botten fi nns alltid 
lagerstyrning. 

Just nu saknas APICS kurspaket för 
CPIM-certifi ering i Plans kalendarium. 
Men till hösten är de tillbaka i nytt, omar-
betat format. 

Under många år har PLAN erbjudit kurser 
för den som vill certifi era sig enligt APICS´ 
CPIM (Certifi ed in Production and Inventory 
Management). 

Det kommer man att göra även i framti-
den, men eft er sommaren 2017 ser CPIM lite 
annorlunda ut. 

– Eft ersom vi vet att kurserna görs om till 
hösten, har vi valt att plocka bort dem ur vårt 
utbud i vår, säger Oskar Jellbo som ansvarar för 
Plans utbildningar. 

Istället för de tidigare fem kurserna och fem 
test, kommer CPIM från och med i höst bestå 
av två kurser och två test. Den första kursen 
BSCM (Basics of Supply Chain Management) 
blir tämligen oförändrad, och de övriga fyra 
kurserna bakas samman till en kurs. 

– Idag fi nns en del överlappningar som 
försvinner och kursen blir lite längre, troligtvis 
fem eller sex dagar istället för fyra. 

Första kurstillfället med den nya ”modul 2” 

planeras starta under 
hösten. Testet för 
BSCM kommer inte att 
ändras, så om man har 
gjort detta tidigare så 
gäller det även för ”nya” 
CPIM. De gamla kur-
serna MPR, DSP, ECO 
eller SMR försvinner 
alltså. 

– Men den som gjort 
någon eller några av 
dessa moduler och vill 
fullfölja CPIM eft er det 
”gamla” upplägget kan 
kontakta PLANs kansli 
för att diskutera hur 
detta kan ordnas. Enligt 
APICS ska man kunna 
göra de ”gamla” testerna 
hela 2017 och 2018, så 
man har ett tag på sig, 
säger Oskar Jellbo. 

Ny kursledare för 
lagerstyrning 
Konsulten Pär Berg-
stedt ska under våren ta 
över lagerstyrningskur-
serna eft er legendaren 
Stig-Arne Mattsson. 

 – Det är en stor kostym att fylla, Stig-Arne 
är helt otrolig med sin erfarenhet och kunskap. 

Samtidigt, menar Pär Bergstedt, är det lättare 
att ta över eft er Stig-Arne Mattsson än det hade 
varit eft er någon annan. 

– Han har delat med sig så otroligt generöst 
av sin kunskap och erfarenhet, med hand-
böcker, artiklar, skrift er, forskningsrapporter
och genom hemsidan Lagerstyrningsakade-
min.se. Det fi nns ett väldigt gediget material. 

Första kurstillfället med Pär som kursledare 
blir i Stockholm den 10 maj. 

– Jag känner mig trygg med uppgift en, jag 

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

CPIM-CERTIFIERING I NY KOSTYM 

– Det fi nns ett enormt behov av förbättrade materialfl öden i Sveriges företag, säger 
Pär Bergstedt

– Den som vill fullfölja CPIM efter det ”gamla” uppläg-
get kan kontakta PLANs kansli, säger Oskar Jellbo. 
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FRAMTIDENS LEVERANSER 
ÄR DIGITALA

Digitaliseringen går allt snabbare. E-handeln växer 
rekordsnabbt och inget tyder på att den avtar. Redan idag säljs 
var femte tröja på nätet och inte i en fysisk butik. Klädbranschen 

räknar kallt med att vartannat köp snart sker digitalt.
Digitaliseringen går allt snabbare och detaljhandeln är en av de 

näringar som driver digitaliseringen framåt. Den digitala detaljhandeln 
(B2C) omsatte ca 60 miljarder kronor förra året. Nya handelsmöns-
ter innebär också en kraft igt ökad konkurrens. Den digitala handeln 
innebär att handlare inte ”bara” konkurrerar med andra handlare i sin 
geografi ska närhet, utan med hela världen. Med mobilen, surfplattan 
och datorn som handelsplats, fi nns hela världen i våra händer. Var vi än 
befi nner oss. 

Konsumenterna har makten. För att bli framgångsrik räcker det inte 
med att erbjuda ett konkurrenskraft igt pris och smidiga transporter. Man 
måste också ta hand om sina kunder, före, under och eft er köpet.

Leveransen har kommit att bli ett viktigt konkurrensmedel inom 
e-handeln. Då menar jag inte lastbilarna, järnvägen eller fl yget som fl yt-
tar en låda från punkt A (säljaren) till punkt B (köparen). Det handlar 
om hela köpupplevelsen och insikten att köpupplevelsen slutar först när 
kunden börjar använda produkten kommer att vara helt avgörande för 
företagets framtida konkurrenskraft .

Det är ingen tillfällighet att vi just nu upplever en explosion av innova-
tiva leveranslösningar.
Tack vare tekniken är möjligheterna i princip obegränsade när det gäller 
att förbättra köpupplevelsen.

Ett tydligt exempel här är dialogen med kunden, eft er att beställningen 
gjort. Det beror naturligtvis på vad köpet gäller, men eft er ett köp av en 
dyrbar kapitalvara fi nns mycket att vinna på att fortsätta ha en dialog 
med kunden, fram till varan är levererad.

Inom hemleveranser räknar vi också med att det kommer hända 
mycket. Vi vet att konsumenterna vill ha hemleveranser, men vi vet 
också att det fi nns stora utmaningar att lösa, inte minst kring de fysiska 
transporterna. Samkörning och samtransporter blir i framtiden ett 
måste, av miljöskäl. Inte helt otippat lär vi se nya fräscha aff ärsidéer, som 
tar en del av marknaden.
Digitala lås är en innovation som möjliggör hemleveranser även när 
kunden inte är hemma. Nu gäller det att få fl er att lämna vår tusenåriga 
uppfi nning med fysiska nycklar och få fl er försäkringsbolag att anamma 
den nya tekniken.

Returerna är också viktiga – nya lösningar för att hantera returer 

behövs. Hanteringen av 
returer är idag kostsam, 
men returerna har alltid 
varit en självklarhet inom 
distanshandeln och något 
som varje handlare måste 
räkna in i kalkylen – istäl-
let för att bli förvånad när 
paketen kommer tillbaka. 
Men hanteringen av retu-
rer lämnar idag mycket i 
övrigt att önska.

Transporter som går ut 
till konsumenterna, borde 
väl också kunna användas 
för att ta med sig eventu-
ella returer tillbaka?

Vi vet inte mycket om 
framtiden. Men vi vet ganska säkert att framtiden kommer att vara digi-
tal och att den digitala handeln kommer att fortsätta förändra bransch 
eft er bransch.

E-handeln är ingen bransch, utan något som påverkar samtliga bran-
scher oavsett produkt och oavsett om företaget säljer till konsumenter 
eller företag. Vilken kunskap behövs om konsumenters köpbeteende 
för att möta kunderna digitalt? Idag kan köpprocessen vara viktigare än 
varumärket och leveransen måste ske på kundens villkor.

På årets PLAN-konferens pratar jag mer om hur den digitala utveck-
lingen ritar om kartan för den traditionella fysiska handeln och hur 
människors digitala köpbeteende förändrar handeln även inom industri-
ell business to business.

Så oavsett vilken bransch du tillhör – kom och lyssna och låt dig inspi-
reras. 

Välkommen ut på den digitala arenan! 

Jonas Ogvall
Vd Svensk Digital Handel

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se, www.michaelwall.se

Krönika 

» Vi vet inte mycket om framtiden. 
Men vi vet ganska säkert att fram-

tiden kommer att vara digital och att den 
digitala handeln kommer att fortsätta 
förändra bransch efter bransch



Intelligent Logistik 2–3 2017 27

– Till en början kanske man var 
ovan och skaffade mer funktiona-
litet än man behövde. Det bidrog 
till att det blev svårt att räkna hem 
molntjänsterna, menar Jan Idsäter.

Men nu sker en successiv över-
gång till molntjänster på bred 
front.

– Om fem år kör nog flertalet 
sina affärssystem i molnet.

Konferensen är kostnadsfri för 
besökare från företag.

företag som gör att man inte prio-
riterar att förnya affärssystemen. 
Även om det skulle återbetalas 
snabbt.

Flertalet i molnet om fem år
Särskilt de senaste fem åren har 
molntjänsterna slagit igenom. 
Idag erbjuder i stort sett alla 
leverantörer sina affärssystem 
som en molntjänst, som man kan 
prenumerera på.

Ett huvudtema i år är industrins 
digitalisering eller vad som brukar 
kallas Industri 4.0.

Det handlar om att bygga en 
digital helhetsmiljö där alla data 
kan samlas in i realtid, samman-
ställas, analyseras och kommuni-
ceras i logistikkedjan.

Då är givetvis affärssystemet 
helt avgörande. 

I Tyskland, som kommit långt 
på den här vägen, brukar visionen 
kallas Industri 4.0.

– Sverige och Tyskland tillhör 
de länder som kommit längst 
inom industrins digitalisering, 
säger Jan idsäter.

Men samtidigt finns det mycket 
att göra för att effektivisera, menar 
han.

– Det finns ett stort uppdämt 
behov att förnya affärsstödet i 
många företag. Ofta har man fort-
farande egna lösningar och har 
man äldre affärssystem, har man 
ofta inte gjort versionslyft.

När många skaffade nya affärs-

system omkring millennieskiftet, 
hände det att implementeringarna 
drog ut på tiden och ibland kunde 
bli rena katastrofer.

– Många konsulter var nya och 
oerfarna då. Så är det inte idag. 
Men ändå lever det kvar en osä-
kerhet i många företagsledningar, 
särskilt i mindre och medelstora 

it & affärssystem

– Det finns ett stort behov att 
förnya affärssystemen i många 
företag. Alltför ofta har man 
affärssystem där man inte gjort 
några versionslyft och som saknar 
den funktionalitet som krävs. Det 
säger Jan Idsäter, oberoende 
affärssystemsexpert och ansvarig 
för konferensen Logistik & 
Affärssystem.

 
Av Gösta Hultén

Sedan 2005 har Industrilogistik 
och dess vd Jan Idsäter arrangerat 
den årliga konferensen Logistik 
& Affärssystem i Värnamo, i det 
industritäta västra Småland. Den 
29 mars samlas man igen, för att 
lyssna på föredrag av bl a närings-
minister Mikael Damberg, profes-
sor Johan Stahre, Chalmers och 
Andreas Lundgren, marknadschef 
IBM Sverige.

Att man valt just titeln Logistik 
& Affärssystem är ingen tillfällig-
het, enligt Jan Idsäter, som själv 
har närmare 25 års erfarenhet att 
implementera affärssystem i indu-
striföretag som oberoende expert.

– Ett lyckat implementerat  
affärssystemen kan kraftigt 
bidraga till att effektivisera logis-
tiska flöden på ett företag. På 
tillverkande företag brukar en för-
bättring av hela supply-chain-ked-
jan, från leverantör till kund, vara 
en viktig faktor för att räkna hem 
en investering i ett affärssystem.

Industri 4.0
Varje år brukar ca 300 besökare 
komma för att ta del av utstäl-
larnas case, träffas och lyssna på 
inbjudna talare.

– Vi bjuder in till evenemanget 
för att besökarna ska kunna ta del 
av nya möjligheter att förbättra 
konkurrenskraften genom effek-
tivare processer och genom att 
använda rätt systemstöd för sin 
verksamhet.

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

»Det lever kvar en 
osäkerhet i många före-
tagsledningar, särskilt i 
mindre och medelstora 
företag, som gör att 
man inte prioriterar att 
förnya affärssystemen. 
Även om det skulle 
återbetalas snabbt.«

”Stort behov att  
förnya affärssystemen” 

Det går att förbättra konkurrenskraften genom effektivare processer och 
att använda rätt affärssystem för sin verksamhet, säger Jan Idsäter.
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it och affärssystem

Enterprise) i Kalifornien är idag störst 
på hårdvara för molnet – men Dell 
knappar in. 

Google, Amazon och Microsoft 
dominerar
– Av mjukvaruleverantörerna domi-
nerar Google, Amazon och Microsoft, 
men t ex IBM och Alibaba kommer 
starkt.

– De fem största infrastruktur- och 
plattformsleverantörerna för molnet 
står idag för 50 % av utbudet. Men 2020 
förväntas de stå för minst 75 %. De 
största som Microsoft, Google, Amazon 
och IBM kommer att växa. De har 
nämligen resurserna att ta fram innova-
tiva lösningar, säger Johan Hallberg. 

Kan man verkligen lita på att det inte 
blir läckor för affärskritisk information? 

– Nej det kan man inte med säker-
het säga med något system idag. Detta 
är dock den stora utmaningen med de 
molnbaserade systemen. Det blir svå-
rare att skydda sig i takt med avance-
rade botnätverk blir allt mer avancerade 

avdelningarna är döende, menar Johan 
Hallberg. De kommer inte att överleva 
den digitala transformationen i sin 
nuvarande form.

– Fasta system idag är komplexa, tar 
tid att underhålla och att ändra något i 
dem är kostsamt, det påverkar använ-
darna, och det tar en himla tid om sys-
temet är en del i en koncerngemensam 
arkitektur. Och vilket system är inte det 
idag?, säger Johan Hallberg.

– De flesta företag kommer att ha 
någon form av hybridlösning med egna 
system och molnlösningar och vara 
beroende av någon partner som kan 
förflytta den traditionella IT-miljön till 
molnbaserade lösningar, säger Johan 
Hallberg. 

Döende IT-avdelningar
2018 beräknas 60 procent av IT-driften 
alltså ske utanför kundföretagens 
väggar, främst i publika molntjänster, 
men även via outsourcing. Flera olika 
molnleverantörer kommer att stå för 
spridningen. HPE (Hewlett Packard 

Molntjänster blir allt vanligare. 60 
procent av företagens IT-drift kommer 
att ske där redan 2018. Det förutspår IDC 
i sin prognosrapport inför IT-året 2017.

Av Lena Sonne 

– Allt fler företag använder moln-
tjänster, säger Johan Hallberg, tidigare 
analytiker på IDC och numera konsult 
på Capgemini. 

Varför?
– Det blir billigare och effektivare och 

ger tillgång till fler tjänster, till mindre 
kostnad. Men det är också en tung 
process att ersätta gamla ERP-system 
– därför tar det lite tid.

Offentliga molntjänster beräknas 
växa med nästan 19 procent per år 
de kommande fem åren. 60 procent 
av företagens it-drift kommer att ske 
externt redan 2018. Det förutspår IDC 
i sina prognoser inför IT-året 2017, 
under samlingsnamnet Futurescapes. 
 – Molnanvändning kommer att ta 
över som IT-miljö. De gamla IT-

 

»Det blir 
svårare att 
skydda sig 
i takt med 
avancerade 
botnätverk 
blir allt mer 
avancerade 
och ibland 
t o m stats-
stödda«

60 procent av IT-driften i molnet 2018
2019 är 40 procent av alla satsningar på digital transformation & kognitiva lösningar och AI-lösningar, enligt prognosen.



Intelligent Logistik 2–3 2017 29

procent av världens 2 000 största 
företag behöver erbjuda produk-
ter, tjänster och upplevelser som 
är förstärkta av sådana digitala 
lösningar redan 2020. 

– Hur dessa lösningar kan tas 
till vara i industri och logistik 
återstår ju att se. Men bara fanta-
sin sätter egentligen gränserna.

Förarlösa leveranser
40 procent av alla satsningar på 
digital transformation är kognitiva 
lösningar och AI-lösningar 2019, 
enligt prognosen. Förra året dök 
en rad innovationer upp för första 
gången. Uber köpte det ameri-
kanska start-up-bolaget Otto, som 
utvecklar lösningar inom självkö-
rande fordon och gav sig därmed 
in i kampen om framtidens trans-
portmarknad. I oktober 2016 gick 
den första förarlösa leveransen av 
50 000 st burkar öl i USA! 

Hur ligger Sverige till interna-
tionellt?

– Vi verkar ha kommit lång när 
det gäller extern kommunikation 

med kunder p g a konkurrens. 
Men interna flöden har inte effek-
tiviserats lika mycket kanske bero-
ende på att företag inte pressats 
lika mycket av konkurrens här.

it och affärssystem

fysiskt. Andra heta områden är 
Big data och AI (artificiell intelli-
gens) för t ex maskiner, men också 
datorer och datorprogram med 
intelligent beteende och kognitiva 
lösningar. 

AR och VR kommer
Även sociala lösningar, inklusive 
AR (Augmented Reality eller 
förstärkt verklighet) och VR-lös-
ningar (virtuell verklighet) kom-
mer mer och mer. VR-glasögonen 
kommer att ersätta iPads för att 
kliva in i en virtuell värld. Här 
förväntas den digitala marknaden 
växa till 30 gånger sin nuvarande 
storlek efter 2020, enligt en ny stu-
die från Citi’s Global Perspectives 
and Solutions Group. AR och VR 
förväntas omsätta 700 miljarder 
kronor under de kommande fyra 
åren. En annan ny studie från 
IDC förutspår att marknaden för 
AR och VR kommer att omsätta 
ännu mycket mer, eller 1500 
miljarder SEK 2020. Det innebär 
enligt samma prognos att 50 

och ibland t o m statsstödda. Det 
paradoxala är dock att molnlös-
ningar faktiskt kommer att bli 
säkrare än de interna lösningarna 
p g a av molnleverantörerna lägger 
så ofantligt mycket tid och pengar 
på att skydda sina kunders data. 
Det kommer också att bli enklare 
att veta var ens data finns i molnet 
och hur det används, av vem etc.

Vilka branscher har kommit 
längst?

– Bankerna har kommit 
långt – men t ex försäkringsbran-
schen har inte kommit lika långt. 
Transport, lager/logistik ligger 
också i framkant.

De hetaste områdena idag i 
den digitala transformationen 
är, förutom moderna molnlös-
ningar, mobilitet, IoT (Inter-
net of Things), 5G och trådlös 
elförsörjning. Vardagsföremål 
som hushållsapparater, kläder, 
maskiner, fordon, byggnader m 
m får inbyggda elektroniska delar, 
sensorer, datorer och internetupp-
koppling och kan sammankopplas 

Vi söker en säljare av banners till 
www.intelligentlogistik.se samt 

konsten att på snabbast  
 

 

Nu söker vi en annonssäljare till:  

 

ANNONSSÄLJARE SÖKES

 

ll 

intelligentlogistik.com

!

– De flesta företag kommer att 
vara beroende av någon partner 
som kan förflytta den traditionella 
IT-miljön till molnbaserade  
lösningar, säger Johan Hallberg. 

Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens industri
Om: 

• Logistikfastigheter • 
• Logistiklägen • IT & Logistik • 

• Affärssystem •
Mässupplaga: Logistikläget 2017, 
19 maj i Finlandshuset, Stockholm

Utgivning: vecka 20 
Materialdag: 5 maj

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

www.intelligentlogistik.se
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kortare led- och leveranstider är 
årets viktigaste utmaning. Dagens 
konsumenter vill att det ska gå 
fort från beställning till leverans. 
Det höjer kraven på bolag inom 
både kommersiell och industriell 
sektor, såväl som logistik- och 
transportföretag. 

– Den största utmaningen man 
står inför är kortare led- och leve-
ranstider, men också att bli mer 
exakta, vem är inte trött på att inte 
veta när paketet kommer? 

Trots att Brexit var ett faktum 
när de flesta svar kom skiljer sig 
inte svaren märkbart från tidigare 
års undersökningar.

- Jag är förvånad över att före-
tagen inte ser Brexit som en större 
risk.

Brexit påverkar de flesta av de 
frågor som man uppfattar som 
viktiga negativt. Exempelvis blir 
leveranstiderna längre på grund 
av tulldeklareringskraven, menar 
Ted Roth. 

– Alla företag som är expone-
rade mot England kommer att 
påverkas negativt på flera sätt och 
det kommer att påverka varifrån 
man importerar och vart man 
exporterar varor, säger Ted Roth.

– Samtidigt är det en internatio-
nell studie. Storbritannien är ju en 
viktig handelspartner för Sverige, 
men inte nödvändigtvis lika vik-
tiga för andra länder.

som vill simulera en frakt för att få 
fram ett prisexempel, eller se hur 
lång tid en leverans tar. 

Inom andra logistikområden 
som ordermottagande, perso-
nalschemaläggning och lastning, 
är användandet av mobilappar 
lägre.

E-handlade affärssystem
E-handel är också en stark trend 
inom affärssystem, menar Ted 
Roth.

– Idag går det till exempel 
utmärkt att e-handla ett tullhan-
teringssystem till sitt företag, utan 
att ha kontakt med någon säljare. 

– Hade någon sagt det till mig 
för tre år sedan hade jag skrattat, 
men nu händer det. 

Studien undersökte också 
appanvändningen inom global 
handel. 29 procent av respon-
denterna uppger att screening av 
terroristbevakningslistor är den 
vanligaste appfunktionen inom 
detta område, Andra vanliga 
användningsområden är produkt-
klassifikation (20,6 procent) och 
tullhantering (20,5 procent).

Liten påverkan av Brexit
Årets studie visar också att tre 
av fyra respondenter menar att 

Baden-Württemberg Cooperative 
State University.

Tillgängliggör information
Närmare 30 procent av respon-
denterna uppger att apparna 
främst används i research-syfte 
och för att ta fram teknisk infor-
mation. Appar används också för 
att hantera transportfrågor: mer 
än en fjärdedel av respondenterna 
gör det för transportkontroll (26,1 
procent) och drygt en femtedel för 

fleet management (20,5 procent). 
Ytterligare 20,4 procent använder 
appar för container management. 

– Logistiken kommer att bli 
alltmer appifierad framöver. De 
tunga IT-systemen kompletteras 
av enklare applikationer. 

– En av de största fördelarna 
med appar är att information 
om verksamheten ständigt finns 
tillgängligt i handen, var man 
än är. Idag behöver medarbetare 
från olika delar av organisationen 
snabbt komma åt viktig informa-
tion och apparna gör det möjligt 
att till exempel följa en orderhan-
tering i realtid.

Appar kan också vara till nytta 
för dem som står bredvid försörj-
ningskedjan. 

– Det kan t ex vara en säljare 

it & affärssystem

Användningen av mobilappar ökar 
– även i logistiken. ”Logistiken 
appifieras alltmer” säger Ted Roth 
på AEB. Vanligaste användningom-
rådet för appar är informations-
hömtning, visar deras senaste 
marknadsrapport. 

Av Hilda Hultén

Användandet av appar i mobila 
affärsapplikationer växer. 
IT-leverantören AEBs senaste 

rapport, Global Trade Mana-
gement 2017 visar att research 
och informationshämtning är de 
vanligaste användningsområdena 
inom logistik och supply chain 
management. 

– Vi använder appar alltmer 
privat, och vårt teknikbeteende 
spiller över till vårt yrkesliv, säger 
Ted Roth, vd för AEB Sweden. 

I studien ”Global Trade Mana-
gement Agenda 2017 – Apps in 
global trade and logistics, and 
the top priorities in global supply 
chain management” intervjuas 
330 experter inom logistik, global 
handel och supply chain manage-
ment, som jobbar på internatio-
nella företag. 

Undersökningen genomförs 
årligen sedan 2013 av AEB och 

Logistiken appifieras

– Hade någon sagt till mig att 
e-handlade affärssystem skulle 
bli stort för tre år sedan hade jag 
skrattat, säger Ted Roth. 
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på ökade volymer och ökad aktivi-
tet inom branscher som tidigare 
haft låg aktivitet inom outsour-
cing. Jämfört med 2016, ska färre 
avtal omförhandlas, vilket kan ge 
en god förhandlingssituation för 
beställare.

Överflyttning till och natur-
lig tillväxt inom molntjänster 
beräknas till 13,5 procent, vilket 
motsvarar en värdeökning på 1,3 
miljarder kronor. Därmed uppgår 
den svenska marknaden för moln-
tjänster till totalt 11,1 miljarder 
kronor för 2017.

volymmässiga tillväxten ökar med 
5–6 procent för 2017. Överlag 
sker den kraftiga tillväxten inom 
samtliga segment med tonvikt 
inom verksamhetsnära områden 
som projektledning, arkitektur 
och specialistroller.

Miljardökning för molntjänster
Tillväxten för den svenska 
outsourcing-marknaden blir 
enligt Radars prognoser 1,5 
procent under 2017 och kom-
mer därmed att nå ett värde av 28 
miljarder SEK. Tillväxten baseras 

mäklare, offshore-leverantörer 
och traditionella leverantörer är 
huvudorsak till att priserna inte 
stiger i direkt relation till den 
ökade efterfrågan.

Med en större andel ramavtal, 
konsultmäklare och single sour-
cing-avtal, begränsas den öppna 
marknaden. Det skapar en ökad 
prispress på leverantörerna:

12 procent av konsultmark-
naden hanteras i dag genom 
mäklare.

20 procent av värdet på konsult-
marknaden hanteras i ramavtal.

Sourcingtrenden fortsätter och 
andelen externt inköpt IT ökar.

Värdetillväxten på konsult-
marknaden väntas bli 3,6 procent 
och når ett totalt värde om 55 mil-
jarder kronor, samtidigt som den 

it och affärssystem

IT-konsultmarknaden växer och 
starkast är tillväxten inom 
IT-tjänster som lökar med 4 
procent under 2017, visar rappor-
ten IT-Radar. 

Radar Ecosystem Specialists årliga 
rapport IT-Radar visar att den 
totala IT-konsultmarknaden i Sve-
rige ökar med 2,1 procent, eller 
3,2 miljarder kronor, under 2017. 
Starkast tillväxt har IT-tjänster, 4,0 
procent, med en omsättning som 
därmed når drygt 105 miljarder kr 
för 2017.

Den svenska IT-konsultmark-
naden präglas av stabiliserade 
priser, trots stark underliggande 
efterfrågan och en endast margi-
nell påverkan från priserna. En 
ökad konkurrens från konsult-

Logistikparken omfattar 400 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 om möjligheterna för din logistikverksamhet i Eskilstuna?  
Du hittar oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

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.

IT-tjänster beräknas växa med 4 procent under 2017. 

Stark efterfrågan 
på IT-tjänster
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vinjett

varig på Lidl. 
Projektet har fortsatt dispens för 

nattleveranser.
– Numera har vi en leverans 

istället för tre och bättre fyllnads-
grad och vi levererar färska varor 
direkt på morgonen. 

Omlastning i tomma garage
– Men det behövs fler innovativa 
projekt och fler aktörer, säger Elin 
Skogens, godsstrateg, Stockholms 
stad. 

Ett exempel är ett nytt samlast-
ningsprojekt som planeras i år. I 
Vasakronans garage ska Brings 
och Ragnsells fordon kunna lasta 
om. 

ker, logistikföretag, Trafikverket, 
Jernhusen, Sveriges Åkeriföretag 
m fl.

Lyckad off-peak-leverans till Lidl
Ett lyckat exempel är att Stock-
holm stads pilot med offpeak-
leveranser. Det har drivits av 
Stockholms stad, KTH, Svebol 
Logistics och Volvo. En ny, tystare 
elhybridlastbil levererar till Lidl-
butiker i city nattetid. Körtiden 
för varje tur minskade med upp 
till 75 %.

– Vi vill gärna fortsätta och 
utöka med fler leveranser nattetid. 
Vi ser bara möjligheter, säger 
Katarina Rosenqvist, logistikans-

tomt garage.
– Planering för gods och citylo-

gistik har ökat med diskussionen 
om ”den goda staden”, säger Erik 
Levander, SKL, tidigare godsstra-
teg på Stockholms stad.

– Man har insett att lastbilar är 
i vägen, också för varandra och vi 
försöker hitta intelligentare logis-
tik. Fler städer anställer samhälls-
planerare med logistikinriktning.

I januari startade ett försök med 
en omlastningcentral i fastig-
hetsbolaget Vasakronans tomma 
garage i city, där Brings och Ragn-
Sells samordnar transporter. 

Stockholm stads godsstrateger 
har bjudit in fastighetsägare, buti-

Stockholms trängselproblem är 
akuta men varutransporter har 
länge nonchalerats. Nu startas ett 
samlastningsprojekt för varor och 
sopor med effektiva transporter, 
minskad trängsel och mindre 
utsläpp som mål.

Text och foto Lena Sonne 

Stockholm stad har tillsammans 
med marknadsaktörer drivit en 
pilot med off-peak-leveranser 
och fortsätter nu med samlast-
ning. Idéer lånas från andra 
igenkorkade städer. NewYork har 
off-peak-leveranser och i London 
finns en samlastningscentral i ett 

Trängseln ger problemen för gods-
trafiken. I Stockholm är framkom-
ligheten usel t ex på Essingeleden 

med långa köer. 
föder nya samlastningsprojekt

AKUT TRÄNGSEL 
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samlastning

med 3 mindre elbilar som tar 
varor till butiker och sopor till-
baka. Bring blir första kund. Målet 
är att få fler kunder – allt från fast-
ighetsägare till kommun, butiker 
och logistikföretag.

– Kan en ”sopgubbe” leverera 
varor? är en fråga som kommit 
upp, berättar Erik Wastesson från 
Ragn-Sells.

– Vi tror att det går att lösa.
Vasakronan äger garaget vid 

Klara Norra kyrkogata bakom 
Åhlens där samlastningscentra-
len ligger och här finns många 
butiker.

– Utan samarbete mellan olika 
aktörer fungerar det inte, säger 
Martin Sandgärde, Vasakronan. 

– Vi erbjuder vår yta och loka-
ler och ”tvingar” butiksägare att 
använda tjänsten så den kan bli 
kommersiellt hållbart för en dist-
ributör.

Utmaningar för framtiden
– Vi vill göra det möjligt att hitta 
kommersiellt hållbara affärsmo-

deller från början, säger Märta 
Brolinsson, som arbetat med 
godsstrategier i fyra år i Stock-
holm stad. 

Frågan är hur mycket staden 
ska lägga sig i. 

– Vi vill inte tvinga aktörer utan 
tror på frivilliga nätverk. Kom-

mersiell samlastning tar tid och 
är komplext. Aktörer vill inte dela 
affärshemligheter.

Att få med restauranggrossister 
på off-peak-leveranser är nästa 
utmaning.

– Bygglogistiken har varit en 
förebild. I Norra Djurgårdsstaden 
var logistiken med från början. 

Att alla fordon kan vara upp-
kopplade idag underlättar, man 
kan t ex informera förare via en 
app om ledigt lastområde. Det 
stora målet är effektiva transpor-
ter, minskad trängsel och mindre 
utsläpp.

– Vi försöker kombinera digital 
teknik med befintliga system, 
säger Tobias Åbonde, norden-
chef för hemleveranser på Bring 
Express. 

Målet är att ha 2 000 fordon, d v 
s 70 procent, som drivs med alter-
nativa drivmedel till år 2026. 

– Vi experimenterar med dist-
ribution på en rad olika sätt nu 
– med cykel, miljövänliga fordon 
och olika typer av utlämning. 

– Det blir varudistribution 
in och sopor ut – ett försök att 
minska transportarbetet. Det är 
ofta samma butikskunder som ska 
ha varuleverans och sophämtning. 

Det nya samordningsprojekt 
startade i januari av Ragn-Sells 

 

kilenkrysset.se     0152-244 00

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

Utvecklar attraktiva logistikområden  

i strategiska lägen för nyetableringar

Stockholm Syd 
Logistikcenter

Stockholm Nord 
Logistikcenter

Stockholm Väst 
Logistikcenter

Strängnäs 
Etableringspark

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

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

– Att få ihop restauranggrossister 
för off peak-leveranser är en ny 
utmaning, säger Märta Brolinsson.

– Vi experimenterar med olika dist-
ributionssätt, säger Tobias Åbonde.
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logistikflöden

nätapoteket Apotea i Morgongåva, 
Heby kommun, Brunna Logistik-
park mellan Kungsängen och Bro 
i Upplands-Bro kommun, Coops 
lager i Bro, Logistik Bålsta i Håbo 
kommun, Hargs hamn byggs 
också ut.

Flertalet logistiketableringar är 
dock initierade av privata aktörer.

Varför så lågt logistikintresse? 
– Det kan bero på att Uppsala 

mest är transitlän för godsflöden.
Storregionen behöver utveckla 

beredskap för minst 1,4 miljoner 
fler invånare och minst 700 000 
fler arbetstillfällen i perspekti-
vet 2010–2050, enligt rapporten 
Regionala utvecklingsplanen för 
Stockholmsregionen (RUFS).

Men någon transportstrategi 
har inte tagits fram.

– I storregionen behöver gods-
transporterna hanteras hållbart 
och effektivt genom en storregio-
nal godsstrategi. Det föreslår vi 
i den regionala utvecklingsstra-
tegin.

– Mer gods behöver också flyt-
tas från väg till järnväg och sjöfart 
om det ska vara hållbart.

Privata satsningar
Runt Uppsala sker ändå en del 
satsningar, logistikområdet 
Storvreta norr om Uppsala t ex. 
I kringliggande kommuner 
storsatsas t ex kombiterminalen 
och logistikområdet i Rosersberg, 

len. Vid sidan av Stockholm är 
Uppsala det mest expansiva länet i 
landet, sett till befolkningstillväxt.

– Befolkningsökningen är störst 
i landet. Uppsala kommer att öka 
med ”ett Västerås” till 2050, säger 
Tomas Stavbom, chefsstrateg på 
Region Uppsala och tidigare chef 
för regional utveckling på Region-
förbundet i Uppsala. 

Varuflödet beräknas öka mot-
svarande – d v s fördubblas. Men 
Uppsala satsar inte på logistik.

Uppsalaregionen – en snabbväx-
ande region befolkningsmässigt, 
hamnar nära botten på Intelligent 
Logistiks lista över Sveriges bästa 
logistiklägen. Varför? frågar vi 
Tomas Stavbom, chefsstrateg på 
Region Uppsala.

Av Lena Sonne

Uppsala är Sveriges fjärde största 
stad och ligger logistiskt bra till 
nära befolkningstäta Mälarda-

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

Nyköping

Oxelösund

Örebro

Norrköping

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås

Arboga

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

Uppsalas godsflöden 
kommer att  
fördubblas

– I storregionen behöver gods-
transporterna hanteras hållbart 
och effektivt genom en storre-
gional godsstrategi, säger Tomas 
Stavbom. 



Intelligent Logistik 2–3 2017 35

logistikflöden

är Nordens största insjöhamn.
I rapporterna påpekas vikten av 

att samverka så att de nya länspla-
nerna för transportinfrastruktur 
2018–2029 och den nationella 
planen samspelar med de regio-
nala styrdokumenten.

Inom arbetet En bättre sits har 
en gemensam systemanalys tagits 
fram mellan sju län i Stockholm 
– Mälarregionen, Östergötland 
och Gotland. Där anges storre-
gionens samlade prioriteringar. 
Under 2017 slutförs en förstudie 
om ny järnväg mellan Enköping 
och Uppsala i ett storregionalt nät 
men främst för arbetspendling. På 
agendan är fyra spår Stockholm-
Uppsala, öka kapacitet på Mälar-
banan, Svealandsbanan och på 
Hallsbergs rangerbangård för mer 
gods på järnväg men ökad kapa-
citet på E4 och E18 behövs också, 
skriver de. Om gods sägs annars 
inte mycket.

Byggboom för bostäder till 2030
Idag står de sju länen för 60 % av 
befolkningstillväxten i landet och 
ökningen väntas fortsätta med 
ökade person– och godsflöden. 
9 000 och upp till 16 000 bostäder 
ska byggas varje år fram till 2030 
och minst hälften av regionens 
invånare ska nå minst 55 procent 
av länets arbetsmarknad inom 
45 minuter med kollektivtrafik. 
Målet är fossilfria transporter 
senast 2030 och inga nettoutsläpp 
av växthusgaser efter 2050.

Arlanda är viktigaste noden för 
flygfrakt, också för inrikestran-
sporter. 

Vem styr egentligen utveck-
lingen?

– Kommunerna spelar en viktig 
roll, säger Tomas Stavbom.

Under 2015 och 2016 tog regi-
onförbundet fram en regional 
utvecklingsstrategi som har fokus 
på hållbar utveckling och ska 
fastställas av fullmäktige i februari 
2017. 

Saknas strategi
I rapporten Samverkan och pla-
nering i östra Mellansverige ÖMS 
2050 ska exempelvis kollektiv-
trafikandelen öka med 5 procent 
till 2030 jämfört med idag. Två 
olika scenarier skissas, ett där 
Ostlänken med Ostkustbanan 
och Mälarbanan ska stärkas och 
trafiken mot Stockholm utvecklas 
och ett där tågtrafik mot Värm-
land och Oslo kopplas samman 
med Mälarbanan och Ostkust-
banan. För godstrafiken finns 
ingen skillnad mellan alternativen. 
Överföring av gods från väg till 
järnväg och sjöfart ska underlät-
tas av kapacitetsförstärkningarna 
i järnvägsnätet. Men här saknas 
strategi för hur det ska gå till.

Tillgängligheten till Arlanda är 
viktigt för hela regionen. Sjöfarten 
över Mälaren kan spela en bety-
dande roll för regionens godstran-
sporter. Inte heller här finns en 
utvecklad strategi. Västerås hamn 

I en godsflödeskartläggning av 
östra Mellansverige från 2013 av 
WSP och Vectura framgår hur 
läget är – d v s störst flöden av 
gods sker på E4, E20, E18, men 
även riksväg 50, 55, 56, 68 och 70. 
För järnväg är godsstråket genom 
Bergslagen störst men Västra 
stambanan och Södra stambanan 
söder om Katrineholm har också 
gods. Oxelösunds hamn hanterar 
störst godsmängder av hamnarna. 
Örebro och Hallsberg är viktiga 
nav för gods på väg och järnväg. 

Vad är viktigaste infrastruktur-
satsningen här för hållbara gods-
transporter?

– Fyra spår Stockholm–Upp-
sala, tror Tomas Stavbom. 

Under 2017 blir Citybanan i 
Stockholm och dubbelspåret i 
Gamla Uppsala klara, vilket ökar 
trafikkapaciteten också norr om 
Uppsala.

– Huvudinriktningen för arbetet 
är att på sikt få två ytterligare spår 
på Ostkustbanan, hela sträckan 
Stockholm–Uppsala. 

 

Flödenas tjocklek beskriver transporternas storlek mätt i ton per år.  
Vägtransporter överväger. Luftfart är inte med.

– I storregionen behöver godstransporterna hanteras hållbart och effektivt genom en storregional godsstrategi, säger Tomas Stavbom. 
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Ett inlandsvattenbaserat 
transportsystem för enhetslastat 
gods kan utgöra ett alternativ till 
järnvägstransporter i den del av 
systemet som sträcker sig norr om 
Mälaren till Västerås och eventu-
ellt Köping, heter det.

– Nu ska vi också titta på den 
kustnära trafiken i en fortsatt 
studie för delar av Östersjökusten 
från Uppland ner till Bråviken. Vi 
kommer att titta på vilka fartygs-
typer som skulle vara lämpliga. 

– Det är viktigt att det blir 
standardiserade fartygstyper, som 
kan gå på grunt vatten och att 
dieselolja byts ut till alternativa 
bränslen.

Det finns liknande förvänt-
ningar om pråmar till och på 
Vänern där det också blir problem 
med våghöjden. I Vänersborg 
startade nyligen en pilot med prå-
mar på Göta älv. 

trafikera Stockholms skärgård, 
mellan Norvik och Stockholm. 
 – Vi tittar på den typ av 
moderna pråmar som används 
nere i Europa. Det innebär att all 
trafik från Norvik in till Stock-
holm och Mälarhamnarna måste 
gå via Hammarby sluss.

– Vi bedömer att ett intermodalt 
järnvägssystem, från Norvik och 
Stockholmsområdet till Örebro, 
norr och söder om Mälaren, har 
fördelar. 

har TKF sedan 2015 utvecklat 
hållbara intermodala trans-
portsystem för gods med korta 
ledtider. 

Via Hammarby sluss
Syftet med den aktuella förstudien 
var att kartlägga möjligheter till 
överflyttning av regionala gods-
flöden i Mälardalen från väg till 
sjöfart och järnväg. Detta för att 
öka framkomligheten på vägnätet 
och att minska koldioxidutsläp-
pen. Studien är avgränsad till 
regionala system för enhetslastat 
gods. I detta har ingått att se på 
förutsättningarna att utnyttja 
intermodala transporter på 
järnväg och inlandsfartyg av de 
typer som används främst på stora 
floder i Centraleuropa.

I förstudien förutsätts att 
inlandsfartyg, d v s pråmar i 
centraleuropeiskt utförande, kan 

sjöfart

–Det är fullt möjligt att ta 
containergods på pråm från nya 
storhamnen i Norvik sjövägen till 
Stockholm och Mälardalens 
hamnar, säger Peter Bark, TFK, som 
utrett frågan.

Av Lena Sonne

Mälardalen har en stark befolk-
ningstillväxt och Stockholm är 
den snabbast växande regionen i 
Östersjöområdet. Det ger ökade 
godsflöden, belastningar på infra-
strukturen och främst vägnätet. 

– En slutsats av studien är att 
det är möjligt att skapa sjöfarts- 
eller järnvägsbaserade transport-
lösningar i Mälardalen. De skulle 
ge ett energieffektivt alternativ till 
vägtransporter av enhetslaster, t ex 
containrar, säger Peter Bark, v d 
för forskningssinstitutet TFK, 

I ett Vinnova-finansierat projekt 

»Det är viktigt att det 
blir standardiserade 
fartygstyper, som kan 
gå på grunt vatten och 
att dieselolja byts ut till 
alternativa bränslen”

I framtiden kan pråmar från Norvik komma att ersätta dagens containerfartyg in till Stockholm. 

”Ta containergods med pråmar till Stockholm” 
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hållbara produkter och tjänster. 
Städer och konsumenter behöver 
ökad kunskap om och tillgång till 
lösningar som är bättre för miljön 
och klimatet, sa Mia Nordström, 
Senior Advisor på Vattenfall och 
styrelseledamot i Gröna Städer.

Gröna Städer planerar att 
presentera sig på tre mässor i 
år; Elfack & eSmart, 9–12 maj, 
Nordic Architecture Fair, 7–8 
november och Logistik & Trans-
port, 7–8 november på Svenska 
Mässan. .

Initiativtagare är de tre före-
tagen Lightab, EWF och Urban-
green. 

– Vi är lösningsorienterade, har 
företagsutveckling och hållbarhet i 
fokus, med sikte på de av EU upp-
satta målen för Agenda 2030 och 
vill arbeta för att medlemmarna 
ska öka sin egen tillväxt, sprida 
hållbara lösningar och skapa nya 
gröna jobb, sa Sebastian Navab.

– Målet är att öka den gröna till-
växten med fler innovativa företag 
som producerar och exporterar 

miljarder årligen så detta är en 
stor del av ekonomin, sa Ardalan 
Shekarabi. 

– Tuffare hållbarhetskrav vid 
upphandling, smartare logistik, 
innovativa, miljövänliga lösningar 
är ambitionsmål för Gröna städer, 
sade Sebastian Navab, generalse-
kreterare för den nya branschorga-
nisationen vid invigningen i mars. 

Text & foto Lena Sonne

– Redan innan vi startat har vi sju 
större samarbetspartners och ett 
40-tal företag och organisationer 
som är intresserade att vara med, 
bl a Vattenfall, Svenska Mässan, 
Husqvarna m fl – så intresset är 
stort, förklarade han.

Civilminister Ardalan Shekarabi 
var en av talarna.

– Även t ex Skanska har efter-
lyst hårdare krav vid offentlig 
upphandling. Det köps för 625 

• 70 % av Sveriges befolkning inom 30 mil.

• Nav i de internationella transportkorridorerna: 

 − Nordens största rangerbangård och kombiterminaler.

 − Godspendlar till Göteborg, Antwerpen, Milano.

 − E18, E20 och vägarna 50, 51, 52, 63 och 68.

 − Sveriges fjärde största fraktflygplats.

• Kompetent arbetskraft.

• Fokus på grön logistik.

• 250 ha ny mark för etablering i attraktiva lägen till 2017.

• Stora satsningar på infrastruktur på gång.

Många logistikföretag med distribution till hela Norden  
och Baltikum finns redan här. Välkommen du också!

TA PLATS I ETT AV SVERIGES  
BÄSTA LOGISTIKLÄGEN

businessregionorebro.se

– Städer och konsumenter behöver 
ökad kunskap om och tillgång till 
lösningar som är bättre för miljön 
och klimatet, säger Mia Nordström

Den nya branschorganisationen Gröna Städer startade i mars. 

Ny branschorganisation 
för Gröna städer



38 Intelligent Logistik 2–3 2017

citylogistik

Lund, Jönköping, Linköping 
Många projekt har tidigare lagts ner. 

Men nu verkar det ha lossnat. 
Många kommuner ritar nya kartor 

över sina samordnade varuflöden och 
räknar hem vinster i minskat transport-
arbete. Säkerheten blir bättre. Över-
blicken och kontrollen över leverans-
service, frekvens, tidpunkt, arbetsmiljö 
och miljö också. Möjligheten att 
påverka transportmedel, växla till min-
dre producenter, med mer lokalprodu-
cerade, ekologiska varor. Några börjar 
med livsmedel – andra kontorsvaror. 
Eskilstuna tar tillvara överblivet mate-
rial i en hub som kommunala institutio-
ner kan låna från – istället för att kasta.

– Det nya är att olika aktörer samver-
kar och att kommunen får en mer aktiv 
roll. Men det är viktigt att ta tillvara 
erfarenheter från andra projekt och se 
varför så många inte har hållit för att 
skapa långsiktigt hållbara, affärsmässiga 
samlastningscentraler?

Exempel från Europa
Anna Clark och Pernilla Hyllenius 
Mattisson på Trivector har studerats 
flera EU-projekt och hjälper till att hitta 
affärsmässigt hållbara samordningslös-
ningar.

I Rom har ny avgiftsreglering och 
frigörande av en central, öppnat för 
marknadsmässiga lösningar.

I Padova utökas en befintlig terminal 
med nya varugrupper.

Universitetet i Newcastle satsar på en 
stor samlastningscentral för mottagare 
av gods och inkluderar nu gods också 

tomgångskörning, små fordon, oekono-
miskt resursutnyttjande och att flödena 
ofta styrs från avsändaren, säger Maria 
Björklund.

Lösningen är, anser hon, att se över 
regler och policy för nattdistribution, 
miljözoner, enkelriktat, tillåtna lastbils-
storlekar/bränslen. Ny teknik, med nya 
fordon, hanteringsutrustning, automa-
tisering, ny informations- och kommu-
nikationsteknologi.

Citylogistik kräver planering, sam-
lastning, samordning och leveransser-
vice.

På gång i många städer
Flera städer har börjat. Malmö var 
först redan 1998. Sedan kom Borlänge, 
Örebro, Stockholm, Göteborg, Ystad, 
Växjö, Halmstad, Nacka, Eskilstuna, 

– Samordnade transporter av gods i 
stadsmiljö är en växande trend, säger 
Maria Björklund, forskare Linköpings 
universitet. Allt fler städer vill lösa 
problemen. 

Text och foto Lena Sonne

Godsflöden i städerna har länge varit 
ett helt försummat område. Körsling-
orna i städerna ser ut som trasselsud-
dar.

– Men nu har allt fler insett att gods-
transporter i städerna orsakar många 
problem, med buller, trängsel, ineffekti-
vitet och olyckor.

– Typiskt för de här ”sista milen pro-
blemen” är ineffektivt transportutnytt-
jande med låga fyllnadsgrader, många 
stopp, korta körsträckor, accelerationer, 

»Samlast-
ning skulle 
kunna 
minska 
fordons-
rörelserna 
med 50 %, 
sträckorna 
med 60 %, 
klimatut-
släpp och 
lokala emis-
sioner med 
70 % och ge 
mindre tra-
fikbuller.«

Samlastat gods 
växande citytrend

Godsflöden i städerna har länge varit ett helt försummat område.
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ningsovilliga. 
– Men det är inte säkert att 

kommunen ska styra projekt för 
privata varuflöden. Stora fastig-
hetsägare och citysamverkan är 
nyckelaktörer. 

med Maria Björklund gjort en stu-
die i hur man kan få ekonomi i en 
urban terminal.

Ett projektet med samlastning 
i Malmö city pågick mellan maj 
2014 och augusti 2016.

– Vår slutsats är att samlast-
ningen har stor potential och 
skulle kunna minska fordonsrö-
relserna med 50 %, fordonskm 
med 60 %, klimatutsläpp och 
lokala emissioner med 70 % och få 
mindre trafikbuller. Men det krävs 
kraftiga trafikregleringar och styr-
medel för att få fram samlastning 
av privata flöden i city, säger Max 
Hanander, Malmö kommun.

– För att få till samlastning av 
kommunala flöden krävs också 
tydliga politiska beslut, tålamod 
och strategiskt upphandlingsar-
bete. 

– Det krävs stor koordinations- 
och projektledningsförmåga och 
mycket tid och energi. Åkerinä-
ringen kan vara konservativ och 
ha begränsad innovationsförmåga 
och butiksägare är ofta betal-

modell som fungerar. Malmö har 
en trefasmodell med bastjänster 
för transport av returemballage, 
returavfall och extratjänster med 
tidsstyrda leveranser som kan 
utökas med t ex e-handelsportal, 
extern lagerhållning och varu-
utskick. I nästa fas kan erbjudas 
samlastning med påbyggnads-
tjänster som ersätter arbete i butik 
t ex prismärkning, uppackning, 
larm, galgning m m.

Stor potential
Mikroterminaler börjar dyka upp 
som en lösning för varudistribu-
tion i täta citykvarter och kan 
kombineras med nya emissions-
fria fordon.

– Utveckla och erbjud nya tjäns-
ter som löser kundernas problem, 
för att få den urbana samlast-
ningscentralen lönsam, säger 
Henrik Johansson, som intervjuat 
över 70 butiksägare i Linköping 
om deras behov och tillsammans 

citylogistik

till sjukhuset i staden.
I Berlin öppnas en ny terminal 

med tåganslutning.

Samarbete på Södertörn
Åtta kommuner söder om Stock-
holm på Södertörn har också goda 
erfarenheter av egen, storskalig 
samordnad varudistribution. 

– Vår samordnade varudistri-
bution hanterar godsflödet för 
1 200 verksamheter som förser 
500 000 invånare – lika många 
som i Göteborg – med kommunal 
service, med över 300 rutter och 
4 500 stopp, berättar Jenny Bejker, 
Huddinge kommun.

I central och lokal styrgrupp 
finns logistikkompetens.

Malmö stad gjorde Sveriges 
första godstrafikprogram. Man 
har arbetat med gemensamma 
upphandlingar, innovativ trafik-
reglering, fossilfria fordon och 
samlastning.

Viktigt är att hitta en affärs-

Dynamiska tillväxtmiljöer
mellan Göteborg och Oslo

Oslo

Göteborg

Stockholm

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

Regional partner

I Position Väst finns spetskompetens och starka 
strukturer i flera framtidsbranscher. Intressanta 
utvecklingsmiljöer för företag som vill etablera sig i 
en expansiv region. Vi ger smidig service hela vägen. 
www.positionvast.se

 – Typiska problem är ineffektivt transportutnyttjande med låga fyll-
nadsgrader, många stopp, korta körsträckor, accelerationer, tomgångs-
körning, små fordon, oekonomiskt resursutnyttjande och att flödena ofta 
styrs från avsändaren, säger Maria Björklund.
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– Samlastningen har stor 
potential, men det krävs kraftiga 
trafikregleringar och styrmedel 
för att få fram samlastning av 
privata flöden i city, säger Max 
Hanander. 
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E-handeln börjar ta en bety-
dande andel av tillväxten för hela 
detaljhandeln, särskilt inom svåra 
segment där varorna är otympliga 
eller känsliga, som möbler och 
livsmedel.

Omsättningen ökade med 16 % 
från 50 miljarder kronor 2015 till 
58 miljarder 2016 och väntas öka 
ytterligare under 2017 med 17 % 
till 68 miljarder, enligt Post Nords 
analys.

honom är logistiken fortfarande 
central för kundupplevelsen.

– Vi i logistikbranschen måste 
hänga med så att inte köpupple-
velsen blir negativ. Och detalj-
handlare som sitter fast i gamla 
it-system måste våga ta investe-
ringarna för att få till omnikanal, 
säger han.

– 2016 var ett riktigt bra 
tillväxtår, menar detaljhandels-
experten Carin Blom på PostNord 
som är ansvarig för e-barometern. 

det är svårt att handla. Allt hand-
lar om att förenkla köpupplevel-
sen. Mobilen är idag det viktigaste 
redskapet. På bara ca två år har 
andelen webbbutiker som erbju-
der en mobilanpassad sajt ökat 
från en av tre till nästan nio av tio. 
Tre av fyra e-handelsföretag erbju-
der försäljning i flera kanaler.

– Alla bitar finns på plats, men 
det måste bli enklare med logis-
tiken och roligare att handla. Då 
kommer vi att se en snabbare för-
skjutning mot nätet, menar Arne 
B Andersson, e-handelsexpert på 
PostNord.

Arne Andersson har arbetat 
med e-handel i tjugo år. Enligt 

leveranser

Fokus har gått från det som händer 
inför ett köp till det som händer 
efter ett köp, nämligen leveransen, 
skriver Anders Holm vd PostNord 
Sverige i årets färska E- handelsba-
rometer, som Post Nord tagit fram 
tillsammans med Svensk Digital 
Handel och HUI Research.

Av Lena Sonne

E-handelns barnsjukdomar, 
som krånglig logistik, dåliga 
betalsystem och svårnavigerade 
nätbutiker, håller på att försvinna. 
Numera ligger logistik som en pri-
oriterad fråga hos många företag.

I dag överlever inte butiker där 
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Etablera dig  

i Enköping

Nu kan du växa med oss!

Attraktiv etableringsmark längs E18
30 000 fordon passerar 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 till Stockholm, Uppsala och Västerås.

Läs mer på foretagare.enkoping.se.

Kontakta näringslivschef Cissi 
Lööv på 0171-62 51 53 eller 
cissi.loov@enkoping.se.

– Vi i logistikbranschen måste hänga med så att inte köpupplevelsen blir 
negativ, säger Arne Andersson. 

Logistiken allt 
viktigare för  
e-handeln
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system kan ersätta den mänskliga 
hjärnan. Förutom betänkligheter 
kring flexibilitet och investerings-
kostnad är många e-handlare 
rädda för driftsättningen. Rädslan 
tycks i många fall vera befogad, 
både Lekmer och Elgiganten har 
dragits med störningar i samband 
med att automationsläsningarna 
driftsatts. 

Men Enligt Håvard Hallås bru-
kar implementeringen gå smidigt. 

– I de 40 installationer vi utfört 
i Norden har anläggningarna i 
princip haft 95 procents kapacitet 
från dag ett. Så jag ser ärligt talat 
inte problemet. 

först 2007 hos Komplett i Sande-
fjord och finns nu hos en rad 
e-handlare i Norden. Fler instal-
lationer är på gång under året. Bl a 
har Boost beställt en jätteanlägg-
ning med 130 robotar till sitt nya 
lager i Ängelholm, Babyland har 
köpt systemet till nya Jönköpings-
lagret och Sportamore och 
Kitchentime har beställt varsitt 
Autostore-system till nya lagret i 
Eskilstuna. 

– Det är ett väldigt flexibelt 
system som går att bygga på enligt 
lego-princip. Det gör att investe-
ringskostnaden inte behöver bli 
så stor från början och att man 
kan utöka systemet efterhand, 
säger Håvard Hallås, försäljnings-
chef på Element Logic som säljer 
Autostore i Norden, vid sidan av 
Swisslog. 

– Andrahandsvärdet på syste-
met gör att investeringsrisken inte 
är så stor. Skulle man missbedöma 
marknaden går det att minska 
ned eller sälja systemet, även om 
vi såklart hoppas att det inte ska 
behöva hända. 

– Vi har även flyttat anlägg-
ningar mellan lager utan problem. 

Svår implementering 
Svagheten är flexibiliteten – inget 

vi skulle behöva och vi vill inte 
vara försökskaniner, säger pri-
sade nätapoteket Apoteas vd Pär 
Svärdson, som just nu bygger ett 
nytt 38 000 kvm stort centrallager 
i Morgongåva. 

– Jag tycker inte att det är värt 
risken. 

E-handel driver tillväxt 
Trots det hörs nu fler och fler 
nyheter om automationslösningar 
i e-handeln. Branschens tillväxt 
driver också behovet av nya logis-
tikfastigheter och ofta är automa-
tionslösningar med från början. 

– I var och varannan logistik-
fastighet vi bygger finns det en 
automationsanläggning idag, 
säger Bockasjös vd Joakim Hedin. 

I höstas driftsatte Elgiganten en 
skyttelanläggning från Knapp i sitt 
nya höglager i Jönköping. I DB 
Schenkers TPL-lager i Arlanda-
stad finns sedan 2015 en automa-
tionslösning med autotruckar som 
hanterar e-handlaren Lekmers 
flöden. 

Framåt för norska robotar 
Extra mycket fart har det tagit för 
den norska robotlösningen Auto-
store. Systemet, som utvecklats av 
norska Hatteland, installerades 

Automatisering kan trolla bort 
hälften av alla jobb inom 20 år. 
Minskad flexibilitet och höga 
investeringskostnader har länge 
bromsat utvecklingen för större 
automations och robotlösningar i 
lagerhantering, men nu tycks 
proppen gå ur rejält.

Av Hilda Hultén 

Automation innebär att en maskin 
eller teknik utför ett arbete som 
tidigare utförts av människor. 
Enligt en rapport från McKinsey 
Global Institute, MGI, kan hälften 
av alla jobb i världen ha automa-
tiserats bort om 20 år. I Sverige 
bedömmer MGI att 46 procent av 
dagens jobb kan utföras av robo-
tar och automatiserade processer 
om 20 år. Enligt rapporten kan 
2,1 miljoner jobb i Sverige ersättas 
av teknik som redan finns och 
är känd, vilket skulle innebära 
minskade lönekosntade med 
ofattbara 710 miljarder kronor 
bara i Sverige. 

I lagerhantering är potentialen  
enorm, i Sverige finns flera hög- 
automatiserade lager där få 
mänskliga händer krävs för att 
hämta och transportera gods. 

För e-handeln, där logisti-
ken präglas av breda sortiment, 
hög plockintensitet och krav på 
snabba ledtider skulle ett ökad 
automation säkerligen komma väl 
till pass. 

Hittills har utvecklingen för 
automation i e-handeln varit 
ganska trög. En tröskel är investe-
ringskostnaden. I en bransch där 
många aktörer växer snabbt och 
inte hunnit bygga upp lönsamhet 
kan tiotals och ibland hundratals 
miljoner var en för stor investe-
ring att ta. En annan broms har 
varit att många e-handlare tvivlar 
på skalbarheten och flexibiliteten 
hos automationslösningar. 

– Vi fortsätter köra manuellt 
plock. Mig veteligen finns inga 
så stor installationer gjorda som 

automation

– Andrahandsvärdet på systemet 
gör att investeringsrisken inte är 
så stor, säger Håvard Hallås. 

Automationslösningar för e-handeln börjar ta rejäl fart. Autostores robotlösning kan byggas på som lego, vart-
efter volymerna växer.

Robotlagring tar fart
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fönster, elmaterial eller vitvaror finns 
på plats. På så sätt är branschen idag väl 
digitaliserad.

Men samtidigt är ju alla byggen olika, 
med helt olika förutsättningar. 

– När man börjar gräva vet man ju 
inte hur det ser ut under mark. Väder 
och vind påverkar också. Därför går det 
inte att detaljstyra byggprocesserna eller 
tillämpa ett standardiserat arbetssätt 
som i tillverkande industri.

– Ett affärssystem för byggindustrin 
måste därför ha ett projektstöd. Sådana 
system finns också. 

Standard för branschens försörjning
När det gäller inköpssidan var den 
länge också starkt decentraliserad.

– Men nu har det införts mer och mer 
centrala inköpsavtal och inköpssystem 
håller på att införas. 

Men eftersom spontana hämtköp så 
länge präglat branschen, är det inte så 
lätt att få acceptans för att lägga över allt 
inköp i systemen.

seringsprojekt och har bl a skrivit boken 
Logistik & IT. 

Att hitta rätt IT-stöd för byggbran-
schen, ställer speciella krav, menar han:

– Byggverksamhet präglas av decen-
tralisering. Vart och ett av de största 
bolagen kan ha 3 000–4 000 byggpro-
jekt igång samtidigt. Det ger branschen 
en helt annan struktur än tillverkande 
industri och handel.

På varje byggplats, har platschefen ett 
stort ansvar.

Mobila plattformar
Den här strukturen gör att man tvingas 
använda mer av mobila plattformar. 
Men branschen är idag ganska långt 
digitaliserad.

– Idag har t ex i princip alla på ett 
bygge en smartphone. Mycket av infor-
mationen, från ritningar till specifi-
kationer och t ex lossningskalender, 
finns i mobila enheter, påpekar Peter 
Fredholm.

Den kan direkt ge svar på när t ex 

Sverige har EUs högsta byggkostnader. 
Bättre logistik kan bidra till en sänkning. 
– Gör som i Norge, där regeringen kräver 
20 procent sänkta byggkostnader till 
2020, säger Peter Fredholm, vd för 
byggbranschens standardiseringsorgan 
BEAst.

Av Gösta Hultén

Byggbranschen är på flera sätt i fokus i 
dagens samhällsdebatt. Bostadsbristen 
är stor, främst i storstäderna. Bostads-
priserna fortsätter booma. Samtidigt 
skjuter byggandet i höjden. 

Att bygga billiga hyresbostäder har 
misslyckats.

Samtidigt är det komplicerat att 
bygga. Att förtäta i en stadsmiljö där 
man måste ta stor hänsyn till trafik och 
kringliggande miljö är extra svårt.

Peter Fredholm är vd för BEAst, som 
står för Byggbranschens elektroniska 
affärsstandard.

Han har lång erfarenhet av standardi-

bygglogistik

»Målet är 
att få smidi-
gare flöden 
av material 
och  
tjänster«

Landet med EUs högsta byggkostnader
Sverige har under hela 2000-talet haft EUs högsta byggkostnader. 
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kar politikerna mest intresserade 
av att bygga mer.

– Att Sverige är dyrast är en 
utmaning. Vi har träffat reger-
ingen och föreslagit att man gör 
som i Norge och bestämmer sig 
för att sänka byggkostnaderna 
t ex med 20 procent. Det finns ett 
intresse, men ännu har vi inte sett 
något konkret direktiv, säger Peter 
Fredholm.

uppdragen in samma dag. Det 
kan gälla frågan om de behövs 2 
eller 7 bilar den dagen. Bristen på 
både fordon och förare, särskilt 
i storstäderna, gör planeringen 
ännu svårare.

– En bättre planering är 
grundläggande för att få ner 
kostnaderna. Det krävs mer av 
standardiserade leveransplaner 
i form e-leveransplaner, med ett 
gränssnitt där det går att göra 
planering. Det skulle få stor effekt 
och ge bättre koll på läget för 
dagen, så att man kan planera sin 
bemanning. 

För returlogistik, att ta hand om 
pallar och förpackningar, har det 
däremot gått framåt. Returlogistik 
AB har skapat ordning och reda 
och sänkt kostnaderna i den tidi-
gare kaotiska och resursslösande 
hanteringen av byggpallar.

”Gör som i Norge”
Efter Schweiz och Sverige har 
Norge Europas högsta byggkost-
nader. I oktober 2014 lanserade 
den norska regeringen projektet 
Bygg21, med målet att reducera 
byggkostnaderna med 20 procent 
till 2020.

Bygg21 är ett samarbete mel-
lan byggbranschen och statliga 
myndigheter som initierats av 
regeringen. Syftet är att bidra till 
att branschen ska lösa sina utma-
ningar när det gäller produktivi-
tet och kostnader. Till en början 
handlade det mycket om förenk-
lade planprocesser. Om målet nås 
är nu i halvtid dock osäkert.

I Sverige har det länge talats om 
problemet, men i dagens läge ver-

– Mitt intryck är att rätt lite 
fortfarande köps inom systemen.
 Ett problem var länge att 
branschens många företag inte 
hade gemensamma standarder för 
digitalt informationsutbyte. 

Som vd för byggbranschens 
standardiseringsprojekt BEAst har 
Peter Fredholm sedan 2013 arbe-
tat för en sådan standardisering:

– Idag är mer än 100 företag 
anslutna. Alla de stora bygg-
bolagen är med. Målet är att få 
smidigare flöden av material och 
tjänster och därigenom sänka 
logistikkostnaderna, säger Peter 
Fredholm.

På anläggningssidan både när 
det gäller transporter och maskin-
tjänster händer det dock inte så 
mycket som det borde, menar 
han:

– Det är en väldigt ryckig 
verksamhet. Vid lastbilstranspor-
ter kommer mer än hälften av 

bygglogistik

SVERIGE HAR EU:S 
HÖGSTA  

BYGGKOSTNADER 

Enligt EUROSTAT har Sveri-
ge EUs högsta byggkostna-
der. Så har det varit under 
hela 2000-talet, men 2009 
tog kostnaderna ännu ett 
skutt uppåt. 

Utanför EU har Schweiz 
ännu högre byggkostna-
der än Sverige. Norge har 
nästan lika höga kostnader 
som Sverige. Inom EU 
kommer Danmark och Ne-
derländerna efter Sverige i 
byggkostnadsligan.

Orsakerna kan vara flera. 
Några som brukar pekas ut 
är höga materialkostnader, 
höga standardkrav och 
dålig konkurrens. 

FYRA JÄTTAR  
DOMINERAR BLAND  

100 000 FÖRETAG

Byggbranschen är en av 
våra mest expansiva och 
står för ca 10 procent av 
BNP. Mellan 2000 och 2014 
ökade antalet byggföre-
tag från ca 53 000 till ca 
97 000 bolag och idag är 
antalet omkring 100 000 
byggbolag. 

Mindre företag, med 
mindre än 10 anställda 
dominerar, men branschen 
präglas av fyra jättar, som 
vardera omsätter över 10 
miljarder årligen. Antal an-
ställda i de fyra stora börs-
noterade byggföretagen är 
bara ca 10 procent av totalt 
ca 315 000 sysselsatta i 
byggindustrin. 

Omsättning i Sverige, 
MSEK 2015 

1. Peab 36 780

2. Skanska 34 124

3. NCC 32 104

4. JM 10 880 

– Byggverksamhet präglas av decentralisering. Vart och ett av de största 
bolagen kan ha 3 000–4 000 byggprojekt igång samtidigt, säger Peter 
Fredholm. 

norrkopingshamn.se
facebook.com/norrkopingshamn

Vi växer
i takt med våra kunders framgångar

Vår tillväxt visar hamnens roll som nav i ett 
starkt och växande logistikläge. Här finns 
den kundnära flexibiliteten och service-
viljan, och samtidigt den stora hamnens 
kapacitet, resurser och långsiktighet.   

Med nya etableringsområden och en  
utbyggnad av hamnen rustar vi för fram- 
tidens godsflöden, fartyg och näringslivets 
krav på effektiv logistik.
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replik

beräkningssätt fungerar. 
Detta gäller redan de allra enklaste  

lagerstyrningsfallen, som avser upp-
delade och fristående processer. Men 
idag finns algoritmer, systemstöd 
och teknologi för att kunna optimera 
mycket mer komplexa lagerstyrningsfall 
i den sammansatta försörjningskedjan 
än man någonsin kunnat förut. Men då 
den organisatoriska baskunskapen om 
lagerstyrning saknas, riskerar denna 
potential antingen att missas helt eller 
omprioriteras till att bli en IT-fråga. 
Och IT-projekt utan verksamhetskom-
petens, brukar som vi alla vet, resultera 
i höga kostnader i kombination med 
låga eller negativa resultateffekter.

Pär Bergstedt
Fristående konsult

blir oacceptabel och kräver att den 
sänks genom bättre lagerstyrning, 
vilket är omöjligt.

•  Vid fokus på service sätts säkerhets-
lagerparametern ibland till lika med 
parametern för den fasta orderstor-
leken. Man tänker sig att man alltid 
skall ha minst en beställning som 
backup.

•  Säkerhetslagerparametern bedöms 
samtidigt, i enlighet med resone-
manget ovan, som en lagernivå man 
absolut inte får gå under och därför 
beställer lagerstyraren tidigare än 
behov för att med säkerhet inte kna-
pra på säkerhetslagret.

•  Det operativa nyckeltalet lagerom-
sättningshastighet mäts ofta som 
[periodens försäljning/lagervärde vid 
periodslut]. Förutom att definitionen 
överskattar prestationen för lager-
styrningen, så manipuleras värdet 
med lätthet genom att man helt 
enkelt inte avropar orderförslag mot 
slutet av perioden. Bra för nyckeltalet 
– dåligt för servicenivån – noll effekt 
på verklig lageromsättningshastighet.

Liknande och många fler beteenden går 
att hitta som till största del härrör från 
bristande kompetens på alla nivåer för 
vad grundläggande lagerstyrning egent-
ligen är och hur principer, metoder och 

Ändå är grundkompetensen för 
själva kärnområdet lagerstyr-
ning frapperande låg och kän-

netecknas nu en bra bit in på det tredje 
årtusendet av vanföreställningar, hem-
masnickrade tumregler och siffermagi. 

Här följer några typexempel från 
verkligheten:
•  Vid fokus på lagerminskning tvingas 

lagerstyrare att beställa så frekvent 
som möjligt, med små orderkvan-
titeter. Men man har ofta dålig 
uppfattning om transaktions- och 
orderkostnadseffekter och ledningen 
ser därför inte kopplingen till att det 
behövs mer personal och att efterslä-
pet i varumottagningen och inlagring 
ökar.

•  Vid högre beställningsfrekvens bör 
säkerhetslagernivåer ökas något 
(tvärt emot den intuitiva känslan), 
men eftersom företagen vill bli mer 
”lean”, minskar de istället dessa, 
vilket leder till fler brister, express-
leveranser och forceringar, och som 
en konsekvens av detta, till och med 
högre genomsnittliga lagernivåer än 
tidigare.

•  Ett företag lägger om inköp till billi-
gare leverantörer, men med väsent-
ligt längre transportledtid. Samtidigt 
tycker ledningen att ökningen avse-
ende kapitalbindning i varor på väg 

»Grund-
kompeten-
sen inom 
lagerstyr-
ning är 
frapperande 
låg och kän-
netecknas 
av vanföre-
ställningar, 
hemma-
snickrade 
tumregler 
och siffer-
magi.« 

 »Baskunskaperna 
 saknas inom 
 lagerstyrning«
Precis som Tobias Jonasson skriver i sin krönika 
i Intelligent Logistik nummer 6–7 2016 är lagerstyrning  
en förutsättning i det som karaktäriseras som industriell  
tillverkning och distribution, genom att skapa  
ledtidseffekter och skalfördelar. 

Låg kompetens inom lagerstyrning leder 
till höga kostnader och negativa resultat.
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tobias jonasson

Forskning har som övergripande funktion och syfte att skapa 
ny, generaliserbar kunskap, vilket i förlängningen bidrar till sam-
hällets- eller t o m mänskligheten utveckling. Genom att avtäcka 

dolda strukturer och slå hål på gamla föreställningar och sanningar, läggs 
bitar i teoretiska pussel, vilket ger kunskapsutveckling och problemlös-
ning.

Universitetens ”tredje uppgift” är, utöver forskning och utbildning, 
sprida kunskap. Forskningens roll för innovation och ekonomisk utveck-
ling är givetvis starkt kopplad till att forskningsresultatet faktiskt omsätts 
i praktiken. Avgörande i de fall näringslivet står som mottagare av nya 
rön och forskningsresultat lär dels vara att företagen besitter förmågan 
att faktiskt ta hand om resultatet, men också att forskare är duktiga på att 
paketera och sälja in nya idéer. För att snabbt kunna förverkliga bra idéer 
får m a o  forskarvärlden en viktig roll i att agera kunskapsspridare och i 
en förlängning skapa nya trender.

Den svenska logistikforskningen är i hög grad koncentrerad till ett 
fåtal institutioner vid de stora universiteten och högskolorna. Vad jag 
kan bedöma; relevanta och aktuella forskningsinriktningar, med lite 
olika tyngd och utgångspunkter inom teknik och ekonomi. Ofta under-

stryks det i presentationerna av verksamheten att forsknings bedrivs 
genom nära och omfattande samarbete med näringslivet, vilket såklart 
känns rimligt. Hur väl produkterna av dessa forskningsverksamhe-
ter faktiskt omsätts i praktik och bidrar till innovation och ekonomisk 
utveckling inom näringslivet, har jag egentligen ingen uppfattning om. 
Något som sannolikt också varierar stort mellan olika institutioner och 
specifika forskningsinriktningar. 

Jag är övertygad om att logistiken, som en betydande del av mänsklig-
heten, skulle gynnas av fler individer som kombinerar praktisk fors-
karbriljans med karisma och energi. Inte bara för att ha näringslivets 
uppmärksamhet och öra, utan också för att öka attraktionskraften bland 
studenter och på så sätt också säkra återväxten. När jag själv var student 
fanns det gott om professorer med både förmågan att paketera budska-
pen, i kombination med den rätta meritlistan. Det blev en starkt bidra-
gande faktor i mitt eget vägval i studierna. 

Hur avgörande detta vägval sen blivit för omvärlden hindrar dock min 
gränslösa ödmjukhet mig från att ha en åsikt om.

Kombinationen praktisk forskarbriljans och karisma är förmodligen 
inte egenskaper som växer på träd. Och möjligen är jag inte lika lättim-
ponerad nu som jag var. Men jag har känslan av att svensk logistikforsk-
ning idag saknar de starka profilerna som genom sin status och infly-
tande sprider kunskap, insikter och sätter trender i näringslivet och som 
kan hävda sig i konkurrensen av långt mer sexiga forskningsområden än 
logistik. 

Möjligen har forskarvärlden här något att lära av TV-musiktävlingen 
Idol? Där lyfts ofta andra egenskaper än artisternas musikalitet fram som 
avgörande för att att bli en stjärna. Eller som en av jurymedlemmarna, 
musikproducenten Quincy Delight Jones, sammanfattade; Att du har 
”Det” en slags magkänsla som ger direktkontakt med publiken, att du 
hittat din egen grej och ”äger din egen fil”. Och så helst att du kan skriva 
dina egna låtar. 

Med andra ord: för att öka genomslagskraften för och tillämpningen 
av logistikforskningens resultat inom näringslivet, kanske den praktiska 
forskarbriljansen hos enskilda individer får stå tillbaka för mer utåtrik-
tade och kommunikativa egenskaper  för forskare som äger sin egen fil. 
Var finns logistikvärldens Hans Rosling?

Tobias Jonasson, MYSIGMA

»Jag är övertygad om att logistiken, som en  
betydande del av mänskligheten, skulle gynnas  
av fler individer som kombinerar praktisk  
forskarbriljans med karisma och energi.« 

Krönika: 

Var finns logistikvärldens 
Hans Rosling?
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tänkbart

Positiva nyheter om utsläpps-
minskningar från vägtrafiken är 
förstås trevliga. Men är de helt 
sanna? Eller är det alternativa 
fakta eller ”Fake news” som har 
blivit så populära?

Av Lena Sonne

”De totala utsläppen från väg-
trafiken minskade preliminärt 
med cirka fem procent under 
förra året, trots att 2016 blev 
något av ett rekordår vad gäller 
antalet nyregistrerade person-
bilar. En utökad användning av 
biodrivmedel tillsammans med 
nya bilars förbättrade motorer 
är de huvudsakliga anledning-
arna till minskningen” skriver 
Transportstyrelsen och hänvisar 
till Trafikverkets färska rapport. 
Pressmeddelandet citerades flitigt 
i media, från Enköpingsposten, 
Svenska miljöinstitutet, Syd-
svenskan, Infrastrukturnyheter, 
Energinyheter m fl som toppar 
med rubriken ”Minskade utsläpp 
från vägtrafiken under 2016”. 
Samtidigt gläds branschen över att 
regeringen backar om vägslita-
geskatt för tunga lastbilar.

Men vad har vi egentligen att 
hurra över? 

I Trafikverkets rapport framgår 
att utsläppen helt enkelt bytt plats 
och egentligen ligger på en oför-
ändrad nivå 2016. Detta eftersom 
biodrivmedeltillverkningen till 

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

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

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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»Mr Simmons«. Torrnålsgravyr,  
Axel Fridell. 

Tänkbart

fordon också genererar utsläpp - 
som ungefär motsvarar minsk-
ningen. 

”Inkluderas produktion och 
distribution av drivmedlen är 
utsläppen oförändrade jämfört 
med 1990.” 

Dessutom är det långt från de 
mål som satts upp.

I samma pm skriver Trafikver-
ket:

”Ser man framåt bedöms de 
styrmedel som införts fram till 
idag räcka till att minska utsläp-
pen med ytterligare ca 10 procent 
jämfört med idag eller ca 25 pro-
cent jämfört med 2010.”

Men om utsläppen från inrikes 
transporter ska minska med 70 
procent till 2030 jämfört med 
2010 och om Sverige ska vara 
klimatneutralt till 2045 måste 
nya åtgärder till, skriver Tra-

”FAKE NEWS” om koldioxidutsläpp? 

fikverket. Det allt större gapet 
mellan prognostiserade utsläpp 
och klimatmål, måste täckas med 
nya åtgärder och styrmedel (t ex 
vägslitageskatt ?), enligt rappor-
ten som bl a föreslår effektivare 
logistik och bättre möjligheter att 
transportera gods på järnväg och 
vatten.

I rapporten som inte lika flitigt 
citeras skrivs vad som krävs för att 
nå dessa mål:

”Nya styrmedel behövs för att 
täcka gapet mellan den prognos-
tiserade utvecklingen och målen. 
Det finns stor potential i energi-
effektivare fordon delvis drivna 
med el och biodrivmedel men det 
krävs även en förändrad inrikt-
ning i utveckling av samhälle och 
transportsystem mot ett samhälle 
med minskad biltrafik och effekti-
vare godstransporter”.

»Det framgår att 
utsläppen helt enkelt 
bytt plats och egentli-
gen ligger på en oför-

ändrad nivå. Biodriv-
medelstillverkningen 
genererar nämligen 

utsläpp som motsvarar 
utsläppsminskningen.«

Enligt Transportstyrelsen har utsläppen minskat,  
men hur räknar de egentligen? 

FAKE NEWS
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NÄTVERKA OCH PÅVERKA
Det är dags att placera sig på den infrastrukturkarta som 
nu håller på att ritas om. På Elmia Future Transport träffar 
du beslutsfattare, politiker och nyckelpersoner som alla 
påverkar framtidens transportnät. 

Välkommen att boka monter.
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PLAN ÄR KOMPETENSNÄTVERKET FÖR ALLA SOM ARBETAR MED LOGISTIK, SUPPLY CHAIN OCH LEAN

Läs mer och anmäl dig på plan.se
Varmt välkommen till årets Plan-konferens!

JAG      LOGISTIK
PLAN-KONFERENSEN 2017
25-26 APRIL, GÖTEBORG

Studiebesök i

små grupper med

diskussioner och

erfarenhetsutbyte

Workshops inom Lean, KATA, Supply 
Chain och Demand Driven Adaptive  
Enterprise

Erfarenheter och trendspaningar

Digital handel, automation, lager och 
mycket mer

»

»
»

Hans Ohlsson, CEO, Ellos

Charlotte Ljunggren
Flygplatsdirektör,  

Landvetter Airport

Jonas Ogvall
VD, Svensk Digital Handel


