
Ocado, världens största internetbaserade livsmedelshandlare, är Englands lönsam-
maste matvarukedja. Bolaget kör utan fysiska butiker, med supersnabba leveranser 
och har tvingat de traditionella matjättarna att följa i deras spår.
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»Smart industri är framtiden«  
Mikael Damberg om industrin som 
tillväxtmotor i svensk ekonomi.

Fatta rätt beslut
Zandra Nilsson, IMB, om hur  
kognitiva system kan styra logistiken.    

»Vänta inte med molnet« 
Christina Skogster Stange, vd 
Jeeves, om affärssystemtrender. 

NuMMEr 4 | MAJ 2017 | www.iNtElligENtlOgistik.sE     iNköp  lOgistik  prODuktiON  AffärEr

• Skyltläge E4
• Norrköping
• Logistik
• Bilhandel

Välkommen att kontakta 
oss på 011-36400

WWW.MFU.SE

 sid 8  sid 15  sid 16

Lönsam online-mat
 sid 20

Tusentals jobb står på spel när Peter 
Carlssons Northvolt ska välja läge för  
sin jättefabrik. Logistik, infrastruktur och 
kompetens är avgörande när åtta svenska 
och två finska regioner nu tävlar om  
etableringen. 

Kapplöpning för batterifabrik

 sid 5

Miljardinvestering i  
Norrköpings hamn  
Containervolymerna i Norrkö- 
pings hamn steg med 60 procent  
2016. Nu väntar en utbyggnad av  
containerhamnen, en miljard- 
satsning som mer än fördubblar  
kapaciteten. 

 sid 6

 sid 9

Lyxigt lager   
Varner Gruppens nya lager i Varners-
borg är snart i full drift. Intelligent 
Logistik har besökt det högautomati-
serade jättebygget, där det mesta sker 
utan mänskliga händer. 

 sid 12
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Lagerflytt till Nässjö 
Intersport flyttar 
lagret från sin TPL-
lösning i Landvetter 
till Rustas gamla 
lager i Nässjö och 
lager i egen regi. 
Rekrytering av 
lagerchef pågår.   
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Hilda Hultén
redaktör

Nästa nummer av temabilagan Intelligent Logistik kommer i vecka 37

gösta Hultén
senior editor

Vår lista träffar rätt
Ni har säkert hört det. Vi är på väg att få två 

riktigt stora, prestigeetableringar i Sverige. 
Den första, som redan är beslutad, är Amazon 

Web Services, AWS,som ska bygga tre nya, stora service-
hallar för molntjänster i Västerås, Eskilstuna och Katrine-
holm. 

Huvudkriteriet för etableringen, som är AWS femte i 
Europa och första i Norden, har varit säker elförsörjning. 
Tillgången till säker och till stor andel grön el är en styrka 
Sverige har, som blir allt mer avgörande i det digitala sam-
hället. . 

Förutom närheten till Stockholm, har AWS dessutom 
sagt att de tre städerna valts för att de ligger tillräckligt 
nära varandra för att inte påverka svarstider, men tillräck-
ligt långt ifrån varandra för att ett strömavbrott inte ska slå 
mot alla tre samtidigt. 

De tre städerna har något annat gemensamt – de är rik-
tigt bra logistiklägen och ligger högt på vår lista över Sveri-
ges 25 bästa logistiklägen! 

Den andra satsningen är Northvolt, med visionären 
Peter Carlsson i spetsen, som vill bygga Europas första 
fabrik för litiumjonbatterier. Gigafabriken skulle även den 
ge tusentals nya jobb om den blir verklighet och även här 
är access till stora mängder elkraft ett grundkriterium, lik-
som vatten för kylning. 

I övrigt påverkar närhet till hamn, tåg- och flygförbin-
delser, marktillgång, tillgång till kompetens, närhet till 

relevant forskningsmiljö, industriell tradition och kom-
munernas förmåga att vara tillmötesgående och behjälpliga 
vilken placering Northvolt till slut väljer.

Av de tio lägen som är kvar och slåss för att få etable-
ringen finns åtta i Sverige; Göteborg, Gävle, Luleå, Malmö, 
Mariestad-Skövde, Norrköping, Skellefteå och Västerås. 
Namnen klingar bekant – nästan alla finns med på Intel-
ligent Logistiks lista över Sveriges bästa logistiklägen. För-
utom el så är kriterierna som Amazon och Northvolt tittar 
på i stort sett desamma som våra kriterier.  

Får Sverige båda etableringarna så är det en rejält stor fjä-
der i hatten. Men också för vår bedömning av var Sveriges 
bästa logistiklägen finns. Det har vi stenkoll på. 

I det här numret tar vi också ett extra hårt grepp om 
affärssystem, automation och IT. För det tror vi behövs, nu 
när logistiken digitaliseras på allvar. 

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

Vi bevakar logistikens hela bredd, från produktionslo-
gistik, inköp och supply till sjöfart, handel, logistikfastig-
heter, distribution och konsumtion. Vill du synas i Logis-
tiksverige är det hos oss du ska synas. 

Hilda Hultén 
Redaktör

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.com gustaf Berencreutz
Marknadsansvarig

Raka spåret till smartare logistik 

När du ska etablera din verksamhet behöver du 

anpassningsbara logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En 

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

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

de bästa råden och utveckla en logistiklösning som är anpassad 

för din verksamhets behov och tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering 

och samarbete.

Etablera dig med oss

catenafastigheter.se
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Faster
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Vill du vara med och bygga upp industrinära forskning ?
Vill du samverka med näringslivet ?
Vill du vara med och forma framtidens civilingenjörer ?

Samverkanslektor i företagsekonomi
med inriktning mot logistik och SCM
Örebro universitet inrättar nu ett samverkanslektorat i företagsekonomi med 
inriktning mot logistik och Supply Chain Management (SCM). Som samverkans- 
lektor ska du vara universitetets länk till näringslivet och dela din tid mellan  
egen forskning, samverkans uppgiften och civilingenjörsutbildningen.

Lektoratet i företagsekonomi är en del i en större satsning på samverkanslektorer,  
som också innefattar tre tjänster i teknik.

Länk till annonserna och mer information på
www.oru.se/fokusteknik

Örebro universitet är ett ungt och växande universitet  
med ett komplett utbud av utbildningar och internationellt  

framstående forskning. Här finns en stark drivkraft som 
 förenar tradition med innovation och nytänkande  

– med sikte mot framtiden.

Modern hamn
i ett av landets starkaste logistiklägen

Vi står inför stora utmaningar när vi lämnar Inre 
hamnen  i Norrköping och istället växer ännu mer 
i Pampushamnen. Med den pågående satsningen 
möter vi framtidens krav på ökade godsvolymer, 
effektiv logistik och större fartyg. 

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

norrkopingshamn.se
facebook.com/norrkopingshamn

TRE MÄSSOR – EN MÖTESPLATS 10 –12 OKTOBER  2017, JÖNKÖPING 
ELMIA FUTURE TRANSPORT, ELMIA NORDIC RAIL & ELMIA NORDIC ROAD

elmia.se/futuretransport
elmia.se/nordicrail

elmia.se/nordicroad
FUTURE

TRANSPORT

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    LOGISTIKMÄSSA

NORDIC
RAIL

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    JÄRNVÄGSMÄSSA

NORDIC
ROAD

Elmia

MÖTESPLATS    KONFERENS    VÄGMÄSSA

HALVVÄGS TILL 
FRAMTIDEN.
Allt om framtidens transporter  
och infrastruktur hittar du samlat 
på ett ställe i oktober. På Elmia  
i Jönköping möts hela branschen.

 VISION & TEKNIK

 FÖRUTSÄTTNINGAR & POLITIK

 LOGISTIK & TRANSPORT

 AFFÄRER OCH PROJEKT

 KROCKTEST LIVE!

 ÖVER 350 SVENSKA OCH  

 INTERNATIONELLA UTSTÄLLARE

SE HELA  

KONFERENS

PROGRAMMET  

OCH ANMÄL DIG  

PÅ WEBBEN! 
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Det råder osäkra tider i världshandeln. 
Donald Trump har pausat USAs förhand-
lingar om ett frihandelsavtal med EU (TTIP) 

och hotar att införa importtullar mot omvärl-
den. Förra sommaren röstade britterna 
igenom Brexit och nu har Storbritanniens 
premiärminister lämnat in landets formella 

ansökan om utträde ur EU. Protektionismen 
frodas onekligen.

För Sverige, där över 50 procent av BNP är 
beroende av export, kommer konsekvenserna 
att bli kännbara. Den svenska exporten till 
Storbritannien uppgick år 2013 till 71 miljar-
der SEK, vilket motsvarar 6,5 procent av den 
totala svenska exporten och 6,0 procent av 
importen.

– Storbritannien är Sveriges femte vik-
tigaste exportmarknad och bara genom 
CargoIT ś system passerar ett stort antal 
transaktioner årligen, säger Christina Wik-
lund, ägare på CargoIT som utvecklar sys-
temstöd för bl a spedition, transport, lager, 
tull och tullager. 

– I logistikbranschen kommer Brexit mär-
kas tydligt, det kommer inte att vara fri pas-
sage längre. 

kräver tullförfarande

Enligt Christina Wiklund kommer Brexit att 
påverka logistikkedjorna i stort. 

– Det är något vi redan märker att företagen 
oroar sig för innan regler och bestämmelser 
är fastställda. 

– Det kommer att behövas någon form av 
tullförfarande, med längre ledtider vid export 

Protektionism hotar svensk export
Brexit kommer att innebära någon form av tullför-
farande för alla svenska företag som vill handla med 
Storbritannien. ”Det kommer att påverka hela logis-
tikkedjan med förseningar och längre ledtider” säger 
Christina Wiklund på CargoIT. 

och import som följd. Allt kommer att ta 
längre tid. Kortare ledtider är en av nyckel-
frågorna för handelsföretag idag, att det går 
åt fel håll är bekymrande. 

Det går inte att räkna med att allt ska lösa 
sig, menar hon. 

– För Sverige som ett litet exportberoende 
land är det viktigt att följa förhandlingarna 
för att kunna säkra en friktionsfri export.

– För import- och exportföretag gäller det 
att ha stora ögon och öron, hänga med i vilka 
förändringar som sker och förbereda sin 
verksamhet, så att man har rutiner på plats 
för att hantera tullförfaranden på ett bra sätt. 

– Mitt råd är att ha med sig tullverket från 
början i det man vill göra, så att man inte gör 
onödiga, kostsamma fel. 

Brexit öppnar för fallgropar men också för 
nya flexiblare och smartare systemlösningar 
inom gränsöverskridande logistik, menar 
hon.

– Det blir också kanske ännu mer värde-
fullt i framtiden med välfungerande system-
stöd, säger Christina Wiklund. 

Hot mot världshandeln

Mauro Gozzo, omvärldsanalytiker och f d 
chefekonom på Business Sweden, är också 
bekymrad. 

– Det är ett bekymrande läge. Om USA t ex 
skulle införa tullar är det ett jättehot mot hela 
världshandeln. 

Målet med tullarna är att gynna amerikan-
ska företag och missgynna andra. 

– Men tullar skulle drabba amerikanska 
företag hårt så troligtvis får Trump svårt att 
få med sig kongressen på det. Amerikanska 

företag kommer att lobba hårt mot tullar. 
Om protektionismen ökar behöver svenska 

företag ha en strategi för det, menar Mauro 
Gozzo.

– Man måste se över var i världen man 
finns och verkar. Kanske kommer Europa få 
väga lite tyngre som marknad för exportföre-
tagen framöver. 

Trots det osäkra läget mår världsekonomin 
faktiskt ganska bra, menar Mauro Gozzo. 

– USAs ekonomi är på väg upp, Kina gasar 
på litegrann och de värsta ekonomiska kri-
serna i Europa är på många sätt avklarade. Vi 
har en period bakom oss med bra ekonomisk 
utveckling. 

– På kort sikt, under 2017 och större delen 
av 2018, ser det faktiskt ganska ljust ut för 
världshandeln.

AV HilDA HultéN

VI KAN LOGISTIKFASTIGHETER PÅ MILLIMETERN!

Med mer än 1 miljon kvadratmeter modern 
logistik yta så är vi Nordens största ägare och 
utvecklare av effektivare och intelligenta logistik
fastigheter. 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 Matthias Kettelhoit  |  020678 100  |  matthias.kettelhoit@nrep.se

LOGICENTERS HAR EN ÅRLIG OMSÄTTNING PÅ 600+ MILJONER KRONOR OCH FÖRVALTAR MODERNA LOGISTIKFASTIGHETER VÄRDA ÖVER 12 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.

JUST NU HAR VI
UTVECKLINGSPOTENTIAL

I BÅDE TORSVIK OCH BRUNNA

– i logistikbranschen kommer Brexit märkas 
tydligt, det kommer inte att vara fri passage 
längre, christina wiklund.
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– kanske kommer Europa få väga lite tyngre 
som marknad för svenska exportföretag 
framöver, säger Mauro gozzo.  
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Göteborg, Gävle, Luleå, Malmö, Mariestad-
Skövde, Norrköping, Skellefteå och Västerås 
är de åtta svenska regioner som kan bli aktu-
ella för Northvolts nya batterifabrik. Dess-
utom har Northvolt även dialog med kom-
munerna Kotka-Hamina och Vasa i Finland. 

Drivande bakom Northvolt är bolagets vd 
och grundare Peter Carlsson, tidigare logis-
tikchef i amerikanska biltillverkaren Tesla, 
som just byggt en gigantisk batterifabrik 
utanför Reno i Colorado för sin amerikanska 
elbilstillverkning.

– Vi är överväldigade över intresset från 
regioner i hela Skandinavien. Vi har talat med 
40 intressenter och valt att gå vidare med åtta 
svenska pch två finska regioner. 

– I juni–juli kommer två lokaliseringar 
vara kvar och slutligt beslut ges senare under 
året, berättade Peter Carlsson på en webbsänd 
presskonferens i april.

Han uttrycker tacksamhet för det intresse 
och den entusiasm som kommuner och regio-
ner visat. 

– Samarbete är nödvändigt för att vi ska 
lyckas med projektet. Det är en unik möjlig-
het att bygga en ny industri som kan skynda 
på övergången till ett fossilfritt samhälle, 
samtidigt som det ger samhällsutveckling och 
tusentals nya jobb. 

– Vi måste röra oss framåt snabbt för att 
säkra en ledande roll på Europamarknaden, 
säger Peter Carlsson.

grön el viktig

De flesta europeiska biltillverkare satsar nu 
brett på elbilar, men batterierna byggs fort-
farande i Sydostasien. Men Northvolt, Peter 
Carlsson och hans medinvesterare är över-
tygade om att det finns behov av en fabrik i 
Europa och att Sverige är den bästa platsen.

Elbilarnas främsta fördel är att de inte 
släpper ut någon koldioxid. Men för att vara 
trovärdiga behöver själva tillverkning av både 
bilar och batterier också lämna så lågt CO2-
avtryck som möjligt. Då är Sverige nästan det 
enda landet som kan erbjuda grön el och sta-
bila elleveranser till den energikrävande bat-
teritillverkningen. Det handlar då om batte-
rier både till personbilar, lastbilar och bussar.

I början av mars presenterades North-
volts plan att bygga Europas största batteri-
fabrik. Northvolt möttes av ett stort intresse 

från såväl offentligt som privat håll och inte 
minst från svenska kommuner och regioner. 
Northvolt skickad själva ut förfrågningar till 
20 kommuner. Ett fyrtiotal svenska kommu-
ner och ett par finska visade intresse för den 
framtida fabriken.

I slutet av april pekade Northvolts vd Peter 
Carlsson ut de åtta kommuner som fortfa-
rande är aktuella och som i början av maj 
fått besök av Northvolts företagsledning Efter 
sommaren ska bara två kommuner eller regi-
oner vara kvar inför det slutliga beslutet som 
väntas strax efter sommaren. Företagets för-
hoppning är att kunna sätta spaden i marken 
redan 2018.

– Att uppföra en storskalig fabrik för bat-
teritillverkning ställer exceptionellt höga 
fysiska krav. Det handlar bland annat om 
grundläggande förutsättningar som befintlig 
mark med bygglov för industriell verksamhet, 
access till stora mängder elkraft och tillgång 
till vatten för bl a kylning samt goda förut-
sättningar för att klara miljöprövning och 
andra tillståndsprövningar, sa Peter Carlsson 
på den webbsända presskonferensen i slutet 
av april.

logistik och kompetens avgör

Han nämnde även logistiska förutsätt-
ningar, inklusive tillgänglighet och närhet till 
hamn, tågförbindelser och flygplats och para-
metrar som arbetsmarknadsläget, industriell 
tradition i regionen, närhet till universitet 
och relevant forskningsmiljö som avgör vilket 
läge Northvolt till slut väljer.

Northvolt beräknar behöva många ingen-
jörer inom kemi-, industri-, produktions– och 
elektronik, därav en del från Sydostasien och 
USA där specialisterna inom batteriproduk-
tion finns idag. Förutsättningarna för att 
kunna attrahera denna typ av kompetens till 
fabriken är central.

– Den kommun som vi slutligen kommer 
att välja för vår etablering, kommer att få 
en ny och framtidsinriktad verksamhet som 
kommer att sysselsätta ca 2 500 anställda. 
Men den samlade regionala effekten av eta-
bleringen kommer att involvera långt fler. 

– Behovet av transporter, service och 
offentliga tjänster kommer att öka liksom 
behovet av bostäder och utbildningsmöjlig-
heter, sa Peter Carlsson.

Regional tävling om nya batterifabriken
Åtta svenska regioner tävlar om Europas första fabrik 
för litiumjonbatterier. I sommar avgörs kampen om 
den nya fabriken som Northvolt vill bygga, med f d 
Tesla-logistikchefen Peter Carlsson i spetsen.  

regionerna vässar argumenten 

Vilka fördelar pekar då de åtta utvalda regio-
nerna på för att övertyga Northvolt att välja 
just dem?

Gävle är en av de kommuner som är kvar.
– Det är förstås oerhört positivt och effek-

terna av en etablering här sprider sig ju 
till andra kommuner i regionen. Det säger 
Andreas Garp, vd för Mellansvenska handels-
kammaren som är ett näringslivssamarbete 
mellan Gävle, Sandviken, Falun, Borlänge m 
fl kommuner.

– Vi har möjlighet att försörja en sådan 
fabrik med i princip helt med grön el. Gävle 
Containerterminal har stor kapacitet och 
byggs ut ytterligare och vi har stora markom-
råden som räcker och som lämpar sig väl för 

en sådan här etablering, säger Andreas Garp. 
Ett av de mera oväntade lägen som pekas 

ut är Skövde/Mariestad. I Skövde finns Vol-
vos stora motorfabrik och högskola med 
ingenjörsutbildning, men det är Mariestad,  
4 mil norrut som skulle kunna ha plats för den 
gigantiska fabriken.

– Kommunen äger ett tillräckligt stort 
markområde med skyltläge vid E20 som 
skulle lämpa sig väl för batterifabriken, säger 
Mats Widhage, näringslivschef i Mariestad.

Men han pekar på den starka industrire-
gionen Skaraborg, där även, Falköping, Lid-
köping och Götene ingår, som en styrka och 
ett skäl för Northvolt att välja just Västra 
Götaland. 

Volvo V40 är Volvo/Geelys nya el-bilskon-
cept med batterier och även Volvo Lastvagnar 
har börjat utveckla batteridrivna Lastbilar. I 
Trollhättan, 11 mil bort har NEVS också pla-
ner att bygga elbilar i den fd Saabfabriken, om 
än försenade och osäkra planer. 

AV göstA HultéN

troligtvis är Peter Carlsson orolig för 
att hans förra arbetsgivare tesla ska 
hinna före northvolt och bygga en 
egen gigafabrik i europa. i en intervju 
med ted talks nyligen avslöjade 
teslas grundare elon Musk nämligen 
att bolaget planerar att öppna fyra nya 
gigafactories för att möta den globala 
efterfrågan på batterier till elbilar. 
och enligt di digital har finlands 
näringsminister Mika linitilä avslöjat 
att även tesla är intresserade av att 
bygga en batterifabrik i just Vasa, 
eftersom staden ligger lämpligt nära 
en litiumgruva.

TäVLaR Med TeSLa?

– Den kommun som vi slutligen kommer att välja för vår etablering, kommer att få en ny och 
framtidsinriktad verksamhet som kommer att sysselsätta ca 2 500 anställda, säger peter 
carlsson.
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i reno, colorado har tesla just byggt en gigafabrik för batteritillverkning. Nu planerar bolaget fyra nya gigafabriker globalt, varav en skulle kunna 
hamna i Norden.
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– Containervolymerna i hamnen ökade med 
60 procent förra året och i år räknar vi med att 
nå 120 000 TEU på årsbasis. Det sa Ola Hjärt-
ström, marknadschef för Norrköpings Hamn 
när han öppnade Logistikias nätverksträff i 
Pampushamnen den 5 maj.

Nu startar också en ny, större utbyggnad av 
containerhamnen i Pampushamnen. Med 640 
meter ny kaj fördubblas hamnen här, till en 
investeringskostnad på ca 1 miljard.

Dessförinnan bygger Trafikverket en ny, 
elektrifierad järnväg med triangelspår från 
stambanan via en ny bro ut till Pampusham-
nen. Det är en följd av bygget av höghastig-
hetsbanan Ostlänken från Järna och söderut 
och flytten hit av bangården i Norrköping. 

För Norrköpings starka position som logis-
tikhub, är sjöfarten mycket viktig.

– Ca 5 000 arbetstillfällen i kommunen är 
direkt beroende av hamnen, transportnäringen 
och logistiken, berättade Ola Hjärtström.

Ytterligare ca 6 300 jobb är indirekt bero-
ende av logistiken.

Miljardsatsning på gång i Norrköpings hamn
Containervolymerna i 
Norrköpings hamn ökade 
med hela 60 procent förra 
året och i år räknar ham-
nen med att nå 120 000 
TEU på årsbasis. Nu vän-
tar en ny stor utbyggnad 
för en miljard som mer än 
fördubblar kajlängden.

– Hamnen har varit viktig när vi attrahe-
rat stora etableringar som Holmen, Billerud 
Korsnäs, PostNord och Rusta.

Viktig hamnutbyggnad

Därför är den stora hamnutbyggnaden viktig 
för investerare och andra som överväger att 
etablera sig här. I direkt anslutning till ham-
nen finns också stora ytor som lämpar sig väl 
för logistikverksamhet.

Johan Carlgren, ansvarig för transport-
kvalitet för det numera sammanslagna Bille-
rudKorsnäs, med förpackningstillverkning i 
Skärblacka utanför Norrköping, välkomnade 
den nya elektrifierade banan och ville gärna 
att den befintliga järnvägen till Skärblacka 
också elektrifieras. 

BillerudKorsnäs investerar nu stort i en 
ny tillverkningslinje för s k MG-papper och 
Norrköpings hamn får en central roll som 
hub för koncernens svenska distribution. Nu 
finns här ett lager på 12 500 kvm för contai-
nerstuffning av pappersprodukter. 

En stor del av de ökade volymerna består av 
gods till de nya centrallagren och inte minst 
av sågade trävaror.

Under senare år har flera av de stora feeder-
rederierna stärkt sitt linjeutbud i Östersjö, 
vilket bidragit till de ökade volymerna i bl a 
Norrköping. T ex har Seago Line inlett trafik 
med Gdansk som bashamn.

Vill ha mer gods nära konsumenterna

Numera BillerudKorsnäs-ägda tågoperatö-
ren ScandFibre är också svenska pionjärer 
när det gäller långa tåg. Sedan början av året 
kör ScandFibre 730 meter långa tåg mellan 
Malmö och Hallsberg.

Ett av de fyra feeederrederier som går på 
Norrköpings hamn är TeamLine. De har tra-

fik på 30 hamnar i Europa, varav sex i Sverige. 
Fyra av dem ligger i Östersjön och de två 

andra svenska hamnarna är Helsingborg och 
Göteborg.

– Vi skulle önska att mer av det importgods 
som ändå konsumeras här skulle gå till Öster-
sjöhamnar som Norrköping, Stockholm och 
Gävle, säger Johan Wallén, vd för TeamLines 
Sverige AB.

Som ett föredöme pekar han på Absolut 
Company i Åhus, en av TeamLines kunder, som 

främst av miljöskäl valt att ta hela sina volymer 
direkt från fabriken i Åhus med fartyg. 

fortsatta ApM-problem gynnar  
östersjöhamnar 

Problemen hos APM-terminals i Göteborg 
har också bidragit till att flera svenska con-
tainerhamnar i Östersjön nu ökar sina con-
tainervolymer.

Det nya svaveldirektiv som gäller för sjö-
farten i Östersjön sedan något år har inte 
heller orsakat de stora problem som många 
befarade.

– Oljepriserna har blivit så låga så därför 
används mycket lågsvavlig diesel för fartygs-
driften idag, förklarade Johan Wallén. 

AV göstA HultéN

            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

Intelligent Logistik

Mässupplaga:  
Elmia Future Transport. 10 –12/10 samt  
Logistik & Affärssystem i Lund 25/10.

Missa inte att  
synas i  

kommande nummer!

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

www.intelligentlogistik.se

Nr 5 av Tematidningen i  
Dagens industri 

Utkommer vecka 37. Materialdag 1/9

Om: Logistiklägen •  
• Framtidens transporter •  

• Infrastruktur • IT och logistik •

2018 blir det byggstart för Norrköpings utbyggda containerhamn i pampushamnen som kommer att fördubbla kajkapaciteten och beräknas stå 
färdig år 2023–2024.
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»Vi skulle önska att mer 
av det importgods som 
ändå konsumeras här 
skulle gå till Östersjö-
hamnar som Norrkö-
ping, Stockholm och 
Gävle«

– Hamnen har varit viktig när vi attraherat 
stora etableringar som Holmen, Billerud-
korsnäs, postNord och rusta, säger Ola 
Hjärtström.
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I april 2014 stod Bockasjös spekulationsbygge 
i Arlandastad klart för inflyttning. Nu, tre 
år senare har man äntligen hittat rätt hyres-
gäst till bygget. Det blir Bring som flyttar in 
i 26 000 av byggnadens 32 000 kvm lagerytor. 

– Vi hyr 26 000 kvm initialt, med option på 
att utöka. Det är känns bra att arbeta med en 
hyresvärd som förstår behovet av flexibitet i 
en verksamhet som bedriver snabbväxande 
E-handel, säger Tobias Åbonde, ansvarig för 
konsumentleveranser på Bring Norden. 

Inflyttning ska ske den 1 augusti. Här ska 
Bring sköta e-handelslogistik åt Ikea, som 
satsar hårt på e-handel och vars mål är att 
öka e-handeln till 10 procent av sin globala 
omsättning till år 2020. 

– Initialt ska vi serva Ikeas kunder på 
Stockholmsmarknaden, men på sikt även 
Uppsala.  

Nytt upplägg för ikea

E-handeln har tidigare skötts från Jönköping 
av Ikea själva. 

– Det här är ett helt nytt upplägg som ger 
betydligt bättre förutsättningar för snabba 
leveranser i Stockholm. 

Det nya lagret ger Bring ett starkare fäste 
i Stockholmsområdet. Kontraktet med Ikea 
är femårigt, med förhoppningar om utökning 
och förlängning. Att Bring valde Arlandastad 

berodde helt krasst på att lokalen fanns till-
gänglig. 

– Man får utgå ifrån det befintliga kundbe-
hovet när man hyr lokal, nu hade vi en kund 
med behov av en stor fastighet nära Stock-
holm med kort varsel – och det fanns här. 

Tobias Åbonde hade gärna haft TPL-lager i 
södra Stockholm. 

– Det mesta godset kommer in söderifrån, 
men där finns varken stora lokaler eller bygg-
färdig mark att tillgå. Arlandastad ligger bra, 
särskilt om man vill nå Uppsala också. 

Bygger nytt i göteborg

Enligt Tobias Åbonde finns ett starkt ökat 
behov av TPL-tjänster nära storstäderna. 

– Tidigare har TPL-verksamhet generellt 
bedrivits mer centraliserat, från logistik-
fästen som Jönköping. Trenden för några år 
sedan var snarare att man flyttade sin lager-
verksamhet bort från städerna och till cen-
trala noder i Europa. Men vi märker ett ökat 
intresse från inte minst e-handelskunder att 
ligga nära konsumenterna i Stockholm och 
Göteborg.

Bring samordnar och utökar därför verk-
samheten i Göteborg. Från tre mindre enhe-
ter flyttar man till en ny, 15 000 kvm stor 
terminal i Härryda som ägs och byggs av 
Catena som investerar ca 160 miljoner kr i 

Ikea flyttar e-handeln till Arlandastad 
I augusti flyttar Bring in i Bockasjös spekulationsbygge 
i Arlandastad. Här ska de hantera Ikeas e-handel i 
Storstockholm. “Vi ser ett ökat tryck på TPL-lager nära 
storstäderna” säger Tobias Åbonde på Bring. 

fastigheten. Hyreskontraktet är 10-årigt med 
planerad inflyttning i december 2017. Totalt 
kommer ca 110 personer arbeta där. 

lossnar för stockholm Nord

Nybyggandet för logistik i norra Stockholm 
tog förra året ny fart, efter en viss stiltje under 
ett par år. I januari färdigställde Logistic 
Contractor 9 000 kvadratmeter logistikyta 
åt Diskteknik och i oktober 2016 inledde 
Kilenkrysset bygget av 13 000 kvm lager för 
Optimeras räkning, med inflytt i juli i år. 
Även Castellum har annonserat ett nybygge 

i Rosersberg som blir klart i början av 2018. 
Att Bockasjö nu fyllt sin vakans, öppnar 

för ännu fler byggen och tyder på medvind 
för Stockholm Nord som logistikläge.

– För oss är det jättebra att Bockasjö hyrt 
ut. Vi äger mycket mark i i Arlandastad men 
har inte vågat bygga något på spekulation 
så länge vakansen funnits där, säger Henrik 
Ahnström, uthyrningsansvarig logistik på 
Skanska Fastigheter. 

– Stockholm är hett, det är mycket möjligt 
att vi bygger något där snart. 

AV HilDA HultéN

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

www.corem.se

LEDIGA LAGER-, PRODUKTIONS- OCH 
BUTIKSLOKALER I HALMSTAD
FRÄSAREN 4 - VERKSTADSGATAN 10-12
Med ett utmärkt skyltläge i servicetäta Larsfrids industriområ-
de, ett par minuter från Eurostop, erbjuder vi nu flexibla lager- 
och produktionslokaler från 2 000 kvm. Lagret består av 
öppna ytor med en takhöjd om 5-7 meter. För smidig lossning 
och lastning finns både markportar och lastkaj. Kring fastig-
heten finns bra rangerytor samt parkeringsplatser. Fräsaren 
4 erbjuder stora anpassningsmöjligheter, exempelvis genom 
byggnation av ytterligare portar, uppdelning av ytor eller 
konvertering till butikslokaler.

För ytterligare information kontakta Oscar Mörner 
på 070-929 66 10 eller oscar.morner@corem.se

TEKNISK INFORMATION
• Takhöjd: 5-7 meter.
• Uppvärmning: Fjärrvärme.
• Markport: 5 st, 4x4 m.
• Parkeringsplatser: Ca 30 st.
• Lager: Ca 10 000 kvm.
• Kallager: Ca 700 kvm.
• Kontor/omklädning: Ca 1 050 
• Anpassningsbara ytor

– Det här är ett helt nytt upplägg som ger ikea betydligt bättre förutsättningar till snabba leve-
ranser i stockholm, säger tobias Åbonde. 
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T illverkningsindustrin har länge varit 
en tillväxtmotor för Sverige och är 
det fortfarande. I Gnosjöregionen, 

Sveriges industritätaste region är detta lätt att 
se. På mässan Logistik & Affärssystem i Vär-
namo, där vi träffade Mikael Damberg, ville 
han gärna tala om industrins betydelse och 
om behovet av att ny-industrialisera Sverige. 

Ja, näringsminister vill nästan beskriva 
talet om att vi gått in i det ”postindustriella 
samhället” som ett skämt:

– Det där talet har alltid tagits som ett 
skämt här i Gnosjöregionen i Jönköpings län, 
där cirka 38 000 människor arbetar inom en 
modern och växande exporterande tillverk-
ningsindustri, säger han.

I Gnosjöregionen ligger arbetslösheten på 
låga 3 procent och här finns ca 1000 lediga 
industrijobb.

– Industri och industrirelaterad service står 
för 77 procent av Sveriges export, påpekar 
Mikael Damberg.

Regeringen har tagit fram vad Mikael 
Damberg kallar en nyindustrialiseringsstra-
tegi

– När jag talar med medierna i Stockholm 
om att vi behöver en nyindustrialisering, är 
det ingen som förstår vad jag menar, sa Mikael 
Damberg, som här också talade om projektet 
”Smart Industri”, som regeringen lanserat för 
att bidra till att stärka och förnya industrin 
genom en digitalisering på bred front, ökad 
hållbar produktion och ett industriellt kun-
skapslyft.

– Den ska bidra till att Sverige ska vara 
världsledande inom modern och hållbar 
industriell produktion som är smart, flexibel 
och resurseffektiv och som kan erbjuda att-
raktiva arbetsplatser.

Just begreppet ”smart” industri är ett led-
ord. Där ingår både digitalisering, automati-
sering och robotisering som viktiga bestånds-
delar.

investeringar på rekordnivå

Industrins direktinvesteringar ligger på 
rekordnivå. Sverige är världstvåa, efter Sili-
con Valley, sett till antalet start-up-företag 
inom teknik som nått 1 miljard dollar i års-
omsättning. Sveriges ekonomi är det snabbast 
växande i alla utvecklade länder. Vi slår både 
USA, Storbritannien och Tyskland.

– 2015 var det främst exporten som drog 
upp BNP-tillväxten på en rekordnivå. 2016 
och 2017 är det investeringarna som drar, 
säger Mikael Damberg.

När det gäller exempel på den ny-industri-
alisering som han vill se nämner han också 
nya samarbeten som ”Testbädd Sverige”; där 
Sverige och Tyskland skrivit ett avtal om att 
satsa på fler elmotorvägar, att testa självkö-
rande bilar i Göteborg och att testa den nya 
5G-tekniken i Stockholm och Tallinn.

Sverige har också tagit initiativet att starta 
en koalition av nio länder i EU, kallad D9, där 
D står för ”digital” som ska påskynda digita-
liseringen inom EU.

Han kan nu också nämna Amazon Web 
Services stora satsning på nya digitala service-
hallar i Västerås, Katrineholm och Eskilstuna 
som bevis på hur stora internationella aktörer 
ser Sverige som ett bra land att investera i.

småföretag måste digitalisera mera

Det går också bra för de mindre företagen i 
Sverige. Förra året ökade deras lönsamhet och 
den ligger nu på över 18 procent, enligt LRF 
Konsult.

»Smart industri är 
Sveriges framtid«

– Industrin och den industriella  
tjänstesektorn är en tillväxtmotor i  
svensk ekonomi och har stor betydelse  
för vår välfärd. En smart industri är  
Sveriges framtid. Det säger innovations- 
och näringsminister Mikael Damberg  
till Intelligent Logistik.

Men med en snabbare digitalisering kunde 
det gå ännu bättre. För svenska småföretag 
ligger efter när det gäller digitalisering. Bara 
11 procent av alla svenska företagen befinner 
sig på en avancerad nivå vad gäller digital 
teknik, enligt statistik från Eurostat. Siffran 
är lägre än i något annat nordiskt land och 
långt under det europeiska genomsnittet på 
17 procent.

– När vi har haft samtal med näringslivet, 
så är den gemensamma oron att det är de små 
och medelstora företag som kanske inte har 
tid och kunskap nog att förstå vad digitalise-
ringen betyder för konkurrensen och möjlig-
heter i affärsmodellerna. Det är Sveriges akil-
leshäl, säger Mikael Damberg.

– Därför satsar regeringen i år 78 miljoner 
på att hjälpa mindre företag att digitaliseras. 
Pengarna går till Tillväxtverket, som fått i 
uppdrag att utveckla metoder och skapa pro-
jekt som ska hjälpa mindre svenska företag att 
ta tillvara de möjligheter som erbjuds genom 
digital teknik. Det kan handla om allt från att 
digitalisera kundregister till att automatisera 
produktionen.

– Det finns väldigt goda exempel på hur 
små företag har fått helt nya kunder genom 
att digitalisera sin verksamhet. Dels genom 
nya kundkontakter och marknadsföring och 
dels, lite mer avancerat, genom att man digi-

taliserar sin egen verksamhet med till exem-
pel robotar, som gör att man kan vara mer 
effektiv, säger Mikael Damberg.

Anledningen till att de hamnat på efterkäl-
ken är han dock försiktig med att uttala sig 
om.

– Jag tror att vi i Sverige har haft en bild av 
att vi ligger så långt fram vad gäller digitalise-
ringen att vi tror att små och medelstora före-
tag automatiskt hänger med. Det tror jag är en 
farlig attityd, därför att det går så snabbt nu.

uppmuntrar återflytt av produktion

En mindre del av nyindustrialiseringen, men 
symboliskt viktig, är återflytten av produk-
tion till Sverige. Mikael Damberg gillar när 
det händer och han har arrangerat träffar och 
gjort företagsbesök på sådana företag. Efter 
mässan i Värnamo, fortsatte Mikael Dam-
berg till Bredaryd och Ewes Stålfjäder, som 
nyligen flyttat hem produktion från Serbien 
till Småland.

– Nu märker man att allt fler företag börjar 
flytta hem produktion, efter den hysteriska 
utflyttningsvågen för tiotalet år sen.

– Vem kunde exempelvis tro att Stiga skulle 
ta hem sin produktion av pulkor, exemplifie-
rar han.

Men att flytta produktion tillbaka till Sve-
rige, kommer ändå inte att ge så många nya 
arbetstillfällen. I regel flyttar man produktio-
nen till en mer automatiserad produktions-
miljö och det innebär att det inte kommer att 
krävas så många nyanställningar inom indu-
strin på grund av återflytt av företag.

– Däremot så kan det generera nya jobb 
inom andra sektorer som logistik, IT och tek-
nik.

AV göstA HultéN 

»Smart industri är ett 
ledord. där ingår digi-
talisering, automatise-
ring och robotisering.«

– sverige ska vara världsledande inom modern och hållbar industriell produktion, säger Mikael Damberg.
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Sportkedjan Intersport insourcar sin logistik. 
Snart lämnar bolaget sin tredjepartslösning 
för centrallagret hos DB Schenker Logistics 
i Landvetter och bygger upp ett eget, 24 000 
kvm stort lager i Rustas gamla lokaler i Näs-
sjö. Det framgår av en jobbannons där inter-
sport rekryterar ny lagerchef. 

Intersport hyr lagret på ett längre kontrakt 
av Catena Fastigheter, som äger fastighe-
ten sedan 2014. Även e-handelslagret, som 
tidigare drivits i egen regi i Jönköping, flyt-
tas till Nässjö, som blir centrallager för både 
butikshandeln och den växande e-handeln. 

– Det är en intressant och stor satsning, 
vi är jätteglada säger Claes Johansson, vd på 
NNAB, Nässjö Näringslivs AB. 

Enligt rekryteringsannonsen kommer cen-
trallagret ha omkring 35 anställda och arbe-
tet ska vara uppdelat i tre team, inleverans, 
utleverans och service & utveckling. Bolaget 
investerar också i ny teknik, bland annat i ett 
robotlager från Autostore, som levereras av 
norska Element Logic. 

När flytten skall ske framgår inte. Inter-
sport har tagit ett beslut att inte kommunicera 
kring flytten extern, berättar en företarädare 
för Intersports ledningsgrupp för Intelligent 
Logistik. 

Valet av Nässjö som etableringsort är ”Ett 

läge som ger oss ledande logistiska förutsätt-
ningar och möjlighet till klimatsmart trans-
port” skriver Intersport i sin rekryteringsan-
nons. 

Nära paket- och kombiterminal

– Läget blir väldigt bra för Intersport. De 

Intersport flyttar lagret till Nässjö 
Butikskedjan Intersport 
lämnar Landvetter och 
flyttar till ett eget, 24 000 
kvm stort lager i Rustas 
gamla lokaler i Nässjö. 
Även e-handelslagret  
flyttas hit. 

hamnar granne med både PostNords ter-
minal, som satsar hårt på e-handel och med 
Nässjö kombiterminal, med möjlighet att 
använda tågpendeln till Göteborgs hamn 
för intransporterna. Möjligheterna att öka 
e-handeln och att få till miljövänliga trans-
portlösningar kunde inte vara bättre, säger 
Claes Johansson. 

Intersportkoncernen IIC har 5 500 butiker 
i över 40 länder. I Sverige har Intersport 150 
butiker och en snabbt växande e-handel, vil-
ket ställer höga krav på varuflödesfunktionen. 
Intersport i Sverige är mitt uppe i att förändra 
hela sin affärsmodell. Från att butikerna tidi-
gare drivits i ett franchisekoncept, till att bli 
en ”integrerad butikskedja”. Det innebär att 
samtliga processer, allt från design, inköp, 
logistik, butiksutseende, marknadsföring och 
e-handel behöver moderniseras och effektivi-

seras. Det nya centrallagret och insourcingen 
av logistiken är en del i den förändringen. 

Ny vd från en konkurrent 

För att driva verksamheten framåt har Inter-
sport rekryterat konkurrenten XXLs tidigare 
vd Marcus Wibergh, som tillträdde vd-posten 
i Intersport i Sverige så sent som den 2 maj. 
Under sin tid på XXL byggde han upp verk-
samheten i Sverige från noll till en organi-
sation med 20 varuhus och omsättning på 2 
miljarder. Han ansvarade även för XXLs lyck-
ade lageretablering i Örebro, ett 42 000 kvm 
stort nybygge som stod klart 2016. 

Samtliga fysiska sportkedjor gör mer eller 
mindre helhjärtade satsningar på e-handel, 
men precis som för Intersport har XXLs fokus 
också främst varit på butikshandel. 

– Vinnarna i sporthandeln kommer vara de 
som framgångsrikt lyckas kombinera fysisk 
och digital handel. Utmaningen är sömlöshe-
ten, att lyckas sy ihop alla försäljningskana-
ler på ett sätt som fungerar för kunderna och 
förhöjer upplevelsen, sade Marcus Wibergh 
i en intervju med Intelligent Logistik under 
XXL-tiden.

AV HilDA HultéN

Regional partner

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

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

Oslo

Stockholm

Göteborg

»Möjligheterna till  
effektiv e-handel och 
miljövänliga transport-
lösningar kunde inte 
vara bättre än här.«

XXls tidigare vd Marcus wibergh ska leda intersport in i en ny fas – från franschise till  
integrerad butikskedja och från outsourcat lager till lager i egen regi. 

f
O

t
O

: 
X

X
l

intersport lämnar sin tpl-lösning hos schenker logistics i landvetter och flyttar lagret till rustas gamla lager i Nässjö.  
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Amazon Web Services, AWS är en del av 
Amazon.com, som driver världsledande nät-
butiker. Men dotterbolaget AWS tar fram 
molnbaserade tjänster för handel och indu-
stri. IKEA och Volvo var tidiga svenska kun-
der, men idag är även flertalet medelstora och 
mindre företag på väg att lägga ut sina IT-
tjänster i molnet. 

Satsningen är den femte i Europa och den 
första i Norden för AWS. I samband med 
etableringarna lanserar bolaget en ny sk 
”Infrastructure Region” i Sverige, som öpp-
nas under 2018, med basen i Stockholm. Tre 
datacenter byggs parallellt i Västerås, Eskil-
stuna och Katrineholm. Byggtakten bestäms 
av kundtillströmningen. Hela norra Europa 
kommer att servas från de nya, svenska 
anläggningarna.

– Etableringen är den största i modern tid 
i Katrineholm och visar att Amazon ser vårt 
läge som del av Stor-Stockholmsregionen, 
säger en nöjd Göran Dahlström, KS-ordfö-
rande S i Katrineholm.

AWS köper hela 77000 kvm mark i logistik-
parken för 19 miljoner kronor.

Göran Dahlström har satsat mycket pre-
stige och många kommunala miljoner i Katri-
neholms logistikcenter med dess kombitermi-
nal, en satsning som tidvis varit ifrågasatt av 
oppositionen. 

Katrineholm är en gammal industristad, 
men har de senaste decennierna förlorat 
många industrijobb.

-Vi ser den här etableringen med många 
nya, kvalificerade jobb och ett mycket stort 
markköp i logistikparken, som ett kvitto på 
att vi satsat rätt.

– AWS vill börja bygga det första datacen-
tret så fort som det bara går och spadarna ska 
kunna vara i marken redan före sommaren, 
säger Göran Dahlström.

– I Katrineholm finns också ytterligare 
mark, attraktiv genom närheten till Stock-
holm.

Världsledande fibernät i Västerås 

Datacentret i Västerås ska byggas på Finnslät-
ten, invid infarten till Hökåsen, där flera av 
Västerås stora teknikföretag redan är etable-
rade. 

– Här fanns 300 000 kvm färdigplanerad 
mark. Bygglov är sökt för den första av möj-
liga fyra datahallar, på vardera 25 000 kvm 
och även här kan byggstart bli redan före 
semestern. Det säger en nöjd Conny Petrén, 
näringslivschef, som har hållit kontakterna 
med AWS för Västerås räkning. 

Västerås stad har förhoppningar om att 
etableringen ska ge stora möjligheter för 
framtida samarbeten med Mälardalens hög-
skola, andra universitet och högskolor och 
med lokala eller regionala entreprenörer.

– Vi ser också möjligheten till fler etable-
ringar av företag som vill ligga nära och sam-
arbeta med AWS och att fler som arbetspend-
lar väljer att flytta till Västerås, säger Conny 
Petrén.

Hur många arbetstillfällen det rör sig om i 
Västerås kan han ännu inte ange. 

Jobbregn när amazon storsatsar i Sverige
Amazon Web Services 
bygger nya, stora service-
hallar för molntjänster i 
Västerås, Eskilstuna och 
Katrineholm. Det kan 
i förlängningen handla 
om tusentals nya jobb de 
närmaste åren. En fjäder 
i hatten för regionen och 
för Sverige. 

– AWS är tydliga med att de inte vill ange 
ett exakt antal nya jobb. Men liknande eta-
bleringar, t ex Facebooks i Luleå, har fört med 
sig flera hundra nya kvalificerade jobb, direkt 
eller indirekt.

Han framhåller också den roll som Stock-
holm Business Alliance och Business Sweden 
spelat för att få etableringen till regionen. Det 
är en arbetsseger, där Stockholm Business 
Alliance har arbetat för att vinna etableringen 
till storregionen ända sedan 2008.

Hög teknikkompetens med forsknings-och 
utvecklingscentra, ca 6 000 akademikerjobb, 
bra elförsörjning och ett fibernät i världsklass, 
är andra faktorer som haft betydelse för valet 
av Västerås.

Förutom närheten till Stockholm, har AWS 
sagt att de tre städerna valts för att de ligger 
tillräckligt nära varandra för att inte påverka 
svarstider, men tillräckligt långt ifrån varan-
dra för att ett strömavbrott inte ska slå mot 
alla tre samtidigt. Tillgången till säker elför-
sörjning från grön el har också varit viktig för 
att få etableringen till Sverige och till regio-
nen.

strykande åtgång på mark

I Eskilstuna kommer etableringen i Eskil-
stuna Logistikpark, där AWS köpt 200 000 
kvm mark för 43 miljoner, berättar David 
Hofmann, vd för Eskilstuna Logistik och Eta-
blering AB.

– Det finns fortfarande mer mark i logistik-
parken för AWS om det behövs, men ytorna i 
parken går åt snabbt och vi har flera nya eta-
bleringar på väg in, säger han.

Logistikparken ligger i Kjula vid E20, en 
mil öster om centrala Eskilstuna och bara  
9 mil från Stockholms city.

Här ska AWS också snart börja bygga den 
första serverhallen, på den stora tomten mitt i 
logistikparken. Byggnationen kommer också 
här att påbörjas före sommaren och ske i flera 
etapper alltefter som kundtillströmningen 
ökar.

– Det här är en långsiktig etablering så här 
kommer det att vara byggprojekt under flera 
år framåt, säger David Hofmann.

– Med denna tunga internationella investe-
ring påvisar vi igen vilka möjligheter Eskil-

stuna erbjuder.
När det gäller antalet nya arbetstillfällen 

drar även han paralleller till Facebooks eta-
blering i Luleå.

– Man kan räkna med att varje nytt jobb 
på Amazon indirekt kan ge 3,3 andra jobb i 
Eskilstuna.

Eskilstuna har bara en timmes pendlings-
tid till Stockholm, men David Hofmann hop-
pas förstås att de nya ingenjörer som behö-
ver anställas väljer att flytta till Eskilstuna, 
där huspriserna är mindre än hälften mot 
Stockholm men där storstaden ändå är inom 
bekvämt räckhåll.

– På Mälardalens Högskola utbildas också 
studenter som vi hoppas kan få nya jobb på 
AWS, påpekar David Hofmann.

AV göstA HultéN

katrineholm har satsat mycket prestige och många kommunala miljoner i sitt logistikcenter. Aws etablering är ett kvitto på att satsningen  
lönat sig. 
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göran Dahlström ser etableringen som ett 
kvitto på att katrineholms kommun satsat 
rätt.

– Ytorna i parken går åt snabbt och vi har 
flera nya etableringar på väg in, säger säger 
David Hofmann.
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– Vi ser också möjligheten till fler etableringar 
av företag som vill ligga nära Asw, säger 
conny petrén.
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Nyligen stod det klart att Toyota Industries 
Corporation (TICO) förvärvar automations-
företaget Vanderlande från nuvarande ägaren 
NPM Capital. Köpeskillingen är 1,16 miljar-
der Euro, motsvarande drygt 11 miljarder 
SEK och därmed det största uppköpet i bola-
gets historia.

– Vi i materialhanteringsbranschen tyckte 
att köpet av BT var stort. Det här är större, 
säger Jonas Lindell, kommunikationschef vid 
Toyota Material Handling Europe. 

Vanderlande levererar stora lagerautoma-
tionssystem och är global marknadsledare 
inom automation av logistikprocesser för 
flygplatser och pakethantering. 

– Köpet är ett svar på det som händer på 
marknaden i stort. Vi ser en utveckling med 
bl a ökad e-handel, som driver en ökad efter-
frågan på större automationslösningar och 
snabb och effektiv pakethantering. Det ger 
viktiga synergieffekter för oss att ha Vander-

lande som partner i vår truckförsäljning.
Vanderlande tillverkar främst bagageband 

för flygplatser och olika typer av pakethante-
ringsanläggningar. Lösningarna komplette-
rar truckverksamheten och Jonas Lindell tror 
på framtida merförsäljning. 

– Sen innebär förvärvet ju kraftigt ökade 
interna karriärmöjligheter för bolagens 
anställda. 

Vägval mot helhetslösningar

Affären följer på den nyligen aviserade expan-
sionen i Nordamerika, med förvärvet av Bas-
tian Solutions LLC. TICO går genom Van-
derlande-förvärvet ytterligare ett steg från 
renodlat truckföretag mot helhetslösningar 
inom automatiserad materialhantering – Ett 
strategiskt tydligt vägval. Hur truckmarkna-
den och konkurrenterna kommer att reagera 
på köpet kan Jonas Lindell inte svara på. 

– Köpet flyttar Toyota tydligt uppför värde-
kedjan inom materialhantering. Vi är säkert 
inte ensamma om att göra den här analysen 
av vart marknaden är på väg. 

– Sen är vi glada att tillhöra ett bolag med 
muskler att göra ett sådant här förvärv. 

Vanderlande grundades 1949 och finns i 30 
länder, med huvudkontor i holländska Veg-
hel. Bolaget har haft stark tillväxt de senaste 
åren och har levererat automationslösningar i 

Toyota breddar mot automation
Toyota Industries gör sin största affär någonsin genom 
köpet av Vanderlande för drygt 11 miljarder SEK. Det 
är en strategisk breddning mot automation och pake-
thantering. 

över 105 länder. 
– TICOs finansiella styrka och globala 

närvaro kommer att hjälpa vårt företag att 
fullfölja vår strategi för uthållig lönsam till-
växt, kommenterar Vanderlandes vd, Remo 
Brunschwiler.

Vanderlande behåller både företagsnamn 
och varumärke och fortsätter verksamheten 
som en enskild enhet utifrån nuvarande plat-

ser världen över. I klassisk Toyota-anda görs 
alltså inga drastiska förändringar från början. 

– Det blir snarast ett partnerskap initialt. 
På sikt kan det bli förändringar, men det är 
inget att spekulera i nu, säger Jonas Lindell. 

Transaktionen förväntas slutföras under 
Q2 2017 och förutsätter sedvanliga myndig-
hetsgodkännanden.

AV HilDA HultéN

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.
• Uppvärmning: Fjärrvärme.
• Rangeryta: ca 7 000 kvm.
• Byggrätt: 6 000 kvm.

För ytterligare information kontakta Oscar Mörner 
på 070-929 66 10 eller oscar.morner@corem.se

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

www.corem.se

Vanderlande levererar större automationslösningar för pakethantering och bagagehantering på 
flygplatser. 

»Vi är säkert inte en-
samma om att göra den 
här analysen av vart 
marknaden är på väg«
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Himlen speglas i den ljusgrå fasaden, där 
Varner Gruppens nya jättelager tornar upp 
sig utanför Vänersborg. Eller ”Varnersborg” 
som orten nu kallas internt. 12 intresserade 
besökare är på studiebesök, arrangerat under 
Plan-konferensen. 

”The only way”, ”Welcome to Varnersborg” 
”Passion” ”Happiness”. Väggarna pryds av 
grafiska färgglada slogans och budskap, både 
på lagret och i de ljusa personalutrymmena, 
som mer för tankarna till designhotell och 
konferensanläggning än ett varulager på den 
västgötska vischan. 

Vi samlas i ett konferensrum för en intro-
duktion, laddade med varsin kopp kaffe och 
säkert tusen frågor att ställa till Varner Grup-
pens logistikchef Anders Eriksson och lager-
chef Nicklas Wall, värdar för besöket. 

– Det har varit en otrolig resa. Vi har gått 
från tidigare 14 lager runtom i Norden till ett 
enda och från tio olika logistikavdelningar, en 
för varje butikskedja, till en central logistik-
funktion, berättar Anders Eriksson. 

Markpriset avgörande 

Valet av Vänersborg hade flera orsaker. Det 
viktigaste var tomten. 

– Man blir ganska begränsad när man letar 
efter en 120 000 kvm stor tomt med detaljplan 
med möjlighet att bygga på höjden. Det finns 
kanske ett par tomter i vettiga lägen i Väst-
sverige som passar när 90 procent av inflödet 
kommer från Göteborgs hamn. De som letat 
efter tomt för höglager vet vad jag pratar om. 

Sen skiljer sig priset.
– I Göteborg kostar tomterna ca 1 000 kro-

nor kvadraten, här är priset 80 kronor per 

kvadrat. Självklart påverkade det, men tom-
ten, läget och kommunens tillmötesgående 
sätt avgjorde. 

Kommunen lockade också med att det 
fanns duktig arbetskraft efter Saabs nedlägg-
ning. 

– I kända logistiklägen kan det vara svå-
rare att konkurrera om bra lagerpersonal och 
i storstäderna kan det vara svårt att få folk att 
stanna. Fast jag tror att vi bara har fem per-
soner från Saab som jobbar här, så det gjorde 
inte så stor skillnad i slutänden, säger Nicklas 
Wall.

Höjd för ökade volymer

Dova sus ekar mot taket högt ovanför oss, när 
pallskyttlar, transportband och robotar får 

godset på plats. Lagret är en orgie i automa-
tion, uppbyggt och utrustat för att minimera 
behovet av mänsklig arbetskraft. Paket och 
pallar far närmast ljudlöst förb,i som pärl-
band på transportbanden från inlagring till 
palletering och pallager, till miniload och 
robotlagren. Den smått overkliga takhöj-
den på 30 meter och det dova suset från de 
sju pallkranarna i pallagret, för tankarna till 
både domkyrkor och science fiction. Hög-
lagret har kapacitet för 48 000 pallar, men det 
finns utrymme för ytterligare två kranar. Och 

Lyxigt lager i ”Varnersborg”
Läget och mark med detaljplan med möjlighet att 
bygga på höjden, avgjorde placeringen av Varner Grup-
pens nya centrallager i Vänersborg. ”Det har varit en 
otrolig resa, vi har gått från fjorton lager till ett” säger 
logistikchef Anders Eriksson. 

överallt i lagret är känslan luftig. 
– Vi har kunnat ta höjd för ökade volymer 

och mer kapacitet, med expansionsytor i alla 
delar av lagret. Det är betydligt billigare än att 
behöva bygga ut senare, säger Anders Eriks-
son.

Nicklas Wall visar runt i inlagring, pallet-
tering, pallager, robotlager, kartongmaskiner, 
miniloadkranlager, GOH-lager, e-handels-
hantering och det manuella lagret. Allt hänger 
ihop i ett uttänkt system av transportband, 
där pallar och paket ljudlöst åker hit och dit. 

Totalt jobbar omkring 80 personer på lag-
ret. Känslan är minst sagt glesbefolkad i den 
enorma byggnaden för 85 procent av all han-
tering i lagret är helautomatiserad. 

robotlager och kartongutmaningar

Kartongernas storlek och utformning är extra 
viktigt när lagret är automatiserat. 

– Vi lägger väldigt mycket tid och energi på 
kartongfrågor. En av de stora utmaningarna 
är att optimera kartongstorlekarna och att få 
våra leverantörer att bara använda kartonger 
från våra nominerade kartongleverantörer på 
varje marknad, så att de ska fungera bättre i 
systemet. 

Robotlagret är en Autostore från norska 
Hatteland, samma typ som använd av Kom-
plett, och just nu installeras hos bl a Boost, 
Sportamore och Kitchentime. Varner Grup-
pens installation är fördelad på två separata 
anläggningar, med 30 000 backar, 40 robotar 
och 6 plockstationer i vardera.

Funktionen i anläggningen förbättras 
efterhand, optimeringen bland lådorna sker 
automatiskt efter plockfrekvens, och små för-
ändringar görs för att effektivisera inlagring 
och plock. 

– Det är i inlagringen vi har haft och har 
mest utmaningar för att få produktionen 
effektiv och att flyta bra, berättar Nicklas 
Wall. 

Minst 100 orderrader i timmen

Lagerarbetaren Lina Dahlberg står vid en 

plockstation och plockar och packar ordrar ur 
Autostore. Klädesplagg flyttas från robotan-
läggningens plastlådor som automatiskt trol-
las upp ur ett plockhål och läggs över i en pap-
perskartong som skickas till någon av Varner 

Gruppens 1 600 butiker och e-handeln. Varje 
order verifieras genom en knapptryckning på 
skärmen framför henne, och nästa plockorder 
syns direkt. 

Det finns ett uttalat mål att plockarna ska 
ligga över hundra plock i timmen i Autostore, 
berättar Lina Dahlberg. 

Vid ett högt bord en bit bort står Ingela 
Skytt och packar hängande gods, Garment 
On Hang-varor, som skall lagras in i Auto-

”du kan inte plocka for-
tare med en autostore, 
den bestämmer takten” 

”Vi har haft en del  
inkörningsproblem, 
men så är det väl alltid  
i nya lager”

lina Dahlberg plockar och packar ordrar ur Autostore. genom att vara aktiv kan hon påverka antal orderrader per timma, men i grund och botten är det anläggningen som bestämmer takten.

– Det har varit en otrolig resa. Vi har gått 
från tidigare 14 lager runtom i Norden till ett 
enda, säger Anders Eriksson.
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omsättningen. Totalt har bolaget ca 1 600 
butiker i åtta länder och öppnar ett 60-tal nya 
butiker om året.

Logistik har inte traditionellt varit en 
styrka, inte heller e-handel, även om sats-
ningen påbörjats. 

– Det vi är bäst på är att driva butiker och 
att köpa in och sälja kläder. Vi har väl varit 
rätt svaga på e-handel och vi var ju inte sär-
skilt stort fokus på logistik heller när vi hade 
14 lager.

Överhuvudtaget ligger koncernens huvud-
fokus på butiksförsäljning. 

– Vårt fokus i lagret är att effektivisera 
logistiken för våra butiker och att ha så lite 
varor som möjligt i butikerna, utan att tappa 
försäljning. Sen öppnar det möjligheter att 
satsa mer på e-handel. 

– Lagret ökar våra chanser att bedriva verk-
samheten mer effektivt och lönsamt framöver. 
Vi blir mycket bättre på logistik, helt enkelt.

tEXt OcH fOtO HilDA HultéN 

eller skaffa nya system är att se till att ha rätt 
kompetensen inhouse först. 

– Vi hade ett par riktigt duktiga projektme-
darbetare som verkligen kunde vår verksam-
het och förstod våra behov. De ställde riktigt 
höga krav och såg till att vi fick ett avtal med 
hög funktionalitet i hela anläggningen. 

– Det är lätt att hamna i händerna på en 
leverantör om man inte har rätt kunskaper. 
Men vi lyckades få bra balans och ett väldigt 
jämligt samarbete. Det var en väldigt lyckad 
upphandling, vi ligger som förväntat och 
överenskommet i kapacitet och anläggningen 
fungerar väldigt bra hittills. 

En annan viktig nyckel var träning och för-
beredelse. 

– Vi har satt oss in i projektet, förberett oss 
noga och tränat i förväg på att byta system. 
Man kan inte spela i en ny liga utan att ha trä-
nat innan. 

I september 2016 var alla processer igång 
och till sommaren skall anläggningen ha nått 
full effekt.

– Många misslyckas med automation och 
systembyten och många har varnat oss att 
vi kommer få problem. Men vi har inte haft 
några problem som märkts i våra butiker i alla 
fall, säger Anders Eriksson. 

– Vi har haft en del mindre inkörningspro-
blem men så är det väl alltid i nya lager, säger 
Nicklas Wall. 

– Det har varit väldigt intensivt. I stort har 
det första året gått väldigt bra och vi har kom-
mit långt. Men som lagerchef kan det ibland 
vara svårt att höja blicken från alla problem 
och utmaningar man ser och jobbar med i 
vardagen. 

fokus på butiksförsäljning

Varner-koncernen driver ett 15-tal klädked-
jor, där de fyra största, BikBok, Dressman, 
Carlings och Cubus, står för 90 procent av 

niskor som det gör i ett manuellt lager. Det 
finns en naturlig begränsning, säger Anders 
Eriksson. 

Anläggningens uppbyggnad och system-
stödet ger möjlighetatt utvärdera processer 
och effektivitet, både på individ- och grupp-
nivå. 

– Vi ger främst feedback på gruppnivå. 
Det är bra att kunna utveckla processer och 
ge relevant feedback till de anställda, säger 
Nicklas Wall. 

tuff upphandling 

Hela anläggningen är levererad av Swisslog. 
Upphandlingen var tuff och Anders Eriks-
sons bästa råd till andra som vill automatisera 

store. Lagret har 15 km hängande gods, men 
man försöker minimera andelen hängande i 
utflödet till butik, för hängande transporter 
är dyrare och långsammare. 

– Vi viker försiktigt och packar luftigt för 
att inte skrynkla, sen hängs plaggen upp igen 
i butik, berättar Nicklas Wall. 

Automationsanläggningen styr till stor del 
plocktakten. Målet är en hög, men relativt 
jämn produktionsnivå. Det gör att man inte 
kan dimensionera för extrema tillfälliga top-
par eller e-handelns superkampanjer som t ex 
Black Friday. 

– Vill man öka kapaciteten så måste man 
öka antalet timmar, jobba fler kvällar och hel-
ger. Men det går inte att stoppa in mer män-

uppstart: 2 maj 2016

planerad fulldrift: juli 2017

storlek: 47 000 kvm

takhöjd: 15 respektive 30 meter

lagring: 64 000 pallar, 15 km  
hängande gods 

Volymer: 10 miljoner kartonger/år

Anställda 2017: 80 stycken, varav 
ca 70 på lagret och 10 i administra-
tionen

FaKTa ”VaRNeRSboRGS-
LaGReT”

ingela skytt packar hängande gods som skall lagras in i robotlagret. Varner försöker minimera 
andelen hängande gods i utflödet till butik eftersom hängande transporter är dyrare. 

pallagret har 30 meter i takhöjd och kapacitet för 48 000 pallar. De sju pallkranarna kan utö-
kas med ytterligare två kranar vid framtida behov. 

känslan är minst sagt glesbefolkad i den enorma byggnaden för 85 procent av all hantering i 
lagret är helautomatiserad. 

postNord och DB schenker sköter distributionen ut från Varner gruppens nya jättelager  
utanför Vänersborg.
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– Digitaliseringen genom molnlösningar är 
inte längre ifrågasatt – den är en självklar-
het, precis som när internet kom, säger Hans 
Berggren, som minns hur motståndet bara 
varade något år på 90-talet. Då ville företag 
först vänta – men väldigt snabbt, på mindre 
än ett år slog det om till att bli självklart att 
köpa internetbaserade lösningar. 

– Frågan om digitaliserade försörjnings-
kedjor ägs idag av företagsledningen och är 
inte hänvisad till en lägre nivå, som t ex IT-
avdelningen förr.

– Nya generationen företagsledare tänker 
horisontellt – har ett annat helhetstänkande 
med branschfokus och ser hela kedjan, är 
vana att utbyta information, förstår värdet av 
att mer öppet dela informationen och använ-
der molnlösningar.

Brist på standardisering 

Trenden går mot mer utvecklade system för 
logistikstyrning, ökad mobilitet, mer flexibel 
produktion. 

Industri 4.0 med robotiserade fabriker, 
kortare produktionsledtid och Internet of 
things, där maskiner kommunicerar med 
varandra i något som skulle kunna närma sig 
sömlösa försörjningskedjor som automatiskt 

kan anpassa sig bättre till förändringar i efter-
frågan.

– Allt detta är positivt och väldigt spän-
nande, konstaterar Hans Berggren.

– Den stora utmaningen är att datautbytet 
med affärssystemen fortsatt både fördröjer 
förändringen och driver stora kostnader.

Här kommer bristen på standardisering in:
– ERP-systemen skulle behöva det som 

mobilbranschen klarat – att det går att tala, 

SMS:a och på annat sätt kommunicera med 
varandra i mobiler runt om i världen. Men 
någon måste driva frågan.

– De uppkopplade försörjningskedjorna 
är idag en myt. Bara ca 7–8 procent är upp-
kopplade system-till-system i den industriali-
serade världen idag om vi talar om order-till-
leverans-processen – självklart också olika 
beroende på bransch. Fordonsbranschen är t 
ex uppkopplad till ca 70 procent om vi mäter 
flödet mellan de stora fordonstillverkarna och 

Ökad mobilitet, robotiserade fabriker och Internet of things
– Nya generationen företagsledning tänker horisontellt, 
ser hela kedjan och använder molnlösningar, säger 
Hans Berggren, vd PipeChain Group AB, som talade 
på Arlanda Logistic Network om sömlösa försörjnings-
kedjor och nya trender.

Chain-lösningar för effektivare prognos-, 
order- och leveransprocesser. Företaget har 
flera kända svenska storföretag som kunder 
och är starka inom t ex global fordons- och 
konsumentförpackningsindustri.

– Idag är det enkelt att komma igång och 
effektivisera sin försörjningskedja, öka sin 
försäljning till lägre kostnader, få en helhets-
bild av försörjningskedjan, upptäcka leve-
ransproblem i tid m m.

tEXt & BilD lENA sONNE

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

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

People that make  

a difference

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

deras första nivå av leverantörer.
– Så här finns stor potential till förbättring, 

menar han.

Möjligt att flytta hem produktion 

Med ökad automatisering och robotisering 
skapas förutsättningar att flytta hem produk-
tion till Sverige, menar Hans Berggren. 

– Då konkurrerar man inte längre med bil-
lig arbetskraft.

PipeChain levererar molnbaserade Supply 

»de uppkopplade för-
sörjningskedjorna är 
idag en myt« – Med ökad automatisering och robotisering skapas förutsättningar att flytta produktionen 

närmare kunderna, t ex hem till sverige, menar Hans Berggren.
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Kognitiva system skapar nya partnerskap 
mellan människa och maskin.

– Maskiner är bättre på att hitta kunskap, 
identifiera mönster, objektivitet och de har 
oändlig kapacitet. Men vi människor är bättre 
på sunt förnuft, moral, abstrahera, drömma 
och generalisera, säger Zandra Nilsson.

Hon är ansvarig för Internet of Things 
(IoT) mot den svenska marknaden på IBM. 
Vid Arlanda Logistic Networks senaste nät-
verksträff talade hon om hur kognitiva sys-
tem, Internet of Things, blockchain och Wat-
son påverkar logistiken. 

– Uppkopplade produkter, blockchain, sen-
sorer och molnnätverk och hela den kognitiva 
verkligheten kan hjälpa oss att fatta rätt beslut 
i logistikkedjan.

IBM har satsat miljarder på IoT och har 
precis öppnat sitt nya högkvarter för IoT som 
ligger i München i Tyskland där framtidens 
IoT lösningar utvecklas.

Blockchain ger transparens

Blockchain – tekniken kan ge en delad och 
aktuell vy av hela logistikkedjan så att silo-
tänkandet försvinner från värdekedjan och 
beslutsprocessen blir mer tillförlitlig samti-
digt som transaktionen effektiviseras. 

– Skogsindustrin t ex har god användning 
för spårbarhet och kontroll i syfte att spara 
tid och ta bort kostnadsposter som mellan-
händer och ge spårbarhet, från träd till färdig 
produkt. 

Men blockchain passar i alla branscher 
inte minst logistikbranschen. Godsets väg till 
destinationen loggas automatiskt och det går 
inte att fiffla med loggarna. Med sensorer kan 
man också ha koll på temperatur och vibra-
tioner under transporten.

– Nyligen startade IBM ett stort samar-
betsprojekt med det danska containerrederiet 
Maersk, som introducerar blockkedjeteknik 
och arbetar fram en ny affärsmodell för eko-
systemet och sina flöden. 

– Det är bara ett av 400 blockchainprojekt 
IBM jobbar med idag och som handlar om 
att effektivisera och få en transparent försörj-
ningskedja, minska svinn t ex vid en bruten 
kylkedja och spåra ursprung för en vara. Inte 
minst viktigt i matdistributionskedjan.

– Walmart satsar nu på Blockchain för 
bättre spårbarhet och kontroll i värdekedjan 
med två pågående projekt för att spåra kött 
och mango från gård till butik. 

För Walmart tog det två veckor att spåra 
vilken gård som var leverantör av E.coli-smit-
tad spenat som en flicka i USA dog av. Alldeles 
för lång tid.

– På en torgmarknad finns t ex en rad saker 
att ta ställning till t ex inflödet av varor, flöde 
av människor/kunder, behov av nya varor, 
temperatur, spårbarhet, väder, hållbarhet, 

konkurrenter, trafik, betalning, energiför-
brukning, omvärldshändelser m m. Besluten 
att öka försäljningen tas ofta med magkäns-
lan. I många fall finns inte datat i ett hanter-
bart format eller speglar inte verkligheten och 
besluten fattas på felaktiga grunder. 

snabbare än mänsklig hjärna

Watson är en molntjänst för kognitiv dataö-
verföring utvecklat av IBM. Det kan betydligt 
snabbare ta in bakgrundsfakta och rekom-
mendera åtgärder för att fatta relevanta beslut 
än den mänskliga hjärnan. Det, tillsammans 
med sensorer och uppkopplade produkter, 
ger ett helt annat beslutsunderlag av vad som 
händer just nu, och för att kunna analysera 
vad som kommer att hända.

– En läkare skulle behöva 160 timmar i 
veckan för att läsa in den senaste forskningen 
och resultat av kliniska prövningar inom sin 
specialitet. Watson kan nästan på nolltid hitta 
samma kunskap. 

Blockkedjetekniken och Watson tillsam-
mans med uppkopplade sensorer och pro-
dukter kan få stor betydelse också för bättre 
logistikflöden. 

– I Norden ligger vi bra till när det gäl-
ler uppkoppling och digitalisering, särskilt i 
Danmark, säger Zandra Nilsson. 

– Det gäller att vi agerar för att få de förde-
lar på marknaden en uppkopplad värdekedja 
ger, säger Zandra Nilsson.

tEXt & fOtO lENA sONNE

»Fatta rätt beslut med kognitiva system«
– Hela den kognitiva verkligheten kan hjälpa oss att 
fatta rätt beslut i logistikkedjan, säger Zandra Nilsson, 
IoT-ansvarig på IBM Sverige. Vid ALNs senaste nät-
verksträff berättade hon hur kognitiva system, Internet 
of Things, blockchain och Watson påverkar logistiken. 

katrineholmslogistikcentrum.se

 

KAPACITET
MÖTESPLATS

MARK

blockkedjetekniken är en algoritm där 
det inte finns någon central nod, ett 
slags crowdsourcad loggbok där alla 
är med och verifierar varje transaktion 
eller händelse. det ger total transpa-
rens och gör det omöjligt att fuska 
med t ex ursprungsmärkning av en 
vara.

Så FuNKaR bLocKchaIN 

– uppkopplade produkter, blockchain, sensorer och molnnätverk kan hjälpa oss att fatta rätt 
beslut i logistikkedjan, säger Zandra Nilsson.

»det gäller att vi agerar 
för att få de fördelar på 
marknaden en  
uppkopplad värdekedja 
ger«

Maskiner är bättre än människan på att hitta kunskap, objektivitet och att identifiera mönster.
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Affärssystem, eller ERP-system som de ofta 
kallas, har länge varit en svensk paradgren. 
Vi låg länge i framkant när det gäller både att 
utveckla och använda affärssystem. Redan 
under 1980-talet fanns här flera bra system 
för integration, t ex mellan bokföring och sälj, 
som väl matchade motsvarande system från 
England och USA. De ledande svenska affärs-
systemen gjorde också internationell debut 
redan på 1990-talet. Entreprenören Assar 
Bohlin, Jeeves skapare, utvecklade ett nytt, 
svenskt system som fick en rivstart på mark-
naden. Han valde nämligen att satsa på en ny 
teknologi, som gjorde det lättare för framtida 
uppgraderingar.

Återkomst till branschen

Christina Skogster Stange har examen från 
datalinjen och började som programmerare 
på Intentia 1988, blev affärskonsult, projekt-
ledare och regionchef, innan hon 2005 blev 
vd för Intentia Sverige. När hon i maj förra 
året blev vd för Jeeves, var det alltså en åter-
komst till branschen, efter en period som 
försäljningsdirektör på Previa och Samhall. 
Hon har sammanlagt hunnit med mer än 20 
år i branschen, som första kvinnliga vd på 
ett toppjobb i en mansdominerad bransch. 
Jeeves affärssystem har tillhört de mest fram-
gångsrika under 2000-talet, även utanför Sve-
rige. Men hon beskriver gärna systemet som 
svenskt:

– Affärssystem är ju spindel i nätet, som 
håller företagets alla processer och affärer 
samman. Vårt svenskutvecklade affärssystem 
är helt mobilt och anpassat för den enhet eller 
uppgift som ska användas och utföras, säger 
Christina Skogster Stange.

Vi träffas på Jeeves Stockholmskontor i 
World Trade Center i centrala Stockholm. 
Här arbetar ett 50-tal av företagets ca 200 
anställda i Sverige – främst IT-konsulter/sys-
temstödjare.

Jeeves är ett system som sticker ut, först 
kanske mest som en kostnadseffektiv lösning. 
Jeeves ERP har också prisbelönats för sin 
kostnadseffektivitet. Men det pekas också ut 
som ett av de mest lättanvända systemen, inte 
minst för små och medelstora företag.

flexibilitet framgångsfaktorn

Under senare år tycks de tidigare systemkra-
ven på så omfattande funktionalitet som möj-
ligt, ha minskat, till förmån för kravet på flex-
ibilitet och frihet när det gäller att skapa och 
förändra arbetsflöden och att fullt ut stödja 

ett mobilt gränssnitt. Jeeves erbjuder ett ram-
verk som stödjer företag inom tillverkning, 
distribution och service och har färdiga appar 
som tilläggslösningar och även funktioner för 
stöd till flerbolag och koncerner. 

– Jag tror att vår framgång beror just på att 
vårt system är så flexibelt. 

Kärnsystemet är en arkitektur med stan-
dardfunktioner i en molntjänst, som kan 
kompletteras till något som kan beskrivas 
som ett företagsunikt affärssystem. Det är 
lätt att integrera med andra system, t ex POS, 
PIM, CAD, CNC – eller nästab vilken annan 
bokstavskombination som helst, enligt Jeeves.

– Vi har verkligen satsat på att underlätta 
att integrera med andra system som tredje-
partssystem, analysverktyg och logistiklös-
ningar.

Alla anpassningar lagras skilda från kärn-
systemet, så ingen information går förlorad 
eller manuell handpåläggning behöver göras 
vid en uppgradering. 

– Det gör det hanterbart och lätt att imple-
mentera, menar hon.

– Vi ligger nära kunden och har framfö-
rallt bra stöd för kunders expansion och låter 
kunder vara med och påverka utvecklingen av 
standardsystemet.

Osäkerhet inför molntjänster

Jeeves system är främst molnbaserade och har 
varit så i ett par år. Men många företag vill 
ha kvar sin kärnverksamhet internt och lyfter 
bara ut t ex försäljningsstöd i molnet.

– Många vågar inte helt lita till molntjäns-
ter ännu. De känner osäkerhet inför att helt 
basera sig på molnet, särskilt då för kärnan i 
företagets verksamhet – främst av säkerhets-
skäl.

– Men det finns ingen anledning att vänta, 
säger Christina Skogster Stange. Som moln-
leverantör tar vi fullt ansvar för att systemet 
fungerar.

– De kunder som vill får ligga kvar i tradi-
tionell drift med eget ansvar, vi anpassar oss 
förstås till det. Men det är bara en tidsfråga 
innan allt kommer att ligga i molnet, tror 
Christina Skogster Stange. 

Idag är det kompetensbrist inom IT i Sve-
rige.

– Vi slåss om resurserna och måste också 
satsa internationellt på kompetens t ex i 
Indien.

– Vi har också valt att engagera oss för att 
utvecklas som en attraktiv arbetsplats. Vi tit-
tar på psykosocial arbetsmiljö, friskvård o s v 
och vi vill att de anställda ska känna att vi 
bryr oss.

Sedan starten 1992 har företaget vuxit till 
ca 2 000 kunder inom t ex tillverkning, han-
del, logistik, lageroptimering, distribution, 
service, partihandel, kundrelationshantering, 
ekonomi, dokumenthantering, administra-
tion och tjänsteindustri.

– Vi har kunder i ett 40-tal länder.
1999 till 2012 fanns Jeeves på den svenska 

börsen.
– En börsintroduktion eller att ta in externt 

kapital, var en förutsättning för att kunna 
växa. 

2012 blev Jeeves uppköpt av amerikanska 
Battery Ventures.

– Men Jeeves är en svensk produkt, även 
om vi fått amerikanska ägare, är hon noga 
med att poängtera.

Främsta konkurrenter är Microsoft NAV, 
Monitor, och IFS.

affärssystemet är spindeln i nätet
– Affärssystem är spindel i nätet, som håller företagets 
alla processer och affärer samman. Vårt svenskutveck-
lade affärssystem är helt mobilt och anpassat för den 
enhet eller uppgift som ska användas och utföras, säger 
Christina Skogster Stange, ny vd i Jeeves.

Fler satsar på liknande system och Micro-
soft har gjort stora investeringar i sina produk-
ter de senaste åren och många IT-avdelningar 
renodlar sin infrastruktur på plattformar och 
system från Microsoft.

”Billigare att byta”

Jeeves ERP är integrerat med t ex Microsoft 
Dynamics Customer Relationship Manage-
ment, Logtrade, Pagero, QlikView Business 
Intelligence och EazyStock.

– När system blir föråldrade och företag 
står inför valet att byta ut delar, uppgradera 
ett gammalt system eller byta leverantör, fin-
ner de ofta att det är både billigare, snabbare 
och enklare att byta till ett nytt. Det enda som 
krävs för att skaffa den senaste versionen, är 
en internetuppkoppling, så det är klart att det 

blir en lägre kostnad.
– Vi utgår från att inga företag är helt lika. 

Det är t ex möjligt för automatiserade och dif-
ferentierande processer att existera samtidigt.

Mogen bransch – i snabb utveckling

Affärsystembranschen är en mogen bransch, 
men utvecklingen på området går snabbt.

– De företag som har gjort stora föränd-
ringar i sin verksamhet, förlorar massor med 
tid om ett äldre system inte är anpassat till 
nya arbetssätt och tillfälliga processlösningar 
inte längre fungerar.

– Många sitter fast i en samling standard-
funktioner som hårdkodats in i systemet och 
de vet att det inte är något som skiljer deras 
arbetssätt från konkurrenternas.

– Fördelen med vårt system är möjligheten 
att i realtid övervaka allt från planering av 
produkt- och materialbehov, till produktion 
och distribution, försäljning, kundtjänst och 
redovisning, men också mer komplexa pro-
cesser i en växande och föränderlig verksam-
het.

Det kan t ex handla om koncerninterna 
transaktioner, dokumenthantering och loka-
liseringar.

– De som bytt programvara har spenderat 
tid, pengar och resurser på att specialanpassa 
systemet. De pressas hårt ekonomiskt av att 
försöka underhålla det system de byggt upp. 
De vet ofta att systemet inte kommer att 
kunna hantera deras tillväxt- och expansions-
planer.

– De stora systemen, från t ex SAP m fl som 
ofta storbolag har valt, utvecklar också flexi-
blare komplementlösningar. men det är de 
mindre som tar marknadsandelar.

Men riskerar inte affärssystemen egentli-
gen att göra alla företag lika varandra?

– Ett affärssystem behöver inte vara en pro-
dukt som tvingar företag att bli mer och mer 
lika varandra. Jag tror att ett affärssystem kan 
vara ett verktyg som hjälper företag att diffe-
rentiera sig på marknaden.

tEXt & BilD lENA sONNE

pOs. Point of sale. en digital kassa-
apparat.  

piM. Product information Manage-
ment, system för produktinformation.

cAD. Computer-aided design. Pro-
gram för produktdesign.

cNc. Computer numerical Control. 
system som styr verkstadsmaskiner.

oRdLISTa

under 1980-talet var sverige ett världsledande land inom affärssystem, med tre 
i-na, intentia, ifs och iBs i spetsen. frågan är om sverige kan behålla sin ledande 
ställning när flera av de största företagen i branschen nu köpts upp av, främst 
amerikanska, riskkapitalbolag.

intentia

namnet lästes halvt på skämt som ”inte en tia”, eftersom grundarna inte hade nå-
got större startkapital. det startades 1984 som ett konsultföretag inom logistik och 
produktion och byggde på ett programpaket från ibM. Utvecklade systemet Movex, 
som på 1990-talet blev starkt bland medelstora tillverkande företag. Movex första 
versioner kördes på en ibM-server. På 1990-talet utvecklade intentia en ny version 
av Movex i programspråket Java och kunde köras på olika typer av servrar och fick 
namnet M3.

2005 köptes intentia ut från stockholmsbörsen av amerikanska erP-leverantören 
lawson, som dock behållit det populära namnet M3 på systemet.

 

ifs

startades 1983 i linköping, som ett system främst för underhåll. lanserade sitt 
första, kompletta affärssystem 1990. börsnoteras 1999. ifs application finns fort-
farande idag som version 9.

bolaget är den största svenskägda affärssystemleverantören, med idag över 1 
miljon användare runt om i världen. efter 15 år som självständigt börsnoterat företag 
köptes ifs efter en hård budstrid under 2016 upp av Wallenbergarnas riskkapitalbo-
lag eQt.

iBs

ibs grundades redan 1978 i stockholm d v s betydligt tidigare än ifs och intentia. 
ibs var redan från början fokuserat på logistik och distribution som ännu anses vara 
systemets styrkor.

efter en lång och djup krisperiod efter millennieskiftet fick ibs 2015 åter en ny 
ägare. efter 4 år hos symphony technology group gick företaget vidare till Marlin 
equity Partners, amerikanskt riskkapitalbolag som köpt upp mycket inom it/media. 
de bytte förra året namn på ibs till iptor, i ett försök att skaka av sig ett decennium 
av stagnation för den första svenska framgångssagan inom erP.

Så GIcK deT FÖR de TRe SVeNSKa I-Na

»Företag förlorar mas-
sor med tid om ett äldre 
system inte är anpassat 
till nya arbetssätt«
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– Ett affärssystem behöver inte vara en pro-
dukt som tvingar företag att bli mer och mer 
lika varandra. Jag tror att ett affärssystem 
kan vara ett verktyg som hjälper företag att 
differentiera sig på marknaden, säger chris-
tina skogster stange.



• 70% av Sveriges befolkning inom 30 mil.
• Närhet ti ll kunder och leverantörer.
• Väl utbyggd infrastruktur.
• Att rakti va etableringslägen.
• Kombiterminaler, godspendlar, fl ygplats.
• Kompetent arbetskraft .
• Många logisti kföretag redan på plats.

Välkommen!

businessregionorebro.se

TA PLATS I ETT AV SVERIGES 
BÄSTA LOGISTIKLÄGEN

Örebroregionen rankas som ett  av 
Sveriges bästa logisti klägen.

Det finns ingen anledning att vänta med att lägga systemet i molnet, menar christina skogster 
stange. 
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Vi söker en säljare av banners till 
www.intelligentlogistik.se samt 
annonser i vårt affärsmagasin.

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

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

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

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

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

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

ANNONSSÄLJARE SÖKES

 
intelligentlogistik.com

!
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Industrijobb låter inte lockande, även om få 
idag associerar industri främst med skorste-
nar och rök. Ingen av åhörarna, där de flesta 
ändå nog hade industrirelaterade jobb, hade 
barn som sagt att de vill jobba i industrin i 
framtiden. 

Hans slutsats var att arbetskraftsbrist är 
ett av de största hoten mot Sveriges industri-
framtid.

Men vi kommer inte att känna igen oss i 
industrin i en nära framtid.

– Industrijobb automatiseras och digitali-
seras i rasande fart. Industriell digitalisering 
och virtualisering kommer att dominera. Om 
bara 3–4 år är väldigt många uppkopplade 
och det är den digitala verkligheten som gäl-
ler i hela värdekedjan och på alla marknader. 
Varenda pryl i fabriken är uppkopplad då.  
”Digitala tvillingar” visar vad som händer i 
fabriken. 

tjänstemannajobb försvinner 

För industrins digitalisering har bara börjat, 
menar Johan Stahre. 

Omkring 60 procent av alla yrken har 
minst 30 procent arbetsinnehåll som går att 
automatisera, enligt en färsk rapport från 
McKinsey Global institute. Rapporten förut-
spår att 5 procent av alla jobb kommer att för-
svinna helt genom automatisering till år 2025. 

– Enkla jobb och kvalificerade jobb kom-
mer att öka, men de ”mellansvåra” jobben, 
som ofta är tjänstemannajobb, kommer att 
minska, menar Johan Stahre. 

Industrins kunskapsbehov förändras enligt 
WEFs rapport ”The future of jobs” i en prog-
nos för 2020. Förmåga till komplex problem-
lösning toppar då, med 36 %. Social förmåga, 
process- och systemkunskap, kognitiv för-
måga ökar i vikt.

Johan Stare tror även att bemanningsföre-
tagen lever lite farligt i framtidens industri: 

– Det behövs fler anställningar över längre 
tid för att klara den kompetenshöjning som 
krävs.

5g viktig för industrin

Mycket av forskningen kring produktionssys-
tem på Chalmers idag handlar om automati-

sering och samverkan mellan människa och 
automation i branschöverskridande industri-
ella tillämpningar och om globala produk-
tionsnätverk. 

– Arbetet är koncentrerat på digitalisering, 
hur man omvandlar stora datamängder till 
värdeskapande data.

Johan Stahre tror starkt på 5G i industriell 
verksamhet, där bl a Ericsson och SKF ligger 
långt fram. 

– Den femte generationens trådlösa och 
mobila kommunikationsteknik, 5G kan kraf-
tigt förbättra hastighet, kvalitet och minska 
störningskänslighet i informationsflöden. Det 
ger företag ökad flexibilitet, kundanpassning, 
produktivitet och attraktivare arbetsplatser.

2026 tror man att ca 20 procent av industrin 
har tillgång till 5G. Operatören är uppkopp-
lad och får instruktioner, styrning och utbild-
ning via en mobil på handleden. Övervakning 
och styrning av maskiner sker via 5G.

”Digital stambana viktigare”

– Vi har en väl uppkopplad industri, men 

»Industrins digitalisering har bara börjat«
– Hur många av era barn 
kommer att vilja jobba 
i industrin? Den frågan 
ställde Johan Stahre, 
professor i produktions-
system vid Chalmers i 
Göteborg, som talare på 
en konferens nyligen.

Litauen har t ex en bättre uppkopplad indu-
stri än Sverige.

– Vi har kanske större behov av en digital 
stambana än av några av höghastighetsba-
norna. En digital motorväg kan knytas ihop 
med noder, i en enda digital union i Europa 
som företag kopplar upp sig till.

Industriforskare har länge efterfrågat ett 
politiskt initiativ av det slag som förbunds-
kansler Angela Merkel och det tyska ingen-
jörsförbundet lanserade på Hannovermässan 
2011, med namnet Industri 4.0, som blivit 
ett begrepp för industriell förnyelse särskilt i 
Tyskland och Sydeuropa.

Ett viktigt forskningsområde är kognitiv 
automatisering, hur uppgifter fördelas mel-
lan människa och robot och hur samarbetet 
kan fungera. Andra är Artificiell intelligens, 
Machine learning och Big data. 

Många ställer den relevanta frågan om 
roboten kommer att ta mitt jobb och vilka 
uppgifter som blir automatiserade. Men 
Johan Stahre tror att nya uppgifter och nya 
kunskap kommer att fylla gapet.

Ett problem för Sverige är att tillgänglig 
arbetskraft kommer att minska. Sverige har 
idag bland de äldsta arbetande befolkning-
arna i Europa. 

Arbetskraftsbrist nytt hot

– Viktigast för att säkra kompetent arbets-
kraft 2020 är att investera i utbildning av 
redan anställda – internrekrytering och jobb-

rotation och rörlighet. Samarbete med utbild-
ningsinstitutioner är viktigt. Kvinnor och 
utländska talanger är en outnyttjad resurs. 
Konkurrensen ökar från Indien, Kina, USA, 
Korea,Japan m fl länder.

– På Chalmers forskar man nu kring nästa 
generations mobilteknologi, 5G, kopplat till 
nya tillverkningsteknologier. Ambitionen 
är att skapa tillverkningssystem med högre 
prestanda och förbättrad effektivitet, ökad 
flexibilitet och spårbarhet för systemens alla 
olika faser: konstruktion, installation, drift 
och underhåll, 

– Det handlar om bättre infrastruktur för 
mobil informationshantering (ICT-infra-
struktur), konnektivitetsverktyg som kan 
mäta samband, sensorer och interaktion 
mellan operatör och system, särskilt med 
automatiserade komponenter som robo-
tar, automatiserad utrustning, ”augmented 
reality”-montering och sänkt energiförbruk-
ning.

– Vi forskar kring produktionssystemets 
prestanda och service och underhåll i pro-
duktion av digitaliserade produktionssystem. 
Analyser av stora datamängder är av särskilt 
intresse för att kunna förutsäga framtida fel.

– Vi utvecklar också modeller och verktyg 
för virtuella produktionssystem. Här kom-
mer tekniker som t ex 3D-scanning in. 

AV lENA sONNE

»Redan i riksdagsvalet 
2022 kan arbetskrafts-
bristen bli en stor  
valfråga.«

framtidens industrioperatör är uppkopplad och kan få instruktioner, styrning och utbildning via en mobiltelefon fäst på handleden som ser ut 
som en klocka.

skf samarbetar bland annat med chalmers och Ericsson för att se hur 5g-teknik kan förbättra 
produktionssystemen. 

– Arbetskraftsbrist är ett stort hot mot 
svensk industri, säger Johan stahre.
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Logistic contractor mitt i en byggboom
Logistic Contractor bygger även 38 000 

kvm i Morgongåva Företagspark för e-han-
delsföretaget Apotea som säljer apoteksvaror 
på nätet. Bygget har stark miljöprofil, med 
hög energieffektivitet, bergvärme och halva 
taket täckt av solceller.

– 2014 byggde vi åt Apotea som nu vuxit 
ur det lagret. Det här betyder att vi återvän-
der till Morgongåva Företagspark och Apotea 
igen, säger Sandu Nylmon, kalkylchef i Logis-
tic Contractor.

AV lENA sONNE

ett nytt kyllager på 12 000 kvm åt Dagab,som 
ingår i Axfood-koncernen. Det blir ett kylla-
ger för matvaror. Även här är det invigning i 
januari 2018.

Åt Castellum uppförs en logistikanlägg-
ning på 26 000 kvm, varav 3 700 kvm i ett 
entresolplan längs hela långsidan. Det lig-
ger på Hisingen i Göteborg och är en första 
etapp av Hisingen Logistikpark, som skapas 
i anslutning till Göteborgs hamn. Anlägg-
ningen byggs för att klara certifiering enligt 
Miljöbyggnad Silver och taket förbereds för 
framtida solceller.

tor. Vi bygger det åt GDL, som hyr ut primärt 
till Kiviks Musteri. 

Även här är invigningen i februari 2018. 
– För det internationella logistikföretaget 

Seafrigo Nordic bygger vi en ny anläggning 
på 13 000 kvm som är temperatur- och luft-

fuktighetskontrollerad i tre zoner för kyl-, 
frys och kolonialvaror i livsmedelsklustret i 
Helsingborg.

Seafrigo Nordic är specialiserat på trans-
port och hantering av tempererade livsmedel. 
Ett 15-årigt hyresavtal har tecknats.  

– De har stora krav på anläggningen, både 
ur logistisk synvinkel och i kvalitets- och 
hållbarhetshänseende. Tillsammans har vi 
projekterat en effektiv anläggning, som möter 
deras höga ambitionsnivå, säger Christoffer 
Bööj. 

Trots höga krav tar det bara ett år att pro-
jektera och bygga. Invigningen blir i januari 
2018. 

idealiskt för e-handel

– Läget är helt optimalt för vår verksamhet 
med närhet till motorvägar, Helsingborgs 
hamn och Öresundsbron. Detta är vårt för-
sta lager i Norden och det blir sannolikt den 
modernaste tempererade 3PL-anläggningen 
på marknaden, kommenterar Peter Jönsson, 
vd Seafrigo Nordic. 

– Byggnaden utformas för att ge oss ett 
stort mått av flexibilitet, så att vi kan tillgo-
dose de skiftande behov som våra kunder har. 
T ex har den en 2 000 kvm kyld entresol-del, 
det är idealiskt för e-handel, ett segment inom 
livsmedel, som vi bara sett början på. 

I Torsvik vid E4, söder om Jönköping, byggs 

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logis-
tic Contractor, LC, är en av Sveriges största 
enskilda aktörer, specialiserad på att bygga 
stora logistikfastigheter, gärna med kyl- och 
frysmöjlighet. 

2017 är byggtakten hög. Inte mindre än sju 
stora logistikanläggningar blir klara inom ett 
år, främst för riktigt stora aktörer. 

Redan hittills i år invigdes ytterligare 
11 000 kvm, bl a anläggningar för Hygientek-
nik AB och Corem Property Group i Västerås, 
finska Finnfoam AB i Kristinehamn, Disk-
teknik AB i Rosersberg, Eldon AB i Jönköping 
och för Martin & Servera i Enköping. Nästa år 
färdigställs nya, stora lagerbyggen i Haninge, 
Kristianstad, Göteborg, Morgongåva, Jönkö-
ping, Falköping och Helsingborg. 

Nominerad till Årets logistiketablering

Det nya lager- och distributionscenter som 
byggts och utvecklats åt restaurang- och stor-
köksgrossisten Martin & Servera i Enköping 
är på 36 000 kvm, varav 29 000 kvm är lager 
för kyl-, frys- och kolonialvaror.

– Det är en av de största kyl- och frysan-
läggningarna som byggts i Sverige och den 
ligger i framkant ur hållbarhetssynpunkt, 
säger Christoffer Bööj, projektledare vid 
Logistic Contractor.

Inflyttning skedde tidigare i år. Martin & 
Servera har tecknat ett tolvårigt hyresavtal 
med Logistic Contractor. Med distribution 
från Enköping täcks f lera restaurangtäta 
områden – hela norra Stockholmsregionen 
och andra folktäta regioner som Örebro, Väs-
terås, Uppsala och Gävle.

– Vi vill gärna nominera anläggningen till 
Intelligent Logistiks nya utmärkelse Årets 
Logistiketablering, eftersom byggnaden är så 
stor, extremt energisnål och med en rad fines-
ser,.

sju projekt i början av 2018 

Hela sju projekt av Logistic Contractor ska bli 
klara i början av 2018.

– I Falköping bygger vi 12 800 kvm lager, 
med omlastningsterminal och järnvägskaj på 
uppdrag av kommunala Fastighets AB Möss-
seberg för TBN Åkeri. Det invigs i februari 
2018.

I Haninge byggs 14 000 kvm åt Foodmark 
Sweden AB.

– Kiviks musteri i Kristianstad får nytt cen-
trallager. Det är en 3PL-anläggning på 11 000 
kvm, med plats för 20 000 pallplatser och kon-

www.affarssystem.nu

Tema: ”Digitaliseringen”
Logistik & Affärssystem 2017-10-25

Boka plats som utställare, rabatter gäller tom 2017-05-31

• Mässa med utställare inom ERP, CRM, BI, 
VMS, TA, Produktionsverktyg, lagerstyrning, 
konfigurering, datafångst, mobila system, lön, 
OEE/TAK mm

• Paneldebatt ERP-system

• Paneldebatt digitalisering

• 20 tal demovisningar/presentationer

Beslutsfattare på tillverkande- ,handels- ,service/
entreprenad-, -installation-, byggföretag

Konferenscenter Hotel Elite Ideon Lund

Målgrupp:

Sveriges ledande evenemang
inom Logistik & Affärssystem 2017

Just nu bygger Logistic Contractor i Helsingborg,  
Jönköping, Kristianstad, Haninge, Göteborg,  
Enköping, Falköping och Morgongåva. Inom ett år 
bygger de ca 270 000 kvm. 2018 tycks bli ett nytt  
urstarkt år för logistikbyggen.

i mars invigdes Marin&serveras nya 36 000 kvm stora lager i Enköping. Det är stort, energisnålt och har en rad finesser, enligt christoffer Bööj. 

Enligt christoffer Bööj ställer kunderna höga 
krav på anläggningarnas energieffktivitet. 
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Ocado, världens största internetbaserade livs-
medelshandlare, är Englands lönsammaste 
matvarukedja. Bolaget har inga fysiska buti-
ker, utan bara ett högautomatiserat central-
lager, där kundernas matkassar plockas och 
packas, för att sedan levereras direkt hem till 
kunderna. Maten säljs enbart på nätet, och 
Ocado har har tvingat de stora, traditionella 
matkedjorna att följa i deras spår.

– Livsmedelshandeln i Sverige har mycket 
att lära om effektiv logistik, automatisering 
och robotisering av Ocado, sade Sverker 
Lindbo, svensk e-handelspionjär och utveck-
lingsansvarig på Ocado sedan 14 år,vid Logis-
tiktrender Live i Helsingborg den 4 maj. 

Trots allmänt ökad e-handel går utveck-
lingen när det gäller e-handlade livsmedel i 
Sverige inte så fort, tycker han. 

– Flera aktörer tävlar om att sälja färdiga 
matkorgar för vissa måltider. Men att sälja 
t ex veckobehovet av alla livsmedel är mindre 
vanligt och förekommer det så är det knutet 
till kedjor med fysiska butiker. 

– Lönsamheten i Sverige för mat online har 
heller inte alls kommit upp i Ocados nivå och 
mat online har fortfarande bara en liten del av 
matmarknaden eller ca 6–7 procent.

kapar butiksledet

Det som främst skiljer Ocado från andra 
aktörer är logistiken; att man kapar hela 
butiksledet gör också att varorna som kom-
mer till köksbordet är färskare än varorna 
man köper i butiken. 

– Om man tar varorna direkt från lagret 
och till kunden så kapar man ju en viktig del 
av kostnaden, både för att transportera ut till 
butikerna och för att hålla och driva buti-
kerna.

Ocados logistik är skräddarsydd efter nät-
handeln och går ut på att effektivisera i alla 
led.

– Att inte ha fysiska butiker är en fram-
gångsfaktor. Många av våra konkurrenter 
har butiker som tappar ordentligt i värde när 
näthandeln tar över mer och mer. Ocado sat-
sade storskaligt från början, berättar Sverker 
Lindbo.

Expansionen i England pågår och Ocado 
siktar nu in sig på nya marknader bl a Sverige. 

Sedan flera år har brittiska konsumenter 
haft möjlighet att köpa svenska livsmedel som 
Västerbottenost och Kalles kaviar genom en 
svensk onlinebutik hos Ocado. Över 170 pro-
dukter är listade i den svenska shopen.

smarta robotsystem 

Ocado satsar också hårt på ny teknologi för 
lager och flöden.

– I framtiden blir det nog robotar som är 
plockmaskiner, tror Sverker Lindbo.

– De polska arbetare som plockar idag är 
väldigt snabba, men frågan är om de kan vara 
kvar efter Brexit. 

En robot kan arbeta 24 timmar om dygnet 
och jobbar lika bra i hög värme och i kyla och 
kan fylla en korg snabbare än en människa. 
Kapaciteten är enorm.

– Redan idag har vi utvecklat nya, vertikala 
lådsystem för packning. Små robotar far runt 
på en platta med hål i och hämtar varor till 
rätt korg. Det systemet kan ersätta de tradi-
tionella rullbanden.

Men allt behöver dock inte vara helauto-
matiskt.

– Ett annat system är självgående, platta 
”lådrobotar” som lastas för hand och själva 
kör till rätt lämningsstation, i stället för att 
plockaren flyttar den med en truck. Robo-
tarna förflyttar paketen och rör sig i en orga-
niserad trafikmiljö, utan att krocka och leve-
rerar paketet till rätt station eller puttar ner 
det i rätt hål. 

I Kina används robotar som sorterar paket 
genom att scanna en kod och identifiera desti-
nationen. Robotar kan också köra hela vägen 
hem till kund i en liten minibil.

– I framtidens plocksystem finns t o m 
långtradare och tågvagnarna inne i lagerlo-
kalen och varorna packas automatisk, direkt 
till rätt chaufför. 

realistiskt med drönarleveranser 

– Möjlighet kommer också att finnas att ge 
snabbare leverans till de som betalat mer och 
att lagra ”budgetpaket”. Det blir möjligt att 
sortera och sekvensställa i ett steg upp till 
500 000 paket/timme och transportera bara 
i fulla bilar.

– Leverans kan ske när och var kunden vill 
och vill betala för.

Utvecklingen av ny teknologi går snabbt. 
Bara för några år sedan var drönare som leve-
rerade paket mest ett skämt, men i Sverker 
Lindbos värld är det en realistisk vision.

– Vi kommer att få se nya trender inom 
pakethantering. Tänk att man har 20 mil till 
byggvaruhandeln från ett bygge och behöver 
en viss expanderbult, Då kan en liten drönare 
leverera den. Än så länge är det för dyrt.

AV lENA sONNE 

ocado omsätter 18 miljarder sek och 
gör 375 000 leveranser per vecka. 
i lagret finns 100 000 varor i sorti-
mentet, både färska och kylda, och 
800 000 större lådor som kan rymma 
upp till 50 olika varor för varje kunds 
beställning och som placeras på 
4 000 vagnar. totalt packas 120 000 
orderrader per timme, en extremt hög 
volym. Plocktakten är imponerande 
600–800 orderrader per timme och 
plockare. 

FaKTa ocado

Lönsam online-mat utmanar butikshandeln
Livsmedelshandeln har fortfarande mycket hand-
påläggning och manuell hantering. Internetbaserade 
brittiska livsmedelse-handeln Ocado, ligger däremot  
i framkant. 

Matnätbutiken Ocados lager levererar 120 000 orderrader per timme från sitt högautomatiserade lager. 
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– 120 000 orderrader per timme plockas och 
packas främst av polska lagerarbetare. Men 
i framtiden blir det nog robotar som plockar, 
säger sverker lindbo.
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Hela 6 400 personer från hela värden regist-
rerade sig till Chalmers första logistik-mooc, 
”System Design for Supply Chain manage-
ment and Logistics”, som släpptes i december 
2016. Den 2 maj startade fortsättningskursen, 
”Master Control in Supply Chain Manage-
ment and Logistics”, som ytterligare vässar 
deltagarnas kunskaper inom logistik och 
Supply Chain Management.

– Det är jätteroligt, vi har 5 700 registrerade 
på kursen nu och det ökar för varje dag, berät-
tar Per-Olof Arnäs, lärare och universitetslek-
tor vid Teknikens ekonomi och organisation, 
som skapat kurserna tillsammans med med 
bland annat kollegorna Ola Hultkrantz och 
Gunnar Stefansson. 

pedagogisk utmaning

Sammanlagt har de spelat in närmare 100 
korta föreläsningsfilmer, som kombineras 
med testa dig själv-frågor, veckotester och ett 
slutprov på varje kurs. Att föreläsa genom för-
inspelade videoklipp kan låta enkelt, men är 
svårare än man tror, menar Per-Olof Arnäs. 

– Det är en helt annan pedagogik med 
videoundervisning än den man använder i 

föreläsningssalen. Du kan inte se eleverna i 
ögonen så du vet inte hur det du säger landar. 

En stor utmaning är att kursdeltagarna 
kommer från hela världen. 

– Vi har registrerade från 167 olika länder, 
så man får tänka mycket mer på vad man 
säger. Man kan inte dra kulturella referenser 
eller ta svenska företag som exempel. 

Bägge kurserna är grundade på Chalmers 
kurs i Supply chain strategy.

– Vi har tagit vår väl inarbetade grundkurs 
i logistik som alla logistikstudenter läser och 
gjort två digitala kurser av den. 

Sedan Moocen gjordes har pedagogiken 
arbetats om även på grundkursen. 

– Vi kör alla föreläsningar digitalt och 
ägnar i stället sen schemalagda undervis-
ningstiden åt interaktion, problemlösning 
och diskussion tillsammans med eleverna. 
Det blir mer dialog och mindre envägskom-
munikation. 

global Mooc-trend 

Öppna, ofta kostnadsfria onlinekurser är en 
het trend i utbildningsvärlden. 

– Idag kan man lära sig i princip vad som 

onlinekurser i logistik lockar tusentals
Chalmers första logistik-Mooc, en gratis onlinekurs i 
logistik blev en succé med 6 400 registrerade från hela 
världen. Nu är andra kursen i full gång med tusentals 
elever. 
 – Det är en helt annan pedagogik än i föreläsnings-
salen, säger läraren Per-Olof Arnäs.

helst på nätet, det är helt fantastiskt, säger 
Per-Plof Arnäs. 

Det digitala kursmaterialet skall också 
kunna användas för att ”normalisera inkom-
mande masterstudenter” som han uttrycker 
det. 

– Tidigare har vi varit tvugna att ha en 
introduktionskurs i logistik på masterpro-
grammet för att säkra att alla ligger på samma 
kunskapsnivå. Nu kan vi skicka ut kursmate-
rialet digitalt till alla masterstudenter, så att 
de kan gå kursen innan de ens kommer hit. 
Det spar viktig undervisningstid till andra 
ämnen. 

Logistik-Moocen är den fjärde som Chal-
mers släppt, den första kom 2015 och hand-
lade om supermaterialet grafén. 

– Det här är ett jättebra sätt för Chalmers 
att marknadsföra sig som lärosäte interna-

tionellt för att locka studenter. Det är också 
bra marknadsföring för våra privata industri-
utbildningar inom till exempel supply chain 
management och lean.

AV HilDA HultéN

 

kilenkrysset.se     0152-244 00

Kilenkryssets målmedvetna arbete 
ger utdelning. Våra Logistiklägen växer 
med nya hyresgäster, markförsäljningar 
till aktörer som också vill verka inom 
våra områden och stark tillväxt. 
 
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. 
 
Intresset är fortsatt stort för etable-
ringar inom våra områden i Stockholm 
och Mälardalen.  Nya markförvärv  
öppnar upp för nya projekt.  
Vi ser med spänning och tillförsikt  
fram emot god tillväxt och utveckling. 
 
 
Välkommen till Kilenkrysset!

Utvecklingen fortsätter, 
både i våra etablerade områden 
och i nya, lika attraktiva lägen.

Mooc-kurser, efter engelskans 
Massive open online Courses, ger 
möjligheter till kostnadsfri, ny kun-
skap för alla som har tillgång till en 
uppkopplad dator. kursdeltagare över 
hela världen kan i sin egen takt ta del 
av videoföreläsningar, delta i diskus-
sioner och lösa uppgifter på dator, 
surfplatta eller mobiltelefon.

Mooc-KuRSeR VäxaNde 
GLobaLT FeNoMeN

chalmers första mooc släpptes 2015 och handlade om supermaterialet grafén och leddes av 
forskaren Jie sun.

f
O

t
O

: 
O

s
c

A
r

 M
A

t
s

s
O

N



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

22. Intelligent Logistik

Vilken är årets  
Logistiketablering?

I höst vill vi därför uppmärksamma alla spän-
nande, framåtblickande projekt med en ny 
utmärkelse. 

Årets Logistiketablering är en ny utmär-
kelse för att uppmärksamma de satsningar 
på logistik som är mest framsynta, miljövän-
liga, flexibla, nytänkande eller smarta Etable-
ringen skall slutföras eller levereras under det 
innevarande året. 

Alla nominerade bidrag kommer att gås 
igenom av en expertjury och vinnaren koras 
vid en prisutdelning på Intelligent Logistiks 
seminarium om digitaliserad logistik vid 
Elmia Future Transport den 12 oktober 2017. 

Intelligent Logistik skriver ständigt om nya logistik-
etableringar, fastighetsmarknaden kokar och det byggs 
för logistik runt om i hela landet, med tyngdpunkt på 
Sveriges bästa lägen. 

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

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

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

Företag

Org.nr

Postnr

Beställare

Postadress

Ort

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7  2011

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Världsmästare på lager

Slussen – sinnrik 
flödesmodellLogistikfastigheter: 

Läget är allt

Dag Ericsson 
om SCM 2.0

Tema: Hamn 
och sjöfart

Intelligent Logistik
www.intelligentlogistik.se

Pris: 65 kr. Nr 6–7 2012

Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial

Ljus arbetsmarknad för  
nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet
Dag Ericsson:  

Mot djupare kundinsikt

INKÖP LOGISTIK PRODUKTION AFFÄRER

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje

fs43: DigitAlisErAD lOgistik

Torsdagen den 12 oktober, kl 11.00-11.40

framtidens leveranser

digitaliseringen invaderar vår värld i rasan-
de tempo, från hur vi lever, konsumerar 
och kommunicerar till sättet vi gör affärer. 
logistiken är inget undantag. godsflöden, 
leveranser, logistiktjänster – överallt skrivs 
reglerna om. kenneth Verlage, affärsut-
vecklingchef på Postnord, ger sin syn på 
utmaningarna branschen står inför.

Kenneth Verlage, affärsutvecklingschef 
PostNord

Automatiserade logistiktjänster

hur kommer digitaliseringen att påverka 
godstransporterna? Vad händer med 
logistiken i städerna? Closer driver i flera 
projekt kring stadsutveckling, automation, 
digitalisering och transporter. lina olsson 
rapporterar från forskningsfronten och 
berättar vilka möjligheter framtidens teknik 
erbjuder.

Lina Olsson, projektledare, Closer

fs44: ÅrEts lOgistikEtABlEriNgAr

Torsdagen den 12 oktober, kl 12.00  –12.40

flexibla logistikfastigheter – finns de?

det byggs logistikfastigheter som aldrig 
förr. Men hur väl möter logistikfastighets-
branschen marknadens verkliga behov? 
henrik ahnström, uthyrningsansvarig för 
logistik på skanska fastigheter om beho-
vet av flexibla lager som möter digitalise-
ringstrenden och utmaningarna som den 
traditionsbundna logistikbranschen står 
inför.

Henrik Ahnström, uthyrare logistik,  
Skanska Fastigheter

prisutdelning: Årets logistiketablering 
2017

Presentation av årets nominerade projekt i 
den nya utmärkelsen årets logistiketable-
ring 2017. Prisutdelning och korande av 
vinnaren.

Gustaf Berencreutz, marknadschef  
Intelligent Logistik

seminarium: 

Digitaliseringen ritar om logistikkartan 

intelligent logistik bjuder in till seminarium om digitaliseringens påverkan på logistiken 
under elmia future transport den 12 oktober. Vi delar också ut den nya utmärkelsen 
årets logistiketablering 2017. 

1. en etablering som är innovativ och 
överraskande i form av nytänkande 
när det gäller val av logistikläge, 
design, arkitektur, energianvändning, 
arbetsmiljö, automations- eller hante-
ringslösningar. 

2. Valet av logistikläge ska vara opti-
malt utifrån företagets eller brukarens 
in- och utgående flöden och ge lägsta 
möjliga miljöpåverkan för dessa.

3. byggnaden ska vara miljöcertifierad 
enlig eU green building, breeaM eller 
leed.

4. som arbetsplats ska den bekvämt 
kunna nås via kollektivtrafik: den bör 
erbjuda, tränings- och rekreationsmöj-
ligheter. lunchservering i anläggning-
en eller dess omedelbara närhet.

KRITeRIeR: åReTS  
LoGISTIKeTabeRING 

Martin & serveras nya lager i Enköping är ett av de nominerade bidragen till Årets logistik-
etablering 2017- 
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Vill du nominera ett projekt till 
Årets Logistiketablering?  
Kontakta då Intelligent Logistik 
på info@intelligentlogistik.se
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Digitaliseringen invaderar just nu männis-
kans värld i rasande takt, från den privata 
sfären med sättet vi lever, konsumerar och 
kommunicerar, till de stora varuflödena och 
hur vi gör affärer. 

Och logistiken är inget undantag för för-
ändringen. Det finns flera perspektiv på digi-
taliseringen, men en sak som håller på att 
hända är att full transparens nu blir möjlig, 
genom nya digitala verktyg och snabbt håller 
på att realiseras. 

– Den visibilitet och kontroll på godset som 
avsändare efterfrågat de senaste femton åren 
håller nu på att realiseras. Vi håller på att 
skapa system för total transparens, där man 
kan följa och kontrollera sitt gods genom hela 
kedjan på ett sätt som varit omöjligt tidigare, 
säger Kenneth Verlage. 

Vid årsskiftet fick han det övergripande 
ansvaret för PostNord Logistics affärsutveckling. 

– Tidigare var jag ansvarig för IT-utveck-
lingen, men vi insåg att IT-frågor och affärs-
utveckling inte går att separera längre. Det är 
samma sak. 

E-handeln har gått från att handla om pris 
och sortiment, till att idag främst handla om 
bekvämlighet, menar Kenneth Verlage 

– Logistiken och det kunderna är villiga 
att betala för, handlar allt mindre om trans-
porten från A till B och mer om det digitala 
innehållet. För oss i transportbranschen är 
det en jätteutmaning att hänga med och för-
ändra oss, från att leverera en transport, till 
att skapa en leveransupplevelse för kundernas 
kunder. 

Numera är IT-utvecklingen insourcad. 
Affärsutvecklings- och IT-avdelningen har 
även fusionerats. Det är en slimmad organisa-

tion, med några riktigt vassa talanger. Enligt 
Kenneth Verlage är den stora utmaningen 
inom digitalisering att hitta rätt kompetens 
och bygga upp en egen digital förmåga. 

lyckas locka talang 

– Det finns coola företag som Spotify och 
Klarna som dammsuger marknaden på de 
vassaste utvecklarna. 

Det är en extremt svår marknad att kon-
kurrera om talangen på, menar han. 

– Men förvånansvärt nog har vi lyckats 
locka till oss riktigt duktiga utvecklare till 
teamet. Jag tror att det handlar om att dessa 
superduktiga personer blir vuxna och skaffar 

han leder PostNords digitaliseringsresa
När Amazon kommer till 
Norden på allvar blir det 
tufft för traditionella lo-
gistikföretag att konkur-
rera, tror Kenneth Ver-
lage, affärsutvecklingschef 
på PostNord Logistik, 
som är med i kapprust-
ningen för digitaliserad 
logistik. 

familj, och då kan tänka sig att söka sig till ett 
lite ”normalare” arbete hos en trygg arbetsgi-
vare, med vanliga arbetstider.

– Sen tycker de faktiskt att det är jätte-
spännande att få vara med och påverka sam-
hällsutvecklingen som man får i den typen 
av samhällsbärande företag som PostNord 
faktiskt är. 

Bara 15 personer är grunden i affärsutveck-
lingsteamet. 

– Vi jobbar jättemycket med konsulter. Det 
får inte vara ett för stort utvecklingsgäng, då 
blir man ineffektiva. 

De stora fördelarna med egen digital kom-
petens är att man kan förstå vad det är man 
vill köpa och se om det man blir erbjuden hål-
ler måttet, menar Kenneth Verlage. 

– IT-implementationer är ju, klassiskt sett, 
ganska ofta stora misslyckanden. Nu har vi 
folk som kan säga ”Stopp, varför ska jag betala 
2,5 miljoner för något som jag kan utveckla 
själv på en helg”. 

Alla konsulter och programmerare som 
vill jobba för PostNord måste först genomgå 
tester. 

– Vi testar alla och dissar åtta av tio – som 
inte håller måttet. 

– Vi får en helt annan respekt från konsul-
ter och IT-leverantörer nu. 

utnyttjar maskininlärning

Pilotprojekten avlöser varandra för att hitta 
fungerande leveransmodeller och de nya, 
digitala tjänster som kunderna vill ha. Allt 
från mottagarappar, kundportaler och retail-
system till paketboxar, digitala lås och leve-
ranser i bakluckor eller kylskåp. 

Det senaste i testlabbet är ett "return on 
demand"-system som testas i Stockholm till-
sammans med Zalando.

– Vi testar allt möjligt och vi vill miss-
lyckas ofta. Gör man inte det, så fungerar inte 
utvecklingen som den ska. 

Ett viktigt steg i digitaliseringen är att 
utnyttja data bättre och att använda informa-
tionen för att hitta och förutsäga avvikelser. 
Så kallad ”maskinell inlärning”, eller Machine 

Learning, är ett av de hetaste utvecklingsom-
rådena just nu, inom transporter och leveran-
ser. 

– I det framtida transportsystemet, och 
då pratar jag kanske om ett år, ska vi kunna 
bevaka alla våra transporter digitalt och sys-
temet ska på egen hand kunna känna av vad 
som är en avvikelse och då varna för stör-
ningar eller förseningar. 

Det är ett arbete som inte går att göra 
manuellt och som tidigare inte heller gått att 
göra maskinellt. 

– Vi har tittat på bl a Google och besökt 
Berkeleys forskningsavdelning för AI-mate-
rial, för att ta reda på vad vi skulle kunna 
åstadkomma med hjälp av AI och maskinell 
inlärning. 

– Vi lär av de bästa. Den dagen Amazon 
kommer till Norden med sina leveransidéer 
tänker vi vara ett fullgott alternativ. 

AV HilDA HultéN

digitaliseringen påverkar även Post-
nords fysiska flöden, med allt färre 
brev och allt fler paket. för att möta 
förändringarna, gör bolaget om sin ter-
minalstruktur. den senaste nyheten är 
att Mta bygg & anläggning bygger en 
ny terminal i Växjö för Postnords räk-
ning. terminalen ska hantera paket, 
pall och styckegods och byggstarten 
är planerad till augusti 2017. termi-
nalen blir cirka 17 000 kvm, och kom-
mer att kunna sortera upp till 10 500 
paket i timmen. byggnaden kommer 
också att fungera som distributions-
hub, vilket innebär att brevbärare 
och chaufförer kommer att få sin 
arbetsplats i den nya anläggningen. 
totalt räknar Postnord med att uppåt 
400 personer kommer att arbeta i 
terminalen.

byGGeR Ny PaKeT-
TeRMINaL I VäxJÖ 
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– Den dagen Amazon kommer till Norden tänker vi vara ett fullgott alternativ, 
säger kenneth Verlage. 

postNords verksamhet handlar allt mindre om att transportera brev och gods och mer om leveransernas digitala innehåll. 
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• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser

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

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

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

www.eastsweden.se

LINKÖPING
NORRKÖPING


