
Volymerna i Göteborgs containerhamn har rasat med 60 procent och nu tvingas 140 an-
ställda sluta i sviterna av APM-konflikten. Sedan övertidsblockaden och lockouten i maj 
har inga av MSCs och Maersks stora direktgående fartyg anlöpt hamnen. Att inte heller 
farledsfördjupningen prioriteras i Trafikverkets senaste plan, lägger ytterligare sten på 
bördan. ”Jag är besviken” säger hamnens vd Magnus Kårested. 
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»Vi ska sälja allt till alla«
Tim Collins om hur Amazon ska ta 
över världen.

»Vi står inför stora utmaningar«
Caisa Björndal om Jönköpingsregio-
nens logistiktillväxt.  

»Min uppgift är att lyssna« 
Tomas Eneroth om jobbet som 
ny infrastrukturminister.
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• Skyltläge E4
• Norrköping
• Logistik
• Bilhandel

Välkommen att kontakta 
oss på 011-36400

WWW.MFU.SE

 sid 20  sid 8  sid 4

Blödande hamn

 sid 5-6

De senaste åren har Newbody digitalise-
rat hela sin försörjningskedja, från inköp 
till webbshop, och flyttat till större lager.  
Men det gäller att också få kunderna att 
ta till sig nyheterna. ”Vi underskattade att 
förändring tar tid”, säger logistikchefen 
Erik Claesson.

Förändring tar tid

 sid 18

Zalando storsatsar i Norden 
I Brunna pågår bygget av Zalandos 
största satellitlager hittills, ett  
30 000 kvm stort distributionscen-
ter som blir klart 2018. ”Norden 
är en jätteviktig marknad för oss”, 
säger kommunikationschef Sigrid 
Dalberg-Krajewski. 

 sid 22

 sid 14-15

Flödena avgör risken
– Flödena avgör hur riskabel en  
logistikinvestering är, sade Louise 
Richnau, Brunswick, vid ett  
panelsamtal på Logistikläget 2017, 
där flera finans- och fastighetshöjdare 
deltog. 

 sid 10
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Årets hetaste logistik-
etableringar 
Hållbarhet, nytänkande och 
smarta flöden står i fokus när 
Intelligent Logistik listar årets 
10 hetaste logistiketableringar. 
En av dem är Svenska retur-
systems anläggning i Västerås. 
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hilda hultén
redaktör

Nästa nummer av temabilagan Intelligent Logistik kommer i vecka 44

Klara eriksson 
Nyhetsredaktör

Lastbilar förblir  
samhällets blodomlopp
Rubriken tar emot att skriva. Men verkligheten 

är fortfarande glasklar: Sveriges logistiksystem blir 
alltmer beroende av lastbilar. En studentuppsats 

från Jönköpings universitet, som kartlagt godsflödena till 
och från Logpoint visar att 71 procent av inflödet och 83 
procent av utflödet till ett av Sveriges största logistiknav 
går på lastbil. 

”Slutsatsen blir att lastbilstransporter idag är så invävda 
i alla verksamheter, att vi utan dem får svårt att få Log-
point och hela samhället att fungera. Lastbilstransporter är 
verkligen samhällets blodomlopp.” konstaterar författarna 
Veronica Gabriella Björklund och Martin Myrberg. 

De har helt rätt. Järnvägen är fortfarande för inflexibel 
och kostsam för att bli ett konkurrenskraftigt alternativ 
till de billiga vägtransporterna. Samhället bygger på fung-
erande logistik och fungerande logistik bygger på lastbilar. 
Det spelar ingen roll att viljan och ambitionen om att ställa 
om transportsystemet spirar. Av de 26 intervjuade företa-
gen var det inget som planerade att öka sina järnvägstran-
sporter. Däremot spådde många en stor volymtillväxt de 
närmaste åren, närmare en fördubbling faktiskt. Vilket då 
rimligtvis innebär en fördubbling av lastbilarna. Utveck-
lingen går alltså mot ett ökat lastbilsberoende. 

Ett annat tecken på det är konflikten i containertermi-
nalen i Göteborg – som just nu håller på att trasa sönder 
det nordiska logistiksystemet. Volymerna har rasat med 
60 procent under sommaren, och i takt med att tågpend-
larna stannar och direktanlöpen tunnas ut så ökar gods-
flödena på lastbil från hamnarna på kontinenten. ”Vi ska 

inte underskatta konkurrensen från Öresundsbron” säger 
Joakim Ärlund på Sveriges hamnar. Alltså är det inte andra 
svenska hamnar som främst vinner på Göteborgs kris. Det 
är lastbilarna. 

På Elmia Nordic Rail/Road/Future Transport den 10–12 
oktober, där Intelligent Logistik är officiell mediapartner, 
hoppas jag på ny inspiration om hur vi ska kunna ställa 
om vårt transportsystem i en hållbarare riktning. För ”som 
utvecklingen ser ut nu så behöver vi bygga fler E4:or – eller 
sluta konsumera”, som Caisa Björndal på Logpoint säger  
apropå tillväxten. Under Elmiamässan, den 12 oktober, 
kommer Intelligent Logistik även arrangera ett semina-
rium om digitaliseringens betydelse för logistikens utveck-
ling och vad logistikbranschen ska göra för att möta behov 
en av digitalisering. Vi delar också ut pris till Årets Logis-
tiketablering 2017. Missa inte det! 

Intelligent Logistik är den största svenska logistiktid-
ningen och kommer både som temabilaga, som affärsma-
gasin och som ständigt uppdaterad nyhetswebb.

Tidningsredaktionen har också ny utformning från 
och med i höst. Vi hälsar Klara Eriksson välkommen som 
nyhetsredaktör. Hon ersätter de oersättliga; Lena Sonne 
och Gösta Hultén som nu drar ned på arbetstakten och 
ägnar sig mer åt fritid framöver. Det är med blandade käns-
lor som tidningen tackar dem för ”livet” och 12 års fina 
journalistiska insatser. Tack! 

Hilda Hultén, redaktör

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.com

Gustaf berencreutz
Marknadsansvarig
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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



• 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



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

4. Intelligent Logistik

Få har väl undgått nyheten om IT-skandalen 
på Transportstyrelsen som briserade i med-
iesverige i somras. Skandalen handlar om att 
känslig information läckt från Transport-
styrelsen till utlandet i samband med out-
sourcing av IT-funktionen i myndigheten. 
Förutom att hela det svenska registret över 
körkort läcktes har även känslig information 
om broar, tunnelbana, vägar och hamnar i 
Sverige lämnats ut till icke säkerhetsgranskad 
personal i utlandet.

Det råder stor turbulens vid myndigheten, 
där samtliga chefer vid IT-avdelningen sagts 
upp. Transportstyrelsens tidigare generaldi-
rektör Maria Ågren, som av regeringen hålls 
ansvarig för lagbrotten, fick lämna sin post i 
januari och regeringen har begärt att hon ska 
sparkas permanent för tjänstefel. Maria Ågren 
har bestridit uppsägningen med argumenten 
att regeringen haft full insyn i hennes hante-
ring av ärendet, och att Transportestyrelsen 
skulle ha riskerat att stå helt utan fungerande 
IT-system om uppgifterna inte lämnats ut. 

Frågan ska avgöras vid Statens ansvars-
nämnd i slutet av september. 

Anna Johansson sparkad

Som infrastrukturminister var Anna Johans-
son ytterst ansvarig för det som hänt inom 
Transportstyrelsen, och hon fick ta emot hård 
kritik när det uppdagades att hon inte fått 
vetskap om händelserna förrän i januari i år, 
långt senare än ministerkollegorna Anders 
Ygeman och Peter Hultqvist. Efter vad som 
hänt och efter att oppositionen hotat med 
misstroendeförklaring, blev det omöjligt för 
henne att fortsätta. 

– Det är naturligtvis jättetråkigt, det finns 
många frågor som jag hade velat jobba vidare 
med, kommenterade Anna Johansson vid sin 
avgång.

Under sin tid som infrastrukturminister 
har Anna Johansson bland annat drivit ige-
nom en rekordstor satsning på järnvägsun-
derhåll och jobbat för schyssta villkor i trans-
portbranschen.

Eneroth tar över efter IT-skandalen på Transportstyrelsen
Flera huvuden har fått rulla efter den uppdagade IT-
skandalen på Transportstyrelsen. Bland de sparkade 
finns generaldirektören och samtliga IT-chefer på 
myndigheten, plus ansvarig minister Anna Johans-
son och nu senast statsministerns närmaste tjänste-
man Emma Lennartsson. Ny infrastrukturminister 
är Tomas Eneroth, en smålänning med bred politisk 
bakgrund. 

Även Anders Ygeman har lämnat sin post 
som inrikesminister, ett jobb som tas över av 
Morgan Johansson.

Smålänning tar över

Ny infrastrukturminister i Sverige är stats-
rådet Tomas Eneroth, som tar över ansvaret 
för de kommande infrastruktursatsningarna. 
Inte minst järnvägsunderhållet är en stor 
fråga.

– Det är min uppgift att lyssna på hela lan-
det och fatta beslut om vilka satsningar som 
behövs. Vi ska se till att hålla ihop det här 
landet och bygga hållbart så vi tänker på de 
klimatutmaningar vi står inför, sade Tomas 
Eneroth vid presskonferensen i samband med 

regeringsombildningen.
– Vi ska komma ihåg att vi är ett litet 

exportberoende land, det är otroligt angelä-
get att infrastrukturen understödjer tillväxt, 
jobb och utveckling i landet. Jag ser fram 
emot uppdraget och är faktiskt väldigt glad 
att jag fått det här förtroendet.

Tomas Eneroth bor i Växjö. Han har suttit 
i Riksdagen sedan 1994 och har tidigare varit 
ordförande i Kronobergs partidistrikt under 
2000-talet. Det blir alltså en inbiten smålän-
ning som tar över efter en dito göteborgare.

Vilka konsekvenser ministerbytet får för 
transport- och infrastrukturfrågorna återstår 
att se.

AV hilDA hulTéN

Raka spåret till smartare logistik 

När du ska etablera din verksamhet behöver du 

anpassningsbara logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En 

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

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

de bästa råden och utveckla en logistiklösning som är anpassad 

för din verksamhets behov och tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering 

och samarbete.

Etablera dig med oss

catenafastigheter.se

Smarter
Better
Faster

Tomas eneroth tar över som infrastrukturminister efter att Anna Johansson tvingats sluta efter 
den uppdagade iT-skandalen på Transportstyrelsen
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Att Höghastighetsbanan föreslås få en max-
hastighet på 250 km/h istället för 330 km/h 
är en av de mest uppmärksammade delarna 
i Trafikverkets nationella plan för transport-
systemet för år 2018–2029 som släpptes i slu-
tet av augusti.

Syftet med hastighetssänkningen är att 
hålla ned kostnaderna. Planen innehål-
ler dock ett kryptiskt tillägg om att kraftigt 
ökade anslag – till exempel genom lånefinan-
siering – skulle kunna skynda på bygget, och 
även ge ökad hastighet.

Caisa Björndal, affäsutvecklare
på Logpoint i Jönköping är en av dem som 

försöker tolka vad infrastukturplanen skulle 
betyda för dem. 

– Vi hade hoppats på bättre resultat för 
höghastighetsbanan. En ny höghastighets-
bana skulle betyda jättemycket för vår region, 
inte minst för att frigöra kapacitet för ökad 
godstrafik på stambanan, säger hon. 

Vägnätet försämras 

Den finansiella ramen för planen är 622,5 mil-
jarder kronor. Utöver det bedöms 90 miljar-

der tillkomma från trängselskatt, banavgifter 
och medfinansieringar.

333,5 miljarder kronor ska användas till 
utveckling av transportsystemet, varav 36,6 
miljarder avser medel till länsplaner. 164 mil-
jarder kronor ska gå till drift, underhåll och 
reinvesteringar av statliga vägar inklusive 
bärighet och tjälsäkring, samt till statlig med-
finansiering till enskilda vägar. Trafikverket 
har tidigare uppskattat att det skulle behövas 
189 miljarder kronor för att vägarna inte ska 

Så satsar Trafikverket på gods
En långsammare hög-
hastighetsbana, ingen 
farledsfördjupning i 
Göteborg, mer pengar till 
järnvägsunderhåll och 
mindre pengar åt Sveriges 
småvägar. Det är några 
av nyheterna i Trafikver-
kets infrastrukturplan för 
2018–2029, där frågan om 
fler godståg prioriteras. 

försämras. De pengar som nu anslås räcker 
bara till bibehållen standard på det priori-
terade vägnätet, vilket är detsamma som 
högtrafikerade vägar i storstadsregionerna, 
stamvägnätet (Sveriges Europavägar och vissa 
riksvägar) för långväga person- och godstran-
sporter, vägar av betydelse för dagliga resor, 
arbetspendling, kollektivtrafik och resor mel-
lan regioncentrum och övriga vägar av bety-
delse för näringslivets tyngre transporter. 

Tillståndet på dessa vägar kommer alltså 
upprätthållas under planperioden. Det låg-
trafikerade vägnätet kommer däremot få en 
negativ tillståndsutveckling under planpe-
rioden, som blir mer påtaglig under andra 
halvan av perioden. Det innebär att vägnätets 
robusthet, komfort och vägkapital påverkas 
negativt och kommer att tappa i funktion. 

Detta trots att ett av planens huvudmål är 
att öka tillgängligheten på landsbygden.

besvikelse i Göteborgs hamn

Även Göteborgs hamn uttrycker sin besvi-
kelse över infrastrukturplanen. Den fördjup-
ning av farleden om hamnen hoppats på, en 
investering på drygt fyra miljarder kronor, är 
inte med som en prioriterad satsning i planen.

– Jag är besviken eftersom behovet är så 
stort. Djupare farleder är nödvändigt för att 
kunna ta emot de oceangående container-
fartyg som har direktkopplingar till andra 
världsdelar. Investeringen har en av de högsta 
samhällsnyttorna bland alla planerade infra-
strukturprojekt nationellt, kommenterar 
Magnus Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn.

Göteborgs Hamn kan idag som enda hamn 
i Sverige ta emot de största containerfartygen, 
men de får restriktioner på hur lastade de 
kan vara. En fördjupning som tillåter fartyg 
med djupgående på 16,5 meter, jämfört med 
dagens 13,5, skulle säkra direkttrafiken – och 
göra det intressant för rederierna att utöka 
antalet linjer från Göteborg.

lönsam satsning

Investeringen på fyra miljarder kronor ger en 
samhällsnytta på 3,04 (enligt Trafikverkets 
utredning) – och är därmed en av de mest 
lönsamma aktuella satsningarna just nu. 
Ändå finns fördjupningen endast med som 
en utpekad brist i planen.

– En utpekad brist innebär fortsatta utred-
ningar och möjlighet att komma med om fyra 
år. Men den här investeringen måste säkras 

här och nu eftersom farledsdjupet redan idag 
utgör en begränsning för Sveriges tillgång till 
transocean sjöfart, kommentarar Magnus 
Kårestedt.

Han tror inte att den pågående konflikten i 
containerhamnen har påverkat Trafikverkets 
bedömning.

– Det tror jag inte eftersom det är så olika 
tidshorisonter. När fördjupningen blir aktuell 
kommer konflikten vara löst för länge sedan, 
inte minst med tanke på regeringens initiativ 
att se över den fackliga situationen i ham-
narna.

– Jag tror att det råder konsensus när det 
gäller behovet av direkttrafik till sjöss och ett 
starkt godsnav för svensk industri. Min ana-
lys är vi behöver ha en djupare dialog med 
Trafikverket och näringsdepartementet om 
detaljerna kring genomförandet och finan-
sieringen. Vi kommer att intensifiera den 
dialogen och förutsätter att fördjupningen 
kommer med när regeringen väl fattar beslut 
om planen till våren, säger Magnus Kårestedt.

Det förekommer vissa satsningar på sjö-
fart i planen, bland annat föreslås farledsför-
djupningar i Hargs hamn och investeringar 
i Trollhätte kanal, Malmporten i Luleå samt 
farleden från Landsort till Södertälje.

rejäl satsning på järnvägen

125 miljarder kronor ska avsättas till drift, 
underhåll och reinvesteringar av statliga 
järnvägar, vilket innebär en ökning med 47 
procent från föregående plan. Satsningarna 
på järnvägen innefattar underhåll på de stråk 
som hanterar viktiga transportf löden för 
pendling och godstrafik. Planen föreslår även 
fyrspår på sträckan Uppsala–Stockholm, för-
sta delsträckan på Norrbotniabanan, sista 
etappen på Västkustbanan vid Helsingborg, 
samt ytterligare en etapp på Ostkustbanan 
norr om Gävle. Ostlänken och Lund-Hässle-
holm utgör de första etapperna på nya stam-
banor.

– En kraftig höjning av underhållsanslaget 
innebär att vi nu kan återställa järnvägens 
funktionalitet, vilket kommer att vara posi-
tivt för pendling och godstrafik, kommen-
terar Lena Erixon, generaldirektör på Tra-
fikverket.

Transportplanen kommer att skickas ut 
på remiss innan regeringen tar beslut i mars 
2018.

AV hilDA hulTéN

fördjupad farled i Göteborgs hamn finns inte med bland de prioriterade projekten i Trafikverkets plan. ”Jag är besviken”,  
säger vd Magnus Kårestedt.
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– en kraftig höjning av underhållsanslaget innebär att vi nu kan återställa järnvägens funktiona-
litet, vilket kommer att vara positivt för pendling och godstrafik, säger lena erixon.
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Konflikten i Göteborgs hamn är en historia 
som är lika sorlig som långdragen. Under 
ett och ett halvt år har terminaloperatören 
APM Terminals och Hamnarbetarförbun-
dets avdelning 4 – ”Hamn4an” – legat i strid 
med varandra. Grunden i konflikten är att 
Hamn4an dit de flesta terminalarbetarna är 
anslutna – vill ha ett eget kollektivavtal, men 
att APM tycker att det tecknade kollektivav-
talet med Transportarbetarförbundet räcker. 
Medlingsförsöken mellan parterna har have-
rerat, stridsåtgärderna har avlöst varandra 
och verksamheten har dragits med allt värre 
störningar. 

Under de åtta månader som medlingen 
pågått mellan APM Terminals och Hamn4an 
pågått har parterna mötts över 70 gånger. 
Ändå är ingen lösning i sikte. 

– Situationen är allvarlig, hamnen har tap-
pat oerhörda volymer under det senaste året, 
säger Joakim Ärlund, vd på branschorganisa-
tionen Sveriges Hamnar.

60 procents volymtapp

Redan mellan 2015 och 2016 minskade voly-
merna från drygt 800 000 till knappt 700 000 
TEU. Under årets första halvår minskade 
antalet skeppade containrar med hela 22 

procent – vilket är den största minskningen 
någonsin i hamnens historia. Särskilt stor var 
nedgången i juni – minus 60 procent. Contai-
nervolymerna är nu nere på 2001 års nivå. 

– Hamnen blöder: från att ha hanterat 
10 000 containers per vecka under ett nor-
malår var produktionen nere på 4 000 teu per 
vecka i juni, säger Joakim Ärlund. 

– Under året kommer 140 anställda tvingas 
sluta i containerhamnen och produktionen är 
nere i tvåskift från att tidigare ha pågått dyg-
net runt. Situationen är djupt olycklig. 

För bara ett år sedan hade Göteborgs 
hamn åtta olika containerrederier som erbjöd 
direkttrafik till Asien. Ett flertal skeppade 
också gods direkt till eller från USA, Mel-
lanöstern och andra delar av världen. Con-
tainerpendlar ankom eller avgick varje dag 
till ett 25-tal orter runt om i landet. Nu är 
bilden annorlunda. Flera rederier har lagt 
om sina rutter och i juni slutade storrederiet 
MSC, med en marknadsandel på 20 procent 
av all imort och export i Sverige, att stoppa all 
import från Asien via Göteborgs hamn. 

– Endast ett fåtal direktlinjer trafikerar 
hamnen just nu. Flera rederier har infört bok-
ningsstopp helt på Göteborg och på Sverige 
och antalet fungerande containertågpendlar 

Sveriges blödande hamn 
140 anställda sägs upp, volymerna har rasat med 
60 procent under sommaren och godset flyttar från 
direktsjöfart och tågpendlar till lastbilar från kontine-
nen. Konflikten fortsätter att rasa i containerhamnen i 
Göteborg. 

är nere på ett minimum, skriver hamnens vd 
Magnus Kårestedt i en kommentar till kon-
flikten. 

fullt i andra hamnar

– Närmaste hamn är bästa hamn, hör man 
ibland från sjöfartshåll. Men aldrig från alla 
de företag i Sverige som är beroende av con-
tainersjöfart för sin överlevnad. De vill istället 
ha tillgång till en stor internationell hamn i 
landet. Och snabba tåg- och vägförbindelser 
dit, skriver Magnus Kårestedt.

– De vill ha en hamn med ett linjeutbud 
som omfattar hela världen varje dag. När 
godset splittras upp på flera hamnar, som fal-
let är nu, blir ingen hamn tillräckligt stor för 
att erbjuda det som Sveriges starka industri 
behöver för att verka här upp i norr. 

Han menar också att andra hamnar i Sve-
rige nått sitt kapacitetstak och att Sveriges 
import- och exportindustri just nu saknar 
tillgång till bra transporter till sina markna-
der. 

– Gods går med lastbil ner på kontinenten, 
eller flygs till Asien. 

lastbilar tar över

Även Joakim Ärlund tror att andra svenska 
hamnars förmåga att täcka upp för den förlo-
rade kapaciteten är begränsad. 

– Flera andra svenska hamnar har ökat 
sina volymer, till exempel Norrköping och 
Helsingborg. Men det är svårt att avgöra vad 

som är ”ordinarie” tillväxt och vad som beror 
på konfliken. 

Det mesta godset går i stället till storham-
narna på kontinenten och tas in och ut ur Sve-
rige på lastbil genom Danmark istället, menar 
han. 

– Vägtransporter är f lexibla och billiga 
och det är framför allt dit volymerna flyttats. 
Man ska inte underskatta konkurrensen från 
Öresundsbron. 

För Sveriges hamnar har farledsavgif-
ter, konkurrensmedel och andra viktiga 
hamnfrågor fått stå tillbaka det senaste året. 

Huvudfokus har legat på konflikten, som till 
och med fått en egen flik på Sveriges hamnars 
webbplats. 

– Vi jobbar med andra frågor parallellt, 
men har naturligtvis fått prioritera konfliken. 
Det är den avgjort viktigaste frågan för bran-
schen just nu.

lagutredning dröjer

Kritik har riktats mot lagstiftningen: att det är 
tillåtet för ett fackförbund att använda strids-
åtgärder, trots att ett kollektivavtal finns, 
menar många är fel. I juni tillsatte regeringen 
en utredning som ska se över konfliktreg-
lerna, en utredning som ska vara klar i slutet 
av maj 2018. För lång tid att vänta tycker Joa-
kim Ärlund. 

– Vi välkomnar att utredningen görs, men 
det är orimligt att det ska behöva ta så lång 
tid för regeringen att lösa den här frågan. Det 
är många som är beroende av att funktionen 
i Göteborgs hamn är pålitlig och i värsta fall 
dröjer det till årsskiftet 2018/2019 innan en ny 
lagstiftning träder ikraft.

Hur mycket konflikten kostat svenska före-
tag är svårt att uppskatta. Men en omlastning 
av en container kostar mellan 10 000 och 
20 000 kronor extra för ett företag och stör-
ningarna har gjort att flera företag rapporte-
rat att de riskerar att gå i konkurs. 

AV hilDA hulTéN

katrineholmslogistikcentrum.se

 

KAPACITET
MÖTESPLATS

MARK

– Vi välkomnar att utredningen görs, men det 
är orimligt att det ska behöva ta så lång tid 
för regeringen att lösa den här frågan, säger 
Joakim ärlund. 
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Volymerna i Göteborgs containerhamn har minskat med 60 procent och nu tvingas  
140 anställda gå. 

»Vägtransporter är  
flexibla och billiga
och det är framför allt 
dit volymerna flyttats.
Man ska inte under-
skatta konkurrensen 
från Öresundsbron«
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Framförallt är det stora internationella, pri-
vata aktörer som går in och driver hamnar i 
olika strategiska lägen.

– Det är jättebra att det kommer in inter-
nationella aktörer med nya idéer som kan 
utveckla verksamheten. Inte minst i Sverige 
där många hamnar ägs av kommunala bolag 
med lite för små muskler för att utveckla 
hamnverksamheten, säger Lennart Petters-
son, som är konsult inom hamnutveckling 
med lång bakgrund i Malmö hamn och CMP.

I Sverige har till exempel turkiska Yilport 
investerat stort i Gävle hamn, APM Terminals 
driver Göteborgs containerhamn  och i Nor-
vik kommer containerverksamheten drivas 
av Hutchison Ports, en av världens största 
terminaloperatörer. 

– Det finns också exempel på när länder går 
in och investerar i hamnar utanför det egna 
landet, för att säkra handelsrutter, kapacitet 
och tillgång till infrastruktur.

Kina fördubblar investeringarna

Ett tydligt exempel är Kina, som trappar upp 
förvärven av globala hamnar och utökar sitt 
nätverk och sin makt över den globala sjö-
farten. Det senaste året har kinesiska företag 
investerat – eller annonserat planer på att 

investera – drygt 20 miljarder dollar i ett tio-
tal internationella hamnprojekt, enligt brit-
tiska Grisons Peak. Det är en fördubbling av 
investeringarna mot föregående år. 

Kinesiska bolag har bland annat investe-
rat i hamnar i Malaysia, Förenade arabemi-
raten och Sri lanka, och diskussioner förs i 
ännu fler hamnar. Samtliga ligger längs det 
ekonomiska sjöfartsstråk som Kina pekat ut 
som strategiskt viktiga i initiativet ”One Belt 
One Road”. Kinas satsningar handlar främst 
om att bilda strategiska allianser och säkra 
strukturen för framtidens sjöfart, tror Len-
nart Pettersson.

– Användningen av fossila bränslen mins-
kar och det kommer att påverka världssjö-
farten. Kina säkrar att de har hamnkapacitet 
även i framtiden.

fler internationella hamnfusioner

Det verkar även bli fler internationella hamn-
samarbeten; där hamnar i olika länder sam-
arbetar eller drivs i gemensam regi, menar 
Lennart Pettersson. År 2001, när hamnarna 
i Köpenhamn och Malmö slogs samman och 
CMP bildades, var det helt unikt i hamnvärl-
den – både samarbetet över landsgränsen och 
att bolaget agerar både hamnförvaltning och 

Kina storinvesterar i  hamninfrastruktur
Kinesiska företag investerar allt mer pengar i utländska 
hamnar för att stärka sitt maritima inflytande. ”Det 
finns en tydlig utveckling mot en internationalisering 
av hamninfrastrukturen i världen” säger hamnexper-
ten Lennart Pettersson.

hamnoperatör.
– Samgåendet var revolutionerande, det var 

det första hamnföretaget i världen som slog 
samman verksamheten i två hamnar i olika 
länder i en gemensam drift.

CMP har varit ett framgångskoncept. Voly-
merna har ökat på gods- och passagerarsidan 
och hamnen har levererat fina ekonomiska 
resultat under alla år.

– Det har länge stått still med sådana här 

koncept, men nu börjar det röra på sig i andra 
hamnar också.

Ett exempel är samarbetet mellan Umeå 
och Vasa hamn, där Lennart Pettersson age-
rat rådgivare.

– Och eventuellt är en fusion på gång mel-
lan Ghent i Belium och Zeeland i Nederlän-
derna. Det här är troligen något vi kommer 
att få se mer av i framtiden.

AV hilDA hulTéN
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Khalifa-containerterminalen i Abu Dhabi Ports. fem kinesiska företag investerar 300 miljoner 
dollar i terminalen, ett färskt exempel på hur Kina nu stärker sin maritima makt. 
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Hur stort lager  
behöver du?

Ring Johan på 010-448 27 20  
eller läs mer på kubiklager.se

•  Flexibla lokaler
•  Korta hyresavtal
•   Snabb inflyttning
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Jönköpingsregionen är ett starkt logistikfäste, 
tillsammans med Nässjö och Vaggeryd hål-
ler orten sjundeplatsen på listan över Sveriges 
bästa logistiklägen 2017. Torsviksområdet 
söder om stan är ett av Nordens största och 
äldsta logistikcentrum. Det är ett 480 hektar 
stort område med närmare 5 000 anställda i 
ett 120-tal företag; jättar som Ikea, Elgigan-
ten, Aditro och Bring. Att få Torsviksområdet 
att utvecklas och växa är prioriterat för Caisa 
Björndal.

– Vi måste ständigt utveckla oss och skapa 
förutsättningar för området att utvecklas, 
säger hon. 

Caisa Björndal är civilekonom i grunden 
och har i större delen av sitt yrkesliv job-
bat med affärsutveckling, sedan 2015 för 
logistiken i Logpoint South Sweden, genom 
det kommunalägda bolaget Södra Munksjö 
utveckling AB, Smuab.

– Det händer jättemycket, vi har flera eta-
bleringar på gång i Stigamo och har fullt sjå 
med att driva detaljplaneprocessen för ytter-
ligare 60 hektar mark i Granarp och Hyltena.

flera nyetableringar

Förra året fick Logpoint två nya, större logis-
tiketableringar, när Babyshop invigde ett 
22 000 kvm stort lager och Elgiganten öpp-
nade sitt nya, 12 000 kvm stora höglager vid 
sitt enorma DC i Torsvik.

I december i år flyttar AD Bildelar in i sitt 
nya, 20 000 kvm stora lager på Stigamo. Bola-
get flyttar därmed sin lagerverksamhet till 
Jönköping från Varberg.

Under 2018 får Logpoint ytterligare två 
etableringar. Den största byggs av Nivika 
Fastigheter, som bygger en 13 000 kvm stor 
anläggning för Brenderup Group på Stigamo. 
Fastigheten kommer innehålla produk-
tion, lager och administration för cirka 100 
anställda.

– Vår målsättning är att bli en av de större 
privata fastighetsbolagen i Jönköpings län, 
kommenterar Niclas Bergman, vd på Nivika 
Fastigheter.

I augusti förvärvade Nivika ytterligare en 
85 000 kvm stor tomt i samma område. Ambi-
tionen är att uppnå ett fastighetsbestånd med 
ett marknadsvärde på ca 3 miljarder under de 
närmaste åren.

– Med dessa projekt tar vi ett ordentligt kliv 
närmare det målet.

I april 2018 flyttar även Konradssons Kakel 
in i ett nybyggt lager, även det på Stigamo. Det 
nya lagret mäter 5 000 kvadratmeter och är 

ett buffertlager med traditionella trucklös-
ningar. Nuvarande lager och huvudkontor 
på Fridhemsvägen i Jönköping finns kvar, 
liksom bolagets andra byggnader i Göteborg 
och Stockholm. Även lagret i Bromma utökas 
med cirka 1 200 kvadratmeter, parallellt med 
det nya Nordenlagret på Stigamo.

Vill utveckla de mjuka värdena

Som en del i utvecklingen av området jobbar 
Caisa Björndal även med att utveckla ser-
vicen, kollektivtrafiken och trivseln för de 
anställda. 

– De mjuka värdena är jätteviktiga, det hål-
ler inte längre att bara bygga en fyrkantig låda 
ute i ingenstans. De som arbetar behöver till-
gång till service, cykelbanor och restauranger.

Förra året öppnade Friskis & Svettis en 
anläggning som har öppet 24–7 i Torsvik.

– Det var ett jättelyft, berättar Caisa Björn-
dal. 

–Vi jobbar även med Länstrafiken för att 
utveckla bussförbindelserna i området. 

Att säkra framtidens arbetskraft är en vik-
tig pusselbit när logistiken växer. De senaste 
13 åren har antalet anställda och antalet verk-
samma företag på området mer än fördubb-
lats: 2004 fanns det 67 verksamma företag och 
2 574 anställda.

–Vi har också ett jättebra samarbete med 
Högskolan i Jönköping för att säkra kompe-
tensförsörjningen inom logistik. Det är inte 
bara logistikverksamheten som växer i Jönkö-
ping. Enligt en befolkningsprognos från Jön-
köpings kommun (Zeidlitz, 2016) förväntas 
kommunens befolkning uppgå till närmare 
150 000 invånare år 2025.

– Staden växer och konsumenternas köpbe-
teende förändras vilket medför ett ökat behov 
av transporter, både av människor och gods.

Kartlagda godsflöden

I en färsk uppsats har två studenter från 
Tekniska högskolan i Jönköping studerat 
Logpoint som logistiknav, i syfte att skapa 
en generell överblick över godsflödet till och 
från området.

Studien har gjorts på 26 företag i området 
vilket representerar ca 23 procent av samt-
liga företag på Logpoint, och studenterna har 
kartlagt hur mycket gods som flödar in och 
ut från området, vilka platser godset åker till 
och från, vilket transportslag som är vanligast 
samt hur företagen ser på framtidens godsflö-
den i området. 

Årsinflödet av gods till området för de stu-

Jönköping växer som logistikläge
Jönköping växer – både logistiktillväxten och  
befolkningsutvecklingen pekar rakt uppåt.
 –Vi står inför stora utmaningar. Transporterna 
måste bli mer hållbara – men hur det ska gå till vet jag 
inte, säger Caisa Björndal, som leder logistikutveck-
lingen i Jönköping som affärsutvecklare för Logpoint.

derade företagen ligger på ungefär 159 400 
enheter den en ingående volymen på ungefär 
5 663 000 m3/år. En enhet motsvarar antingen 
en container, en trailer eller en lastbil. Årsut-
flödet gods ligger något lägre – på cirka 153 
700 enheter med en volym på cirka 4 793 000 
kubikmeter per år. Det något lägre utflödet 
kan till exempel bero på att ompackning av 
godset ofta leder till kompaktare och volym-
mässigt mindre partier.

hög andel vägtransporter

Studien visar att 71 procent av inleveran-
serna till området i dag sker via väg, medan 
23 procent kommer via järnväg och 6 procent 
via flyg. Vid uttransporterna är andelen väg-
transporter ännu högre: 83 procent, medan 
järnvägen står för 10 procent och flyget för  
7 procent.

Studien undersökte även företagens inställ-
ning till utökad transport via järnväg. Inget 
av de tillfrågade företagen har några planer 
på att öka sina järnvägstransporter. Även om 
miljöaspekten väger tungt och viljan finns 
krävs det att järnvägen blir mer ekonomiskt 
och tidsmässigt hållbar för att fler ska välja 
järnvägen.

– Företagen som är med i studien är de 
största logistikföretagen, så de representerar 
nog flödena och företagsklimatet i Logpoint 
ganska bra, säger Caisa Björndal, som bistått 
studenterna.

Eftersom de flesta företagen i studien tror 
på en tillväxt med 10–20 procent per år fram-
över skulle det innebära kraftigt ökade last-
bilstransporter.

”Lastbilar är verkligen samhällets blodom-

lopp” konstaterar de två studenterna nyktert 
i sin rapport.

– Jag får inte ihop hur Trafikverket plane-
rar och hur det tänker på godset ur ett hel-
hetsperspektiv. Med den här utvecklingen 
kommer vi att behöva ännu fler E4:or – eller 
sluta konsumera, säger Caisa Björndal.

– Vi står inför stora hållbarhetsutma-
ningar, både lokalt och nationellt. Vi måste 
hitta andra, bättre lösningar än de som finns 
idag.

AV hilDA hulTéN

företag, etableringsår, antalet  
anställda i dag.

ikea, 1986, cirka 995 anställda

elgiganten, 1997, cirka 450 anställda

rosenlunds åkeri, 2009, cirka 250 
anställda

Postnord, 1992, cirka 240 anställda

Aditro, 1999, cirka 240 anställda

electrolux distriparts, 1974, cirka 230 
anställda

Stora enso, 1916, cirka 180 anställda 
(tidigare fabriken på plats, thorsviks 
fabriker, grundades 1869)

Danish Crown, 2008, cirka 170 anställda

Kitron, 2016, 165 anställda

Källa: Logpoint Business Network

FakTa: NIo JäTTar I  
TorSVIk

– Jag får inte ihop det. Med den här utvecklingen kommer vi att behöva ännu fler e4:or – eller 
sluta konsumera, säger Caisa björndal.

logPoint växer, under 2016–2018 tillkommer närmare 70 000 kvm nya logistikytor på området 
och detaljplaneprocessen är igång för ytterligare 60 ha mark.
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Jernhusen planerar en ny, omfattande utveck-
ling av centralstationen i Stockholm. Genom 
en överdäckning av spårområdet,en ny, stor 
stationshall och ett torg vid Klarabergsgatan 
läks ett sår i stadsbilden och en otillgänglig 
yta ska bli ”en ny, levande mötes- och arbets-
plats”. 

– Eftersom trafiken ökar så kommer den 
befintliga centralstationen inom några år att 
bli underdimensionerad, säger Daniel Mark-
ström, regionchef för stadsprojekt Stockholm 
på Jernhusen och ansvarig för projektet.

Viktigt tidsfönster öppnat

Just nu pågår detaljplanearbetet i samverkan 
med Stockholm stad och Trafikverket och en 
stor del av bygget ska förhoppningsvis vara 
färdigt redan 2025. I och med att pendeltåg-
strafiken flyttats ned i Citybanan är en del av 
perrongerna inte i full drift i dagsläget. Och 
nu gäller det att utnyttja det, menar Daniel 
Markström.

– Det har öppnats ett väldigt viktigt tids-
fönster nu. Skulle vi göra en överdäckning 
senare blir det sannolikt kaos.

Som det ser ut nu kommer hela projektet 
kunna genomföras utan påverkan på vare sig 
gods- eller persontrafik.

– Vår förhoppning är minimal påverkan, 
men det kräver såklart att arbetet planeras 
supernoga.

Stora utmaningar

Utmaningarna med projektet är många. I 
första hand handlar det om att gå balansgång 
mellan de många intressen som gör sig gäl-
lande på centralstationen: att säkra den fram-
tida järnvägens behov, att följa regelverket för 
transport av farligt gods, etc. 

En del i projektet är att plattformarna för-
längs för att kunna säkra det framtida beho-
vet av utrymme för längre tåg – eller två tåg 
efter varandra. 

I ett senare skede handlar utmaningarna 
om att bygga en järnvägsstation som fyller 

Logistiken central i stationsbyggande
Centralstationer är hjärtat i städernas logistik och 
viktiga knutpunkter för pendling, gods och infrastruk-
tur. Men tidsfönstret är snävt och mycket ska klaffa 
när Jernhusen nu utvecklar framtidens centralstation i 
Stockholm.

alla de behov av ökad access, service, handel 
och arbetsplatser som uppdragsgivarna vill 
se.

– Visionsarbetet pågår just nu och är inte 
klart än. 

Personligen hoppas Daniel Markström att 
centralstationen ska bli en plats inte bara för 
att resa utan även för att mötas. 

– Man ska känna sig stolt, uppleva att det 
ska vara en bra entré till Stockholm och få 
besökare att ta tåget in bara för att uppleva 
centralstationen.

– Jag hoppas att det blir en pulsåder för 
aktiviteter, innovation och att den bebyggelse 
vi kan lägga till kommer att samverka på ett 
spännande sätt: lägga till ett serviceutbud till 

det som finns idag och även bidra med ett kul-
turellt och konstnärligt innehåll.

Har ni någon befintlig järnvägsstation som 
förebild?

– Många beundrar ju Berlins nya huvud-
bangård som ska vara fantastiskt, men jag har 
själv inte besökt den än, säger Daniel Mark-
ström.

Blir det någon ny spottkopp i den nya sta-
tionsdelen?

– Jag tycker det är jätteviktigt att vi tillför 
en eller två nya, viktiga symbolplatser där 
man möts. Vi kommer ju att skapa ett nytt 
stort torg, kanske är det där det kommer bli 
en ny ”Svampen” att mötas vid.

AV KlArA eriKSSoN 

www.corem.se

LAGER-, PRODUKTIONS- OCH BUTIKSLOKALER I HALMSTAD
FRÄSAREN 4 - VERKSTADSGATAN 10-12
Med ett utmärkt skyltläge i servicetäta Larsfrids industriområde, 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 fastigheten finns bra rangerytor samt par-
keringsplatser. 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.

• Antal portar: 5 st, 4x4 m.

• Parkeringsplatser: Ca 30 st.

• Lager: Ca 10 000 kvm.

• Kallager: Ca 700 kvm.

• Kontor/omklädning: Ca 1 050 kvm.

Stockholm får en ny mötesplats i form av ett stort torg ovanför spårområdet. 
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»Det har öppnats ett 
väldigt viktigt tidsföns-
ter nu. Skulle vi göra en 
överdäckning senare 
blir det sannolikt kaos«
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10. Intelligent Logistik

Just nu byggs det mer logistikfastigheter än på 
länge i Sverige; 2016 var något av ett rekordår 
och 2017 ligger på liknande nivå. Totalt har 
det byggts 3,4 miljoner kvm under perioden 
2009–2016.

– Första kvartalet i år var det starkaste för-
sta kvartal vi någonsin mätt och 2016 var ett 
rekordår. Det har sålts anläggningar för sex 
miljarder i bara i år, sa Peter Wiman, analys-
chef på Savills. 

Mest byggs det i Stockholm och Göteborg, 
och de dominerande aktörerna är de stora 
logistikoperatörerna, men även detaljhandel, 
återförsäljare och industri beställer anlägg-
ningar. Att bygga på spekulation har inte varit 
populärt i Sverige men därför är vakansgra-
den också låg.

– Den ligger på fem procents vakans, lägre 
än för vanliga kontorshyresmarknaden. 
Många tror att det är mer, sa Peter Wiman. 

Lokaliseringen, hyresgästen, kontrakts-
längden, avkastningen och graden av kun-
danpassning avgör vilken risk en logistik-
fastighet bedöms ha, och alla dessa faktorer 
påverkar belåningsgraden. Enligt banker och 
finansiärer är logistikfastigheter en hyfsat 
säker investering, men den stora tillgången 
till mark att bygga på och lagrets höga grad 
av kundanpassning jämfört med till exem-
pel kontor gör att belåningsgraden generellt 
är lägre för logistikfastigheter än för centrala 
kontor. Många fastighetsägare och byggare 
har kritiserat bankerna för att de överdriver 
riskerna, och ställer onödigt höga krav på eget 
kapital, något Intelligent Logistik tidigare 
skrivit om. 

Under Intelligent Logistiks konferens 
Logistikläget 2017 i Stockholm i maj arrang-
erades därför ett panelsamtal kring riskbe-
dömningen av logistikfastigheter, med repre-
sentanter från både banker, finansiärer och 
fastighetsägare. 

brist på storstadsnära lager

I panelen satt David Mindus, vd Sagax, Urban 

Håkansson, kommersiell fastighetschef, 
Swedbank, Gustaf Hermelin, ordförande 
Catena, Pontus Sundin, Nordenchef Helaba 
och Louise Richnau, vd Brunswick.

Att logistikfastigheter ofta är en bättre 
investering än kontor och butikslokaler var 
flera av talarna överens om. Flera påpekade 
dock att man får skilja mellan två segment 
av logistikfastigheter: storstadsnära och icke 
storstadsnära. Medan logistikfastigheter 
utanför storstadsregionerna kan vara behäf-
tade med risk ser det helt tvärtom ut för stor-
stadsregionerna.

– Marknaden är väldigt segmenterad. Om 
man är nära en storstad är dynamiken väldigt 
annorlunda än den är vid en liten stad, förkla-
rade David Mindus, vd Sagax. 

Han pekade även på kassaflödets betydelse 
för om de som investerare skulle välja att gå 
in.

– Kassaflöde och restvärde avgör, jag skulle 
säga att kassaflödet väger tyngre, kanske 70 
procent vid en logistikinvestering. 

Kredtivärderingen av brukaren är också 
central, menade han, vilket kan göra det svå-
rare för hyresgäster med nystartad verksam-

Läget avgör risken i logistikfastigheter
Läget och flödena avgör 
hur riskfylld en logistikin-
vestering är. Och när det 
gäller storstadsnära logis-
tikfastigheter är riskerna 
små. Det var de flesta 
överens om vid Logistik-
läget 2017.

het.
– Det vi gör som investerare är att vi tar 

det här kassaflödet. Investeringen och risken 
ligger egentligen i restvärdet, de sista 30 pro-
centen.

Peter Wiman ansåg dock att riskerna för att 
investera i storstadsnära logistikfastigheter är 
överdrivna och att bankerna är onödigt skep-
tiska till det här segmentet.

– Man missar riskaspekten; visst är det 
kostsamt att flytta, men det är nollrisk i stor-
stadsregionerna. Där finns inga lagerlokaler 
lediga idag, däremot kontor, sa han.

 – Idag är det strid om logistiklokalerna i 
Stockholms centrala delar.

läget inte allt

Men läget är inte allt. Louise Richnau, vd 
Brunswick Real Estate pekade på andra möj-
ligheter och risker hos logistikfastigheter som 
investeringsobjekt. Att det i Sverige är förhål-
landevis lätt att hitta mark för en anläggning 
skapar möjligheter, men gör det också lätt för 
ett företag att flytta sin verksamhet – vilket 
i sin tur ökar risken. Den snabba tekniska 
utvecklingen är en annan riskfaktor.

– Vi bygger en snabbt föränderlig värld och 
tekniken förändras hela tiden. Här finns en 
risk. Institutionella pengar vill ha långa åta-
ganden och på den tiden hinner det hända 
enormt mycket, sa Louise Richnau, och gav 
utvecklingen i Postnord som exempel:

– På fem, sex år var nästan alla dessa lokaler 
som tidigare hyrdes av Posten tomma.

Den tekniska anpassningen av en logistik-
anläggning gör också att en lokal riskerar att 
bli omodern efter några år.

– Väldigt mycket av värdet i en logistik-
fastighet ligger i flödena och här finns även 
risken, sade Louise och menade att man före-
drog större portföljer med logistikfastigheter 
för att balansera olika risker.

Viktigt med portföljtänk

Urban Håkansson, sektorsansvarig fastighe-
ter hos Swedbank talade sig även han varm för 
portföljtänk när det gällde logistikfastigheter.

– Portföljtänk är oerhört viktigt. Som 
finansiär är vi väldigt rädda för de stora scha-
braken med en hyresgäst, de har vi historiskt 
haft svårt att finansiera. Men jag investerar 
idag nästan hellre i logistikfastigheter än i 
kontor och handelsfastigheter, sa han.

Pontus Sundin, Nordenchef Helaba, höll 
med övriga om att det är viktigt att sprida ris-
ken: kunder kan flytta; lokaler bli omoderna 
och utvecklingen går jättefort.

– Vi vill jättegärna finansiera men vill ha en 
del av flödet, eftersom vi inte vet vad fastighe-
ten kommer duga till efter några år, sa han.

Gustaf Hermelin, styrelseordförande på 
Catena, påpekade att bolaget hade god dialog 
med sina finansiärer. 

– Men både jag och David Mindus repre-
senterar bolag med stora portföljer. För min-
dre och nyare aktörer är det nog inte lika lätt 
att få finansiering för en logistikfastighet, sär-
skilt inte utanför storstäderna. 

David Mindus lyfte även bristen på forsk-
ning i ämnet:

– I akademisk forskning har man försökt 
förstå hur flöden ska administreras, men vad 
gäller finansiering av logistikfastigheter finns 
nästan ingen forskning. Det finns kanske 
fyra-fem artiklar skrivna och de är fyra fem 
år gamla, sa David Mindus.

– Där är fastighetsbranschen sena på tåget, 
menade han.

AV KlArA eriKSSoN & hilDA hulTéN
foTo: leNA SoNNe

– Väldigt mycket av värdet i en logistikfastig-
het ligger i flödena och här finns även risken, 
säger louise richnau.

– om man är nära en storstad är dynamiken 
väldigt annorlunda än den är vid en liten stad, 
säger David Mindus.

David Mindus, vd Sagax, urban håkansson, kommersiell fastighetschef, Swedbank, Gustaf hermelin, ordförande Catena, Pontus Sundin, Norden-
chef helaba och louise richnau, vd brunswick i panelsamtal om risker i logistikfastigheter vid logistikläget 2017. 
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växer – och de måste packas centralt. Matva-
ror kräver en kort leveranstid och då fungerar 
inte långa avstånd. 

Enligt Peter Wiman är bankerna onödigt 
skeptiska till logistikfastighetssegmentet.

– Man missar riskaspekten; visst är det 
kostsamt att flytta, men det är nollrisk i stor-
stadsregionerna. Där finns inga lagerlokaler 
lediga idag, däremot kontor, sa han.

– Idag är det strid om lokalerna i Stock-
holms centrala delar. 

Savills statistik för logistikbyggen i Sverige 
visade på starkast tillväxt i Mälardalen, med 
över 200 000 kvm tillkommande ytor under 
2017 och 2018. Även Stockholm och Göteborg 
visar fortsatt stark tillväxt, och det är även 
där den största tillväxten funnits sedan 2009, 
enligt byggstatistiken. 

”Tomma gallerior blir lager”

Gustaf Hermelin, styrelseordförande på 
Catena, var inne på samma linje som Peter 
Wiman om att stadsnära logistik är och fram-
förallt – kommer att bli – en bristvara. Han 
spådde att vi kommer att börja nyttja ytor 
som redan finns, men idag används till annat, 
för logistiska ändamål och menade att fram-
tidens logistik måste bli bättre och smartare. 

Ett exempel på lokaler som spås en dys-
trare framtid tack vare e-handelns framväxt 

Att logistikfastigheter är en bättre investe-
ring än kontor och butikslokaler var flera 
av talarna på Intelligent Logistiks konferens 
Logistikläget 2017 överens om. De poängte-
rade dock att man får skilja mellan två seg-
ment av logistikfastigheter: storstadsnära och 
icke storstadsnära.

– Stadsnära logistikfastigheter kommer 
att bli en bristvara i framtiden, spådde Peter 
Wiman, analyschef Savills.

En starkt bidragande orsak är den väx-
ande e-handeln. Sveriges import är större än 
exporten, svensk basindustri har just åter-
hämtat sig efter finanskrisen och tillväxten 
ligger i e-handeln.

onödigt skeptiska banker

– Med en tillväxttakt på 18 procent passerar 
den detaljhandeln i Stockholm om några år, 
sa Peter Wiman som menade att den höga till-
växten för e-handeln kommer att fortsätta i 
minst fem år till.

– Vi ligger fortfarande under EU-snittet 
och långt under Storbritannien. Marknaden 
för livsmedel på nätet är till exempel väldigt 
omogen.

Den här utvecklingen driver på efterfrågan 
på stadsnära logistik.

– Industriområden är redan bortbyggda 
och marknaden för exempelvis matvaror 

Lysande framtid för stadsnära logistik
Stadsnära logistik blir en bristvara i framtiden, spådde 
Savills analyschef Peter Wiman på Logistikläget 2017. 
Och han fick medhåll – bland annat av Gustaf Herme-
lin på Catena. 

är klassiska köpcentrum och gallerior i stä-
dernas utkanter. 

– Det blir vi som fastighetsägare som får ta 
rollen som innovatörer i stadslogistiken. De 
här galleriorna som blir tomma kan till exem-
pel användas för stadsnära logistik.

En annan framtidsfråga för logistiken som 
måste lösas är ökad trängsel på gatorna och 
den problematiska tunga trafiken i storstä-
derna, där bristen på samordning gör att en 
allt för liten del av lastutrymmet utnyttjas. 

– Idag ser vi massor med lastbilar som åker 

in i storstäderna. Kan man göra om systemet 
som råder och fylla bilarna kan man ta bort 
70–80 procent av transporterna, sa Gustaf 
Hermelin.

Att lyckas med att göra logistiken ”better, 
faster and smarter” kommer vara en viktig 
framgångsfaktor för en region, menar han. 

– Den stad som inte har ett fungerande 
logistiknätverk i framtiden kommer inte ligga 
med i den ligan. 

AV KlArA eriKSSoN

www.corem.se

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

RÅDMANNEN 3 - VÄSTGÖTAGATAN 16
I fastigheten Rådmannen 3 strax utanför centrala Katrineholm erbjuder vi nu välskötta 
och flexibla lokaler från 500-17 000 kvm. I markplan finns 9 300 kvm produktions- 
och lagerlokaler med ca 4,2 meter till balk, fyra stycken portar med lastkaj samt två 
markportar. Resterande våningsplan består av kontor och produktionsytor. Fastigheten 
lämpar sig för t ex produktions-, lager-, kontors-, skol- och vårdverksamhet. 

TEKNISK INFORMATION
• Takhöjd: 2,5 m-4,2 m.

• Uppvärmning: Fjärrvärme.

• Portar: 6 st, H3,5m x B3 m.

• Truckladdning: Ja.

• Rangeryta: Ja.

FLEXIBLA LOKALER I KATRINEHOLM

FLEXIBLA LOKALER I KATRINEHOLM

• Lager: Ca 3 000 kvm.

• Produktion: Ca 4 500 kvm.

• Kontor: Ca 7 000 kvm.

• Övrigt: Ca 2 500 kvm.

– Det blir vi som fastighetsägare som får 
ta rollen som innovatörer i stadslogistiken, 
säger Gustaf hermelin.

 – idag är det strid om lokalerna i Stockholms 
centrala delar, säger Peter wiman.
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12. Intelligent Logistik

Apotea har uppmärksammats för sina nöjda 
kunder och flera gånger prisats för sin logis-
tik, nu senast med PostNord Logistics Award 
som delades ut i mars.

Apotea grundades 2011 och levererar apo-
teksprodukter till kunder i hela Norden från 
centrallagret i Morgongåva norr om Uppsala.

lager utanför det vanliga 

Att välja Morgongåva logistikläge för ett 
e-handelslager är kanske inte det självklara 
valet för alla. Men Pär Svärdsons relation till 
orten går långt tillbaka, och det tillsammans 
med en flexibel ägare, en bra arbetsmarknad 
och ett helt okej läge vägde över för Apotea. 

– Morgongåva företagspark ägs av Anders 
Wall och han ville att det skulle vara fart i 
bygden. Han har varit oerhört flexibel, i bör-

jan behövde vi bara betala hyra för delar av 
lokalen, förklarar Pär Svärdson.

– E-handel är väldigt arbetsintensivt men 
kräver inte så många transporter. Här är 
ingen fantastisk arbetsmarknad så det är lätt 
att hitta medarbetare, men är ändå inte jätte-
långt bort från Stockholmsmarknaden.

Just nu uppför Logistic Contractor ett 
38 000 kvm stort lager som Apotea kommer 
att hyra – intill Apoteas gamla lokaler – där 
man beräknar behöva en arbetsstyrka på 500 
personer. Nu finns det dessutom flera andra 
e-handelsbolag på orten. Liv i bygden har det 
alltså blivit. 

– Dessutom kommer vi ha solceller på 
taket, så en solig dag då vi inte jobbar kom-
mer hela bygden att försörjas med el från vår 
solcellspark, berättade Pär Svärdson.

Någon automation i det nya lagret är däre-
mot inte aktuellt.

– Vi har automatiserat väldigt mycket i vår 
IT. Men vad det gäller att packa paket har 
ingen visat mig en bra lösning.

– Våra nya lokaler kommer bli någon semi-
variant. 

Växande bolag 

Bolaget växer så det knakar. Första halvåret 
2016 sålde Apotea för 450 miljoner kronor, 
mot 266 miljoner under samma period 2015. 
Förra året låg produktionen på 70 000 paket 

automation inget för apotea
Robotlager är hett just 
nu inom e-handeln. Men 
för prisade nätapoteket 
Apotea är automation inte 
aktuellt. ”Vi vill inte vara 
försökskaniner” säger vd 
Pär Svärdson. Framgångs-
konceptet är ett annat.

i veckan och nu är den uppe på drygt 20 000 
paket om dagen.

Apotea har även fått utmärkelsen e-Retailer 
of the Year tre år i rad. ”I en klass för sig” stod 
det bland annat i juryns senaste motivering. 
Enligt branschtidningen Markets rapport 
”Handelns hetaste kedjor och butiker 2016” 

är Apotea Sveriges populäraste butiksvaru-
märke i detaljhandeln. De slår till och med 
Ikea.

leverans och varumärke i fokus

I framgångskonceptet ligger ett målmedvetet 
varumärkesbyggande och ett särskilt fokus 
på leveransen. Hur varan levereras är det 
viktigaste för kunderna och borde därför 
vara viktigast även för företagen, menar Pär 
Svärdson, som menar att många dock har 
fokus någon annanstans.

– I e-handelsvärlden försöker alla få kun-
derna att lägga en order, men det är först då 
kundens resa börjar. Och då har e-handlaren 
dragit, då när det gäller, sa Pär Svärdson.

Hos Apotea kan kunderna välja mellan sju 
olika transportörer och mängder av leverans-
sätt, där Apotea även ”uppfunnit” några egna: 
som hemleverans till dörren kvällstid. 

Överallt är varumärket väl synligt i rött 
– ett varumärkesbyggande som konkurren-
terna också slarvar med. 

– I e-handeln är det förvånansvärt många 
som levererar i bruna lådor. Vilket slöseri med 
reklamutrymme. Och i apoteksbranschen är 
det lika illa, vår konkurrent Apoteket har ju 
inte ens något namn. Vi kallar dem AB, sa Pär 
Svärdson. 

Att satsa på att vinna kundernas lojalitet 
gör man dumt i, menar han. 

– Kunder är inte lojala på nätet. Antingen 
är man bäst – och då handlar det om att vara 
bäst på att leverera. Eller så satsar man på 
identitetsbyggande och ”gilla-faktorn”. 

Själv gör Apotea båda.
– Det handlar om att antingen vara bättre 

eller vara den kunden föredrar. Vi samlar till 
exempel in överblivna läkemedel, satsar på 
solceller, försörjer barn i Kambodja och har 
påbörjat ett samarbete med WWF för Öster-
sjön.

AV KlArA eriKSSoN

”I e-handelsvärlden för-
söker alla få kunderna 
att lägga en order, men 
det är först då kundens 
resa börjar”

Apotea utnyttjar förpackningen som marknadsföringskanal, en till stor del outnyttjad resurs i e-handeln. 
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– 95 procent av omdömena vi får handlar om 
leveransen eller priset, ändå glömmer många  
e-handlare bort leveranserna och fokuserar 
bara på att sälja produkter, berättade Apo-
teas vd Pär Svärdson vid logistikläget 2017.

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
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Nätraketen Sportamore har haft en hektisk 
sommar, med lagerflytt från 11 000 kvm i 
Spånga till 23 000 nybyggda kvadratmeter i 
Eskilstuna logistikpark. I juni drog verksam-
heten i nya lagret igång och under september 
ska flytten vara helt klar. 

– Det är alltid barnsjukdomar när man 
drar igång ett nytt lager, särskilt i automa-
tionsdelen, men det går bättre och bättre, 
berättar Jonas Kolehmainen, logistikchef på 
Sportamore. 

Sportamore, som säljer sport på nätet har 
vuxit snabbt sedan starten 2010. 

Kulturen flyttar med

En framgångsfaktor för bolaget har varit en 
bra företagskultur. I det gamla lagret i Spånga 
byggde man bland annat skateboardramper 
för att öka trivseln för de anställda. 

– Det är ju en helt annan typ av lager vi 
flyttar in i – med automation – så vi kommer 
nog inte kunna ha några skateboardramper 
i Eskilstuna. Och det är kanske lite tidigt att 
säga om kulturen följer med, men naturligt-
vis ska vi fortsätta vara så lösningsfokuserade 
som vi varit hittills och ha kul på jobbet, säger 
Jonas Kolehmainen.

Bara ett tiotal anställda flyttar med till nya 
lagret och under sommaren har Sportamore 
anställt omkring 60 nya personer. 

– Vi har fått in omkring 1 000 ansökningar 
och gjort 700 speedintervjuer. Hittills har vi 
anställt 45 personer. Resten kommer att vara 
inhyrd personal tills vi ser hur behoven ser ut 
och vilken produktionsnivå vi hamnar på. 

Kortare ledtider 

Under flytten pågår produktionen i treskift 
och framöver planeras produktion i tvåskift. 

– Vi har redan ökat vår kapacitet med 
minst 50 procent och flytten gör att vi borde 
kunna korta våra ledtider ännu mer, berättar 
Jonas Kolehmainen. 

– Redan tidigare har vi kunnat leverera 
samma dag i Stockholm och Mälardalen om 
beställningen gjorts på förmiddagen. Planen 
framåt är att fortsätta utveckla våra leve-
ransalternativ. Vi ska vara bäst på service. 

Swisslog står för automationslösningen 
som bland annat består av ett bansystem och 
en robotanläggning från norska Autostore. 

– Det har varit en del störningar, det är ju 
en helt ny anläggning med nytt lagerhante-
ringssystem, WMS, som ska synkas med våra 
befintliga system. Lösningen känns väldigt 
bra och när den är intrimmad kommer auto-
mationslösningen ge oss både högre kapacitet 
och öka effektiviteten i verksamheten.  

bra lagerläge

Han är också nöjd med Eskilstuna som säte 
för det nya lagret. 

– Intrycket av Eskilstuna är oerhört bra 
ända från start. Både av staden, kommunen, 
Eskilstuna logistik och av de personer vi 
anställt hittills. Vi är väldigt nöjda, det kunde 
inte ha fungerat bättre, säger Jonas Kolehmai-
nen.

Fastigheten har byggts av Bockasjö och 
Sportamore hyr den på ett tioårskontrakt av 
Logistikfastigheter i Sverige – som ägs gemen-
samt av Bockasjö och Alecta. Sportamore har 

”Vi är oerhört nöjda med läget”
Under sommaren har Sportamore flyttat lagret från 
Spånga till Eskilstuna. Trots en del barnsjukdomar 
är logistikchef Jonas Kolehmainen nöjd med flytten: 
”Eskilstuna kommer bli väldigt bra, vi har redan ökat 
kapaciteten med 50 procent.”

även option att bygga på tomten intill – vid 
framtida behov kan lagerytan alltså fördubb-
las.

– Det är svårt att sia om exakt när det blir 
aktuellt med en utbyggnad. Det första steget 
för ökade volymer blir att utöka Autostore-
anläggningen med fler robotar och plocksta-
tioner, säger Jonas Kolehmainen.

– Den satsningen är redan förberedd och 
planeras genomföras etappvis över en treårs-
period 

Hittills har bolaget vuxit med omkring 25 
procent per år sedan starten. 2016 omsatte 
bolaget över 700 miljoner kronor, en ökning 
med 29 procent mot 2015.

AV hilDA hulTéN

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

www.logpoint.se

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

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

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

Planen är att kunderna 
ska kunna lägga be-
ställningen på kvällen 
och få varan nästa dag. 

under september ska flytten från Spånga till nya lagret i eskilstuna vara avklarad för e-handelskedjan Sportamore.
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– intrycket av eskilstuna är oerhört bra. både 
av staden, kommunen, eskilstuna logistik och 
av de personer vi anställt hittills. Det kunde 
inte ha fungerat bättre, säger Jonas Koleh-
mainen.
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I oktober delas en ny utmärkelse ut i logis-
tikbranschen. Under branchmässorna Elmia 
Nordic Rail/Road och Future Transport i Jön-
köping den 10–12 oktober ska nämligen Årets 
Logstiketablering 2017 koras. Priset ska lyfta 
fram en etablering som färdigställts under 
året och som är innovativ och överraskande 
i sitt val av logistikläge, design, arkitektur, 
energianvändning, arbetsmiljö, automations- 
eller hanteringslösningar. 

Behoven av moderna logistikytor växer och 
det byggs också som aldrig förr. Under 2017 
färdigställs omkring en halv miljon kvadrat-
meter logistikytor i Sverige, enligt Savills. 
Alla nya lager som byggs möter förhopp-
ningsvis ett behov på marknaden och byggs 
enligt rådande miljökrav och riktlinjer. 

– Om en fastighet inte redan är miljöcerti-
fierad så är den oftast förberedd för att bli det 
av brukaren. Sen är det ju en del byggen som 
är mer intressanta, där man satsat lite extra 
på smart logistik, låg energiförbrukning, håll-
barhet eller god arbetsmiljö, säger Linda Pers-
son, uthyrare på JLL och med i juryn för Årets 
Logistiketablering. 

Juryn jobbar utifrån ett antal kriterier, och 
väger in val av logistikläge, godsflöden, håll-

bar infrastruktur, flexibilitet, arkitektur och 
smarta logistiklösningar både utanför och i 
lagret. Grundkriteriet är att byggnaden skall 
färdigställas eller tas i drift under inneva-
rande kalenderår och att den på ett tydligt sätt 
ska spegla utvecklingen i logistikbranschen.

– Logistiketableringar är en viktig jobbska-
pare och möjliggör ett fungerande samhälle. 
Smart logistik och effektiva lager bidrar till 
samhällsbyggandet och det vill vi lyfta fram, 
säger Gustaf Berencreutz, marknadschef på 
Intelligent Logistik och initiativtagare till 
utmärkelsen. 

De tre finalisterna i Årets Logistiketable-
ring presenteras och vinnaren koras vid ett 
seminarium under mässan torsdagen den 12 
oktober. 

I juryn för Årets Logistiketablering sit-
ter: Linda Persson, JLL, Tobias Jonasson, 
Mysigma, Per Levin, Sweden Green Building 
Council samt Hilda Hultén och Gustaf Beren-
creutz, Intelligent Logistik.

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 är inblan-
dade i flera projekt kring stadsutveckling, 
automation, digitalisering och transporter. 
sofie Vennersten ger en rapport från forsk-
ningsfronten 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 ger sin syn 
på hur man kan skapa flexibla lagerlös-
ningar som möter digitaliseringstrenden 
och vilka utmaningar det skapar för den 
traditionsbundna logistikbranschen.

henrik Ahnström  
uthyrningsansvarig logistik,  
skanska fastigheter

Prisutdelning: Årets logistiketablering 
2017

Presentation av årets finalister den nya  
utmärkelsen årets logistiketablering 
2017. Prisutdelning och avslöjande av 
vinnaren.

Gustaf berencreutz & hilda hultén  
intelligent logistik

Här är årets hetaste logistikbyggen
Flexibilitet, förändrade behov, miljötänk, digital handel 
och att lösa storstadslogistiken är några aktuella frågor 
inom logistikbyggande. Intelligent Logistik listar tio av 
årets hetaste etableringar.

– en del byggen satsar lite extra på smart  
logistik, låg energiförbrukning, hållbarhet el-

ler god arbetsmiljö, säger linda Persson, Jll.

1. etableringen ska möta ett reellt 
behov eller utgöra en smart lösning 
ur flödesperspektiv för brukare och 
kunder. Valet av logistikläge ska vara 
optimalt utifrån brukarens in- och 
utgående flöden och ge lägsta möjliga 
miljöpåverkan för dessa.

2. byggnaden ska vara innovativ, 
nytänkande eller överraskande i sin 
utformning, placering eller i sin funk-
tion när det gäller val av logistikläge, 
design, arkitektur, energianvändning, 
arbetsmiljö, automations- och/eller 
hanteringslösningar.

3. byggnaden ska vara energieffektiv 
och miljöcertifierad, t ex enligt eU 
green building, breeaM eller leed 
eller vara utformad för att klara en 
sådan certifiering.

4. som arbetsplats ska den värna om 
de anställdas välmående. den bör bl 
a erbjuda, tränings- och rekreations-
möjligheter, lunchservering i anlägg-
ningen eller dess omedelbara närhet 
och bekvämt kunna nås via kollektiv-
trafik.

krITErIEr ÅrETS  
LogISTIkETaBLErINg:

Missa inte prisutdelningen på elmia den 12/10
Kenneth Verlage  
affärsutvecklings-
chef Postnord

henrik Ahnström  
uthyrningsansva-
rig logistik,  
skanska  
fastigheter

lina olsson 
projektledare 

Closer
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intelligent logistik håller ett kortseminarium under elmia Nordic rail/road/future 
Transport den 12 oktober kl 11.00–12.40, där priset Årets logistiketablering delas ut. 
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Årets tio hetaste logistiketableringar 2017

Apotea Morgongåva  
i heby bygger logistic Contractor ett 
38 000 kvm stort lager åt Morgon-
gåva företagspark, med profilen 
anders Wall i spetsen. brukaren är 
apotea, en av sveriges hetaste nätak-
törer. etableringen skapar hundratals 
jobb i ett läge där instegsjobb har stor 
betydelse för samhället. Morgongåva 
är på väg att bli ett nytt e-handelsklus-
ter med ett tiotal etablerade företag. 

Martin & Servera enköping  
i januari flyttade Martin & servera 
in i sitt nya, 36 000 kvm stora 
klimatsmarta lager i enköping, ett 
av mälardalens bästa logistiklägen. 
bygget är utfört av logistic Contractor 
och byggnaden ägs av nrP, som hyr 
ut till Martin & servera på ett 12-års-
kontrakt. flytten innebär effektivare 
logistik för företaget och är en viktig 
etablering för kommunen med 250 
nya jobbtillfällen. 

NCC önskebrunnen brunna  
nCCs koncept att bygga ”lagom” 
stora multi-tenant-lager på spekula-
tion i brunna har fallit väl ut och 
hittills har all yta blivit uthyrd innan 
den färdigställts, vilket befäster 
läget som hett. den tredje etappen, 
Önskebrunnen, på 11 000 kvm som 
nu tas i drift är såld till nreP och har 
bl a möjliggjort en smidig etablering 
för den tyska nätjätten Zalando som 
flyttar in under hösten. fjärde etappen 
är påbörjad. 

Next Step Group Göteborg  
next step group är en doldis i logis-
tikbyggarvärlden och bygger enklare 
logistiklokaler med lägre takhöjd än 
normalt i Mölnlycke logstikpark, i ett 
före detta grustag. byggena sker på 
spekulation och ger låga kvadratme-
terpriser med tanke på läget, vilket 
hittills fungerat väldigt bra med fullt 
uthyrda projekt. etapp tre är på ca 
12 000 kvm och ska stå klar för inflytt 
i höst. 

Skanska kubiklager Malmö  
skanskas spekulationsbyggkoncept 
”kubiklager” ska möta marknadens 
behov av moderna, flexibla lagery-
tor med kortare kontraktstider. det 
största kubiklagret hittills är 19 000 
kvm och byggs i norra hamnen i 
Malmö, där det satsas stort på 
infrastruktur och logistikytor från 
stadens sida. läget är utmärkt mitt 
i Öresundsregionen med god tillgång 
till sjö- och järnvägstransporter. 

Sportamore eskilstuna  
snabbväxande sportamore är ett 
av de svenska nätfenomenen som 
utmärker sig för sin företagskultur 
och sina snabba leveranser. i juni 
2017 gick flyttlasset från 11 000 kvm 
i spånga till 23 000 kvm i eskilstuna 
logistikpark som byggts av bockasjö. 
Ytan går att fördubbla på intilliggande 
tomt vid framtida behov och lagret är 
högautomatiserat, bland annat med 
ett robotlager från trendiga autostore.

Svenska retursystem Västerås  
i Västerås har Corem byggt en ny, 
30 500 kvm stor tvättanläggning åt 
svenska retursystem. anläggningen 
som blev klar i april, är resurseffektiv 
och green building-klassad. taket är 
förberett för solceller, byggnaden har 
bra ljusinsläpp och bulleravskärm-
ningar och i tvättprocessen återvinns 
värmen i för att värma upp byggna-
den. hälften av sveriges färskva-
ruleveranser till dagligvaruhandeln 
går via svenska retursystems fyra 
tvättanläggningar runt om i sverige. 
anläggningen i Västerås har en initial 
kapacitet på 70 miljoner returlådor 
och 3,5 miljoner pallar per år. 

boozt/e-City ängelholm  
Catenas planerade e-handelskluster 
utanför ängelholm med nätfenomenet 
boozt fashion som huvudetablering 
är ett intressant och nytänkande 
koncept med flexibilitet för både stora 
och små e-handelsaktörers behov 
och i ett intressant logistikläge nära 
kontinenten. boozt hyr 43 500 kvm på 
ett 15-årigt hyresavtal. totalt byggs 
77 000 kvm logistikyta, uppdelat på 
tre green building-certifierade fastig-
heter. 

elektroskandia örebro  
ett av årets största ”egenbyggen” är 
elektroskandias 40 000 kvm stora, 
nya centrallager i Örebro. byggnaden 
är placerad i ett av sveriges absolut 
bästa logistiklägen och innebär klart 
förbättrade logistikprocesser för 
bolaget, som flyttar från fem separata 
lagerpunkter till en. byggnaden har 
snygg design och hela satsningen 
känns genomtänkt och långsiktig. 

lindab Grevie  
På det lite otippade logistikläget 
grevie utanför båstad bygger venti-
lationskoncernen lindab just nu ett 
11 000 kvm stort, högautomatserat 
logistikcentrum. det nya centrallagret 
ska serva hela norden och samlar  
logistiken till en punkt. det ger bola-
get ett effektivt, koordinerat flöde ut 
till slutkunder och sitt stora nätverk 
av filialer. lagret tas i drift senare i år. 
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I juni togs första spadtaget för Castellums 
26 000 kvm stora logistikbygge på Hisingen 
i Göteborg. Det är Logistic Contractor som 
bygger och lokalen kommer att klara en Mil-
jöbyggnad silver-certifiering. Dessutom för-
bereds taket för en framtida montering av 
solceller.

– Vi certifierar all vår produktion med så 
hög certifieringsgrad som möjligt, säger Ceci-
lia Fasth, vd på Castellum region väst. 

Projektet ska stå klart för inflytt i april 2018 
och utgör den första etappen av Hisingen 
logistikpark, som Castellum planerar att 
skapa i anslutning till Göteborgs hamn. Byg-
get har inletts på spekulation, det vill säga 
utan någon kontrakterad hyresgäst, och 
anläggningen är anpassad för 1–3 kunder. 

– Vi har hyrt ut bra de sista åren, har en 
stark kundstock så det ser ut som om vi kom-
mer att kunna fylla lokalen ganska snabbt.

Har konflikten i containerhamnen påver-
kat möjligheterna att hitta hyresgäster som 
vill etablera logistikverksamhet i Göteborg? 

– Hamnkonflikten är något vi diskuterat 
mycket, men jag upplever faktiskt att det finns 
hög efterfrågan i alla fall. Vi offererar bra och 
det råder en allmänt stark konjunktur. Vi är 
nästan förvånade att det inte påverkat mer. 

Just nu har Castellum totalt omkring  
50 000 kvm logistikyta under uppförande i 
Göteborg. 

– Det är mycket för oss, det går väldigt bra nu. 

Slåss om kunderna

Castellum är inte ensamma om att bygga 
för logistik i Göteborg. På Hisingen har just 
nu ytterligare tre bolag spekulationsbyggen 
igång: Bockasjö, Prologis och NCC. 

Även i Mölnlycke logistikpark utanför 
Göteborg bygger One Step Group en 12 000 
kvm stor logistikyta på spekulation. Det enda 
av bolagen som inte påbörjat något bygge är 
Göteborgs hamn. 

– Det är en del som är uthyrt och andra 
bygger helt utan att ha några kontrakterade 
kunder. 

Tidigare har de fem fastighetsbolagen som 
utvecklar den nya logistikparken på Hisingen 
gjort gemensam sak i sin marknadsföring av 
”Port of Gothenburg Logistics Park”. 

– Det har under många år varit en väldigt 
hämmad situation med hög efterfrågan och 
ont om mark att etablera sig på här i Göte-
borgs kommun. När vi fick den här möjlighe-
ten att bygga på Hisingen så behövde vi göra 
gemensam sak för att bli av med ryktet om 

kapprustning med logistikytor i göteborg
Just ny bygger fyra fastighetsbolag logistik på speku-
lation i Göteborgs hamn. ”Vi har satt läget på kartan 
tillsammans, men nu är det lite armbrytning om kun-
derna”, säger Cecilia Fasth på Castellum, som står för 
ett av storbyggena. 

markbrist och sätta Göteborg på kartan igen.
Nu verkar det dock vara mer individuella 

lopp att vänta. 
– Lika mycket som vi är goda vänner så är 

vi ju hårda konkurrenter på kundsidan. Nu 
har vi fått bort ryktet om att det inte finns 
mark. Så nu är det nog lite mer armbrytning 
mellan bolagen. 

Castellum har en fördel i sin starka logis-
tikportfölj och i sina långa kundrelationer, 
menar hon.

– Vi har en enormt stor portfölj med stora 
lager- och logistikytor i Västsverige, där flera 
kunder har behov av att förändra sitt lager-
behov. Vi har ju också gjort oss kända för att 

kunna hjälpa till med förändringar under 
kontraktstiden. Mellan 50 och 70 procent av 
de ytor vi bygger tas över av befintliga kunder. 

Det andra storbygget som Castellum gör i 
Göteborg är en 19 000 kvm stor logistikfastig-
het åt Exertis Captech. 

– Det är ett bra exempel där en befintlig 
kund har behov av att flytta till större. 

Lokalen på 5 870 kvm i Västra Frölunda 
som Captech lämnar tas över av Newbody. 

– Det är en ny kund för oss. Det blir en del 
pusslande. 

I Göteborgs hamn kommer de nya hyres-
gästerna troligtvis finnas inom antingen 
e-handeln eller fordonsindustrin, tror Cecilia 
Fasth. Flera av de ytor om hyrts ut i parken 
hittills har varit till verksamhet som är kopp-
lad till Volvos verksamhet i Torslanda. 

– Om jag ska gissa och utgår ifrån de offer-
ter vi har ute så är det troligtvis de två seg-
menten det handlar om.  

hårt tryck i storstäderna

Det är framför allt i storstadsregionerna det 
byggs och efterfrågan kommer till stor del 
från e-handeln, menar Cecilia Fasth. 

– Det finns många e-handlare som vill ha 
egna lager, men också tredjepartslogistiker 
och de som hanterar paket har allt mer att 
göra. 

I Stockholm nord är Castellum också i byg-
gartagen. I maj inleddes bygget av en 12 200 
kvm stor logistikanläggning i Rosersberg och 
även den byggs på spekulation. Att tidigare 
industriområden avvecklas till förmån för 
bostäder ökar också efterfrågan på nya logis-
tikytor. 

– I både Göteborg och Stockholm står 
många äldre industri- och lagerbyggnader 
inför att behöva ge vika för bostadsbyggande. 
Det gör att många hyresgäster känner osäker-
het om att fortsätta investera i sina lager och 
ser sig om efter nya lokaler för att säkra sin 
framtid. Det är såklart positivt för oss som 
kan kontraktera dem till nya lokaler, säger 
Cecilia Fasth.

Lagret i Brunna är tänkt för 1–3 hyresgäster 
och beräknas även det stå färdigt under våren 
2018. För Cecilia Fasth väntar dock nya utma-
ningar innan dess. Vid årsskiftet lämnar hon 
Castellum för att bli vd på Stena Fastigheter. 

– Stena jobbar främst med bostäder och 
kommersiella fastigheter, så jag lämnar indu-
stri- och logistikfastigheter. Det är alltid lite 
vemodigt att lämna en arbetsplats, men det 
ska bli spännande.

AV hilDA hulTéN

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

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

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

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

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

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

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

ANNONSSÄLJARE SÖKES

 
intelligentlogistik.com

!
»Hamnkonflikten är 
något vi diskuterat 
mycket, men jag upple-
ver faktiskt att det finns 
hög efterfrågan i alla 
fall. Vi offererar bra och 
det råder en allmänt 
stark konjunktur. Vi är 
nästan förvånade att 
det inte påverkat mer«

– Mellan 50 och 70 procent av de ytor vi bygger tas över av befintliga kunder,  
säger Cecilia fasth.
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Konceptet ”Physical Internet” översatt 
”Fysiskt Internet” är ett koncept för ett nytt, 
öppet, globalt logistiksystem som ska bygga 
fysisk, digital och operativ interkonnektivitet.

Visionen är att allt gods i framtiden ska 
färdas i smarta, miljövänliga, uppkopplade 
enheter, i storlekar från ett litet paket till en 
standardcontainer. Modulerna ska gå att följa 
och övervaka kontinuerligt enligt Internet of 
Things-principen. Systemet ska ersätta andra 
rådande logistiksystem och skapa effektivare, 
miljövänligare logistik- och transportsystem 
med schysstare villkor – är tanken.

Konceptet har satts upp som målbild för 
logistiken år 2050 i Europa och får stort 
finansiellt stöd från Europeiska kommis-
sionen. Även i USA finns storfinansiärer som 
SNF, MHIA och CICMHE, det hålls kurser 
i ämnet och i Österrike utlystes nyligen den 
första professuren på området.

– Fysiskt internet är ett intressant koncept, 
men det är inte moget att vara målbilden för 
logistikutvecklingen, säger Henrik Sternberg, 
docent vid Avdelningen för förpackningslo-
gistik i Lund.

– Projektet stöttas helt okritiskt av hundra-

tals företag, det är lite ”Kejsarens nya inter-
net” över det hela.

Grava förenklingar

Tillsammans med lundaprofessorn Andreas 
Norrman har han analyserat den befintliga 
forskningslitteraturen kring Fysiskt internet, 
granskat konceptet och undersökt vad effek-
terna på transportnäringen egentligen blir. 

I artikeln, som nyligen publicerats i ansedda 
International Journal of Physical Distribu-
tion and Logistics Management, ifrågasätter 
forskarna potentialen på flera plan – bland 
annat påståendet att kontinuerliga auktioner 
i realtid om vilket åkeri som kör till lägsta 
pris mellan hubbar skulle göra chaufförernas 
arbetssituation bättre. De ifrågasätter också 
de potentiella miljövinsterna som utlovas.

– När man beräknar effekter av ett nytt kon-
cept är det naturligt att göra förenklingar Men 
den forskning som utlovar stora miljövinster 
genom Physical Internet förenklar ner flera 
mataffärers sortiment till en enda produkt 
som transporteras på samma sätt alltid. Så 
grava förenklingar gör att det är svårt att dra 
några slutsatser om eventuella miljövinster.

Tveksam nytta med Fysiskt Internet
”Physical Internet” är EUs utopiska framtidsvision för 
ett effektivare, miljövänligare globalt transportsystem 
med schysstare villkor. Både EU och företagsvärlden 
satsar stora pengar för att utveckla konceptet. ”Men 
potentialen är högst tveksam” menar lundaforskaren 
Henrik Sternberg.

Den största svagheten i konceptet är bristen 
på affärsmodellstänk.

– Om vi tar Sverige som exempel är det en 
stor konkurrensfördel att – som de stora aktö-
rerna – ha distributionsnätverk i hela landet. 
I Physical Internet ska alla logistikoperatörer 
ge upp sitt eget nätverk och låta alla använda 
deras terminaler. Men vi har inte hittat något 
stöd för att t ex Schenker eller DHL skulle 
vilja ge upp sin affärsmodell.

Ny utveckling inom logistikområdet är 

viktigt, både för Sveriges konkurrenskraft och 
miljön, betonar Henrik Sternberg. Och idén 
om Physical Internet bygger på samarbeten, 
teknisk utveckling och transparens, som alla 
är viktiga utvecklingområden.

– Men vi får inte låsa oss vid ett målsys-
tem som har tveksamma förutsättningar att 
omsättas i verklighet, särskilt inte innan vi 
vet om systemet har några positiva effekter 
för miljö och arbetsvillkor.

AV hilDA hulTéN
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– Vi har inte hittat något stöd för att t ex Schenker eller Dhl skulle vilja ge upp sin  
affärsmodell, säger henrik Sternberg.
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Newbody vinner på digitaliserad logistik

Via Newbody i Västra Frölunda kan fören-
ingar och skolklasser sälja strumpor, funk-
tionskläder med mera och tjäna pengar till 
resor eller aktiviteter.

De senaste åren har företaget satsat stort 
på digitalisering i flera olika projekt. En del 
är ett system för visibilitet och administration 
av transporterna i hela försörjningskedjan 
som utvecklats i samarbete med Boråsföreta-
get Centiro. Sedan hösten 2015 har Newbody 
integrerat alla transportörer och kan skapa 
elektroniska sändningar direkt från sin leve-
rantörsplattform och sin e-handelsplattform.

Transportstatus i realtid

Förra våren infördes ett kontrolltorn för fak-
turor och leveranser i Centiro. Systemet gör 
det möjligt att följa upp status på transporter 
i realtid. Om ett paket till exempel inte har 
skannats som förväntat på en terminal signa-
lerar systemet. Ett snabbt telefonsamtal kan 
då ge svaret på vad som hänt.

– Vi har gått ifrån ett steg där vi reagerade 
på ett leveransproblem när kunderna ringde 
oss, till att vi i ett tidigt skede ser en avvikelse 

och förhoppningsvis löser problemet innan 
kunden ens vet att det funnits ett. Vi har lagt 
mycket tid på att sätta detta arbetssätt och vi 
är väldigt duktiga vill jag påstå, säger Erik 
Claesson.

Ännu återstår en del arbete med att finjus-
tera fraktprisberäkning och fakturakontroll. 
Redan nu går det dock att se en tydlig effekt: 
reducerad hanteringstid. Systemet signalerar 
vid avvikelser och medarbetarna slipper lus-
läsa fakturor för att hitta fel.

Ger ökad visibilitet

Vilka är de största fördelarna med systemet?
– Digitaliseringen leder till ökad visibi-

litet. Alla i kedjan ser samma sak och då är 
det lättare att diskutera om det uppstår något 
problem. Produktiviteten blir också högre. Vi 
behöver bara agera när våra system lyser rött 
och kan lägga resurserna på rätt saker.

Den senaste stora nyheten sjösattes i janu-
ari: ett projekt med en ny e-handelsplattform. 
Varje förening och skolklass som säljer New-
bodys produkter har en unik webbshop. Den 
klassiska katalogen finns kvar som ett kom-

Skolklasser och idrottsföreningar som säljer Newbo-
dys produkter har fått en ny kanal: en egen webbshop. 
Projektet ger möjlighet till såväl ökad försäljning som 
effektivare logistik. Införandet gick smidigt, men gav 
samtidigt företaget en viktig lärdom. 
– Vi underskattade att förändring tar tid, säger logis-
tikchefen Erik Claesson.

plement, men varje order går nu via den digi-
tala butiken.

För Newbody finns många fördelar, inte 
minst ur ett logistikperspektiv. Tidigare har 
det inte gått att se den löpande orderingången 
innan beställningen kommer, sex veckor efter 
försäljningsstarten. Den digitala lösningen 
gör det möjligt att se varje order som kom-
mer in.

– Det är en jättefördel för oss att få tillgång 
till den informationen. Vi får mycket lättare 
med planering av inköp, bemanning, kapaci-
teten på lagret och så vidare. Vi kan agera i 
förväg och vara proaktiva.

förändring tar tid 

Även föreningar och skolklasser vinner på 

att sälja via en egen webbshop enligt Erik 
Claesson. Möjligheten att nå ut till en större 
kundbas ökar när det går att dela en länk till 
den egna webbshoppen via mejl eller soci-
ala medier. När slutkunden själv lägger sin 
beställning slipper föreningen en del av job-
bet.

Men för att dra nytta av fördelarna gäller 
det att kunderna tar till sig nyheterna. Även 
om många är positiva och har börjat använda 
webbshopparna har projektet gett Newbody 
viktiga lärdomar.

– Vi tror mycket på detta, men underskat-
tade att förändring tar tid. Det är ett helt nytt 
sätt att sälja, från att ha en fysisk katalog ska 
kunderna nu öppna en webbshop och locka in 
trafik. Nu har vi mycket fokus på att förenkla 
för våra föreningar och klasser och utbilda 
dem i hur de ska använda shopen på bästa 
sätt, säger Erik Claesson.

 lokal lagerflytt 

Efter vårens inkörningsperiod har företaget 
förhoppningar om att den riktiga effekten 
försäljningsmässigt kommer under hösten.

Närmast i tid sker en annan förändring: 
verksamheten flyttar. Kontraktet på fastighe-
ten på Fältspatsgatan löper ut och flyttlasset 
går ett par kilometer bort, till Ekonomivägen. 
Den nya, ca 6 000 kvadratmeter stora lokalen 
ägs av Castellum och ska förutom lager också 
inrymma Newbodys huvudkontor. 

AV MiNNA uliN

”Vi har gått ifrån ett 
steg där vi reagerade 
på ett leveransproblem 
när kunderna ringde 
oss, till att vi i ett tidigt 
skede ser en avvikelse 
och förhoppningsvis 
löser problemet innan 
kunden ens vet att det 
funnits ett”– Vi tror mycket på detta, men underskattade att förändring tar tid, säger erik Claesson. 

från lagret i Västra frölunda servar Newbody skolklasser och föreningar i med kläder och 
strumpor. försäljningen kan numera skötas helt digitalt. 

Den digitala lösningen gör det möjligt att se varje order som kommer in, vilket underlättar både 
inköp, bemanning och lagerkapacitet.
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I början av september gästade Amazons glo-
bala logistikchef Tim Collins Stockholm, som 
huvudtalare vid Optilons Supply Chain Con-
ference, med temat ”Go Digital”. 

– Jag har blivit ombedd att tala om digita-
lisering, men det är svårt för oss, för vi har 
alltid varit digitala. Om ni frågar mig var man 
ska börja digitalisera sin verksamhet är svaret 
överallt, inledde han. 

Tim Collins har titeln VP Global Logis-
tics och förutom Amazons globala logistik 
ansvarar han för utvecklingen av last mile-
leveranser. Ett ganska stort jobb med tanke 
på företagets kaxiga tillväxtplan. 

– Vi ska sälja allt som går att sälja till var-
enda person på hela jorden. 

Amazon har ett säljkontor i Stockholm 
och AWS, Amazon Web Services bygger just 
nu datacenter på tre orter i Mälardalen. Men 
exakt när Amazon kommer att etablera lager 
i Norden svarar Tim Collins undvikande på. 

– Vi är inte så stora i Norden än. Men det 
är en tidsfråga, om 5–10 år kommer vi säkert 
ha lager här. 

utgår från kunden

Få har missat Amazons framgångsresa. Före-
taget grundades 1995 av Jeff Besos som en 
e-bokhandel och företaget är nu världens 
största e-detaljist som omsätter 150 miljarder 
dollar och växer 25 procent per år. 

– Jeff Besos ville bygga det mest kundfoku-
serade företaget i världen och den visionen är 
invävd i allt vi gör. Vi är kundbesatta, vi utgår 
alltid från kundbehoven och jobbar bakåt 
från det. 

Inte bara konsumenterna betraktas som 
kunder utan även de företag som säljer via 
vår plattform, våra innehållsskapare och våra 
distributörer är våra kunder, förklarar Tim 
Collins.

– Vi har hundratals konkurrenter på var-
enda marknad vi finns på, men har aldrig 
varit särskilt fokuserade på konkurrenter. 

Men Jeff Besos har alltid sagt att Amazons 
nästa stora konkurrent inte kommer att vara 
Walmart eller något annat storföretag. Det 
kommer vara en kille i ett garage som lyckas 
göra det vi gör fast snabbare och bättre. 

Tim Collins bor i bolagets hemstad Seattle 
och började på Amazon redan 1999. 

2014 slutade han på Amazon för ett jobb på 
Uber – men valde att återvända ”hem” efter 
två år. 

– På Uber var det precis så – som den där 
killen i garaget. De växer snabbare och är mer 
framgångsrika än oss. Det var frustrerande, 
det var därför jag gick tillbaka, säger han 
skämtsamt. 

inspireras av tillverkningsindustrin

I en föränderlig värld finns det vissa saker 
som inte förändras, menar Tim Collins. 

– Pris, bekvämlighet och sortiment är kon-
stanta fokusområden för oss. Vi har inga kun-
der som ringer och ber oss höja priserna, ha 
mer obekväma leveranser eller minska utbu-
det och bara sälja en produkt. Det händer inte. 

– Ökat sortiment ger ökad trafik och ökad 
försäljning och fler kunder och leverantörer, 
vilket ger oss möjlighet att sänka våra kostna-
der. Det är en positiv spiral. 

– Kundbesatthet, långsiktigt tänkande, hög 
innovationsgrad och operativ excellens är den 
enkla sanningen om framgången, samman-
fattar Tim Collins. 

Enligt honom är Amazon varken ett han-
dels- eller teknikföretag, utan snarare ett till-
verkningsföretag. 

– Vi jobbar mycket med lean, systemtän-
kande och optimering av flaskhalsar. Det är 
vanliga arbetsmetoder i traditionell tillverk-
ning, men inte nödvändigtvis i handeln. 

Många anställda har sin bakgrund i indu-
strin. Vdn för Amazon Consumables kommer 
till exempel från en bakgrund som kemiin-
genjör. Bolaget ingår också i MIT:s LGO-pro-
gram för att säkra kompetensen inom global 

Så ska amazon ta över världen
– Vi utgår alltid från vad kunden vill och jobbar bakåt 
från det. Det är det viktigaste man måste förstå om 
Amazon, säger logistikchefen Tim Collins. Kundfokus 
och att våga misslyckas är två framgångsfaktorer. Och 
målet är att sälja ”allt som går att sälja till alla i hela 
världen”. 

tillverkning och ledarskap, där företag som 
GM, ABB, Boeing och Amgen ingår. 

– Det visar lite hur vi tänker kring vår 
verksamhet. Vi vill vara ett stort företag men 
också en innovationsmaskin. Det kräver stän-
digt ny kompetens. Jag lägger väldigt mycket 
av min tid på att hitta nya talanger. 

lanserar entimmes-leveranser

Kraven på snabbare leveranser är en stor 
utmaning för e-handelslogistiken. 

– När jag började på Amazon 1999 var det 
coolt att bara beställa något på nätet – det 
räckte att det kom fram någon gång. Men 
sedan dess har det bara gått fortare och for-
tare, förväntningarna har skruvats upp. Idag 
vill kunderna ha sin leverans direkt. 

Det senaste tillskottet i leveransutbudet 
är Prime Now som lovar leverans inom en 
timme från beställning. Systemet finns redan 
i 50 städer runtom i världen. 

– Det är utmanande och kräver hög preci-
sion. Men kunderna älskar det! 

Även högsäsonger och kampanjdagar som 
Cyber Monday och Amazons egen årliga 
readag Prime Day ställer stora krav på syste-
men. Under Prime Day 2017 som ägde rum 
den 12 juli ökade omsättningen med 60 pro-
cent mot 2016. 

– Det är det ultimata lagarbetet: 30 timmar 
med global koordinering i olika tidszoner 
och allt måste ske sömlöst. Att lyckas få tio-
tals miljoner produkter till kunder över hela 
världen på under 24 timmar – det kan vara en 
liten utmaning.

Än så länge sker det mesta av lagerplocket 
på Amazon manuellt. 

– Vi måste vara snabba och flexibla om vi 
ska kunna leverera så snabbt som kunderna 
kräver. Och det är fortfarande snabbast att ha 
människor som sköter plocket. 

För att klara den snabba tillväxten gäller 
det också att hitta leverantörer som kan hänga 
med. 

– De bästa leverantörerna är de som klarar 
att hålla jämna steg med oss och ändå upp-
rätthålla kvaliteten. Vi testar även Amazon 
Flex, ett uberliknande koncept för leveranser 
som växer väldigt fort. 

Ett annat innovationsprojekt som testas i 
Seattle är Amazon Go – en fysisk butik helt 
utan kassor där allt kunderna köper registre-
ras automatiskt med hjälp av maskinell inlär-
ning, sensorer och augmenterad teknik. 

– Feedbacken från kunderna är att det 
känns som att stjäla. Det är ett kul projekt. 

okej att misslyckas

En viktig värdegrund hos Amazon är att det 
ska vara okej att misslyckas. 

– Vi lär oss jättemycket av våra misstag, det 
är en viktig del i innovationsprocessen. Vi 
ägnar oss mer åt saker som är dåliga, dumma 
och fel än att klappa oss själva på axeln. 

Det är viktigt att fortsätta vara ödmjuk 
och att aldrig sluta försöka bli bättre – då blir 
någon annan det. 

Enligt Tim Collins har Amazon gjort väl-
digt många misstag. Ett är att vara anonyma 
i media, vilket lett till ryktesspridning om 
bland annat dåliga arbetsförhållanden.

– Det har varit ett stort misstag att inte vara 
bättre på att prata externt om det vi gör. 

AV hilDA hulTéN

Med Prime Now lovar Amazon leverans inom en timme från beställning. Konceptet finns redan i 50 storstäder i världen. 
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»Det har varit ett stort 
misstag att inte vara 
bättre på att prata ex-
ternt om det vi gör« 

– Vi måste vara extremt flexibla om vi ska 
kunna leverera så snabbt som kunderna 
kräver. och det är fortfarande snabbast att 
ha människor som sköter plocket, säger Tim 
Collins. 

f
o

T
o

: 
C

iN
A

 S
T
e

N
S

S
o

N



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

Intelligent Logistik. 21

För fem år sedan startade Linus Näsström och 
kollegan Andreas Lagerbäck sin verksamhet 
inom tomgodshantering med bas i Norrkö-
ping. På fem år har verksamheten gått från 
noll till 100 miljoner kronor i omsättning. 
Varje månad hanterar företaget 200 000– 
250 000 pallar.

– Första året omsatte vi sju miljoner kro-
nor, andra året 14, tredje året 25 och förra året 
62. För 2017 är prognosen 100 miljoner, berät-
tar Linus Näsström, vd på PSRS Pallservice.

bakgrund inom bemanning

Som 19-åring började han jobba extra i 
Andreas Lagerbäcks företag Bemannings-
proffsen.

– Jag började som inhyrd och blev senare 
försäljningschef. När Andreas sålde företaget 
för fem år sedan gjorde vi gemensam sak.

De startade Pallservice Renova Syd, som 
ett systerföretag till familjeföretaget Pallser-
vice Renova.

– Vi jobbade med entreprenadlösningar 
inom lager och logistik och kände till och 
tyckte om branschen. Det är kul att fortsätta 
jobba med logistik och samtidigt försöka för-
ändra en ganska omodern bransch. 

Idag är bolagen separata produktionsbolag 
med samarbete. Men krutet ligger i säljbola-
get PSRS Pallservice. Kunderna är allt från 
partihandlare och grossistföretag till butiks-
kedjor, livsmedelsbranschen och tillverk-
ningsindustrin.

bransch med dåligt rykte

Pallhanteringsbranschen har länge dragits 
med dåligt rykte, som en oseriös bransch med 
låg digitalisering, mycket svinn och ineffektiv 
logstik.

– Beställningar görs på papper eller i tele-
fon och det mesta administrativa arbetet sker 
fortfarande i Excel, även hos oss. Det vill vi 
förändra.

Av det 60-tal pallhanteringsföretag som 
verkar i Sverige finns det enligt Linus Näs-
ström en handfull som tänker framåt och 

försöker förändra branschen.
– Våra främsta konkurrenter är Waba 

Gruppen, Norrlandspall, Erico Pall, CPLgrup-
pen och Stea, förutom en del internationella 
aktörer. De är alla duktiga och satsar framåt.

Linus Näsström har lång bakgrund som 
professionell hockeyspelare i Norrköpingsla-
get Vita Hästen.

– Min hockeybakgrund har gjort att jag 
älskar att tävla. Det sporrar mig att det finns 
andra i branschen som också är duktiga och 
satsar.

rickstäckande nätverk

Att starta verksamheten i just Norrköping var 
strategiskt smart, tror Linus Näsström.

– Norrköping är ett väldigt bra logistikläge, 
särskilt för den här typen av verksamhet. 

När de började var ambitionen att verka 
lokalt, men i takt med att verksamheten vuxit 
har företaget startat pallhanteringsanlägg-
ningar i Falkenberg, Umeå, Göteborg och 
Enköping

– Vi har byggt på med anläggningar i stra-

Ny app ska digitalisera pallhanteringen 
Läget och en slimmad organisation har varit fram-
gångsfaktorer för PSRS Pallservice i Norrköping, som 
växt från noll till 100 miljoner SEK i omsättning på 
bara fem år. Nästa steg är att digitalisera tomgodshan-
teringen med en ny app.

tegiska lägen och är rikstäckande med det 
nätverk vi har idag. Det har varit en styrka 
att kunna bygga på strategiska platser för att 
kunna täcka hela Sverige.

Nästa steg blir att etablera en anläggning i 
Malmötrakten.

– Den stora kostnadsposten i vår bransch är 
transporterna. Att minska avstånden till kun-
derna är jätteviktigt. Än så länge har flödena 
inte varit tillräckligt stora i sydvästra Sverige, 
men vi tittar på möjligheterna att etablera oss 
i Malmö inom kort. 

Målet är att bli nationell marknadsledare 
inom tomgodshantering.

– Vi har haft låga overheadkostnader och 
kunnat pressa priserna. Sen har vi ägnat oss åt 
uppsökande försäljning, det förekom knappt 
när vi startade för fem år sedan.

Digitaliserar pallhanteringen

Ett stort steg i utvecklingen är att företaget 
just nu utvecklar ett eget IT-system med en 
app för att skapa totalkontroll över tomgods-
hanteringen.

– Vi vill digitalisera tomgodshanteringen. 
Planen är att börja testa systemet för våra 
interna processer under september och att 
erbjuda våra kunder att ansluta sig från års-
skiftet.

Systemet byggs av Miller Development och 
utvecklingen av appen sker i samspråk med 
kunderna.

– Den här typen av it-lösning efterfrågas 
mer och mer av våra partners. Än så länge är 
det inget krav, men det är på väg att bli det.

Den största utmaningen ligger i att få 
appen användarvänlig.

– Om appen fungerar som jag tänker så 
kommer den att underlätta tomgodshan-
teringen för både oss och våra kunder, och 
minska onödig tid som läggs på administra-
tion. Man ska få en överblick över läget och 
kunna hantera pallar från alla leverantörer i 
samma system. Den ska ge totalkontroll helt 
enkelt. 

AV hilDA hulTéN
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– Min hockeybakgrund har gjort att jag älskar 
att tävla. Det sporrar mig att det finns andra 
i branschen som också är duktiga och satsar, 
säger linus Näsström.
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Pallhanteringsbranschen har länge dragits med dåligt rykte, som en oseriös bransch med låg 
digitalisering, mycket svinn och ineffektiv logstik.
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I våras släpptes bomben att den tyska e-han-
delsjätten Zalando etablerar ett nordiskt 
centrallager i Sverige, en nyhet som får den 
svenska detaljhandeln att nervöst vrida sig i 
stolarna. Bolaget, som grundades 2008 i Ber-
lin, har vuxit snabbt och säljer kläder och skor 
i ett 15-tal länder, med en snabbt växande 
kundbas i Norden.

Det 30 000 kvm stora lagret ska stå färdigt 
under 2018 och byggs av NREP Logicenters i 
Brunna. Men redan i höst flyttar Zalando in i 
12 000 kvm intill, ett spekulationsbygge som 
NCC Property Development byggt i Brunna 
logistikpark. I juli köpte NREP Logicenters 
lokalen.

– Det var meningen att Zalando skulle 
flytta in direkt i det nya lagret, men projektet 
blev försenat på grund av svårare markarbe-
ten än vi räknat med. Så vi köpte Önskebrun-
nen för att kunna erbjuda snabbare inflytt, 
berättar Jonas Kennerhed på NREP Logicen-
ters.

Lagret tas i drift i slutet av året. Det nya, 
större lagret går också att bygga ut till 45 000 
kvm vid framtida behov.

Det är oklart om Zalando behåller det för-
sta lagret också eller om det ska hyras ut till 
någon annan. Jonas Kennerhed är inte orolig 
för att inte hitta nya hyresgäster. 

– Även om det är hård konkurrens på logis-
tikfastighetsmarknaden så är det en stark 
marknad som vi tror på. Och Brunna är ett 
väldigt bra läge.

”Viktig marknad för oss”

Lagret ska försörja Sverige, Norge och Fin-
land och blir ett ”satellitlager” som komplet-
terar Zalandos stora megalager i Tyskland.  

Det första satellitlagret var 20 000 kvm 
stort och byggdes i Stradella i Italien 2015 och 
är förebild för Nordenlagret. Ytterligare satel-
litlager finns i Frankrike och Polen.

– Nordenlagret blir vårt största satellitla-
ger hittills. Det säger något om hur viktig den 
nordiska marknaden är för oss, säger Zalan-
dos nordiska kommunikationschef Sigrid 
Dalberg Krajewski.

Förfarandet – att starta verksamheten i 

mindre skala för att sedan expandera och 
växa in i ett komplett lager är – också något 
Zalando gjort förut.

– Vi gjorde på liknande sätt i Stradella. 

Kortar leveranstiderna

Zalando hyr lokalerna på tioårskontrakt. 
Distributionen i Norden sköts av Postnord 
och även lagerdriften ska outsourcas. Tro-
ligtvis blir det Ingram Micro som ska sköta 
lagret. Ingram Micro har nyligen förstärkt 
sin närvaro rejält på den nordiska marknaden 
och har flera jobbannonser ute där man söker 
personal till företagets ”nya lager i Brunna”. 
Varken Zalando eller Ingram Micro vill dock 
bekräfta samarbetet ännu.

– Vi är nära ett avtal med en lokal partner 
men kan inte kommentera detta innan kon-
traktet är klart, säger Sigrid Dalberg Krajew-
ski.

Lagret gör att Zalando kommer att kunna 
korta sina leveranstider i Norden, förutom på 
Island. För Sverige blir ambitionen att leve-
rera inom 1–2 dagar, istället för nuvarande 
2–5 dagar. I Stockholmsområdet siktar bola-
get på att kunna erbjuda samma dag-leverans.

– Brunna är ett bra geografiskt läge för 
oss. Det gör att vi kan halvera leveranstiden 
mot idag, erbjuda samma dagleverans i hela 
Stockholmsregionen och över natten-leverans 
i resten av Norden.

Bolaget siktar på att omsätta en miljard 
euro i Norden inom de närmaste åren. Hur 
mycket Zalando omsätter idag är inte offici-
ellt, men omsättningen ökade med 21.5 pro-
cent under första halvåret 2017. I

lokala samarbeten

Zalando ägs till 32 procent av investmentbo-
laget Kinnevik och kopplingarna till svensk 
handel är flera. Bolaget har bl a samarbeten 
med de H&M-ägda varumärkena Weekday, 
Monki och Cheap Monday.

– Vi letar efter fler partners och vill utöka 
vårt sortiment med lokala varumärken.

Företaget har totalt omkring 200 partners i 
sitt försäljningsnätverk. Partnering-konceptet 
går ut på att andra detaljhandelsföretag säljer 
via Zalandos plattform och själva sköter logis-
tiken från sina lager, så kallad dropshipping.

– Det gör att vi kommer närmare kunderna 
och får bättre, lokalare leveranser.

När verksamheten i Brunna är i full gång 
2018 kommer omkring 70 procent av alla 
leveranser i Norden skötas härifrån.

– En del smalare produkter förtsätter 
skickas från våra centrala hubbar i Tyskland, 
resten går direkt från våra partners.

Stor andel returer

Omkring 50 procent av Zalandos försälj-
ning går i retur. Hög returandel pekas ofta 
ut som problematiskt på grund av den kost-
samma hanteringen returhanteringen och 
hållbarhetsproblematiken i form av onödiga 
transporter. Men det är inget som bekymrar 
Zalando.

– Det är inget stigma. Vi är vana vid retu-
rer, det är en del av vår affärsmodell och en 
kostnad som vi räknar med, säger Sigrid Dal-
berg Krajewski.

Hon menar att returer är till nytta för 
e-handelsbranschen.

– Fria frakter och fria returer har blivit en 
standard för branschen som lyfter den, det gör 
att vi kanreplikera den fysiska handeln och 

Zalando storsatsar i Norden
Bygget är igång av Zalandos nya, 30 000 kvm stora 
Nordenlager i Brunna. Men redan i höst flyttar bolaget 
in i ett tillfälligt lager intill. ”Nordenlagret blir vårt 
största satellitlager hittills och ger oss möjlighet till 
samma dag-leveranser i Stockholm” berättar Sigrid 
Dahlberg Krajewski på Zalando.

flytta provrummet hem till kunden.
– Vi skiljer dock mellan goda och dåliga 

returer – där goda returer är när en storlek 
inte passar eller när kunden medvetet beställt 

flera varor för att kunna välja. En dålig retur 
är när vi på något sätt brustit, när en vara inte 
möter kundens förväntningar eller om det är 
något fel på varan. 

Smidiga leveranser och returer är helt avgö-
rande för Zalandos framgångar.

– Det en del av kundupplevelsen att det ska 
vara enkelt att få leveransen och enkelt att 
returnera, det får inte vara något ”hustle”. Vi 
är ett ungt företag och kommer från en kultur 

där vdn själv var med och levererade paket till 
kunderna i början.

Att starta regionala lager underlättar också 
returhanteringen.

– Det blir enklare och innebär kortare 
transporter för returerna. 

AV hilDA hulTéN 

zalandos satellitlager i Stradella, italien har stått modell för det nya Nordenlagret i bromma.

– Vi kommer att halvera våra ledtider i  
Norden, säger Sigrid Dalberg Krajewski.
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– även om det är hård konkurrens på logis-
tikfastighetsmarknaden så är det en stark 
marknad som vi tror på och satsar på framåt, 
säger Jonas Kennerhed.
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richard helgesson på nCC Property deve-
lopment menar att brunna varit ett ”hett 
läge” länge. Men Zalandos etablering 
befäster läget ytterligare. 

– Vi har haft högt tryck på alla våra projekt 
i brunna, men det här bekräftar läget yt-
terligare.

hittills har nCC byggt tre spekulationsbyg-
gen på sammanlagt cirka 30 000 kvm 
i brunna logistikpark, med de fyndiga 
namnen hälsobrunnen, Vattenbrunnen och 
senaste Önskebrunnen. nu inleds bygget 
av den fjärde etappen; ”lyckobrunnen”, en 
12 000 kvm stor multi-tenant-kåk som ska stå klar för inflyttning sommaren 2018.

– det här byggformatet fungerar väldigt bra, det ger möjlighet till flexibla lokaler med 
snabb inflyttning, vilket många, framförallt mindre, kunder efterfrågar.

– Vi har 150 000 kvm mark i brunna så det kommer att bli fler byggen framöver, 
säger richard helgesson.

liksom övriga etapper är lyckobrunnnen breeam-certifierad, den brittiska miljöcerti-
fieringen vid sidan av amerikanska leed.

– det är ett kvitto på att man gör rätt, att energiförbrukningen är låg och att arbets-
miljön i lokalerna är hälsosam och långsiktigt genomtänkt. 

nCCs koncept att bygga på spekulation och särskilt projektet ”Önskebrunnen” är 
nominerat till intelligent logistiks nya pris ”årets logistiketblering”. Vinnaren tillkän-
nages på elmia future transport i Jönköping den 12 oktober. 

läs mer om årets logistiketablering på sid 14–15. 

NCC ByggEr VIDarE I BruNNa

– Vi har 150 000 kvm mark i brunna så det 
kommer att bli fler byggen framöver, säger 
richard helgesson.
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»även om det är hård 
konkurrens på logistik-
fastighetsmarknaden 
så är det en stark mark-
nad som vi tror på. och 
Brunna är ett väldigt 
bra läge«
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Fabian Ilgner, godsstrateg vid Mälardalsrå-
det var en av talarna vid Intelligent Logistiks 
konferens Logistikläget 2017. Han berättade 
bland annat om hur de sju mälardalslänen 
samarbetar för att påverka nationella infra-
strukturs- och trafikplaner.

– När vi är överens och 40 procent av Sveri-
ges befolkning bor i våra län, då är det lättare 
att få regeringen att lyssna, sade han. 

Inom samarbetet som kallas ”En bättre 
sits” gör ansvariga från de olika länen lång-
siktiga planer för vilka infrastrukturåtgärder 
som behöver prioriteras i regionen: det hand-
lar bland annat om att förbättra tillgänglighe-
ten mellan nodstäderna och in till Stockholm, 
samt tillgängligheten i de regionala tvärför-
bindelserna. 

oenighet om hamnsatsning

Vilken hamn i regionen man ska satsa på är 
däremot inget som nätverket ännu lyckats bli 
överens om:

– Där har vi inte fått med oss alla spelare 
ännu. Vi hoppas att det arbetet ska kunna ske 
under 2017 och 2018.

Fabian Ilgner menar att det saknas kun-
skap om logistikens betydelse för samhället 

och samhällsutvecklingen hos många förtro-
endevalda och politiker inom offentlig för-
valtning.

– Vi vill ha mer verksamhet som ger fler 
jobb, men för att få det har vi fått utbilda våra 
egna i vad logistik har för roll. Vi får ständigt 
påpeka varför logistik är så viktigt, sade han. 

Ett annat perspektiv på kommunernas 
inställning till logistiketableringar gav Jan 
Persson, vd Kilenkrysset, som talade om hur 
logistikläget Rosersberg blev till. Han berät-
tade om både medgångar och motgångar 
under karriären och gav många tips till publi-
ken, bland annat, med glimten i ögat, om att 
inte vara med och bygga motorvägsavfarter 
och inte heller rikskombiterminaler, något 
Kilenkrysset gjort i Rosersberg. 

Saknas kunskap

Jan Persson beskrev de personliga fällor han 
gått i, då han mött kommunpolitiker som 
saknar förståelse för vad en satsning på en 
logistikanläggning kan ge tillbaka till orten.

Mats Helgesson, etableringschef Örebro 
Business Region, gick i svaromål på detta och 
lyfte även han att kunskapsnivån om logisti-
kens betydelse hos beslutsfattare behöver höjas.

”Logistikens betydelse underskattas”
Få kommunpolitiker förstår logistikens betydelse som 
samhällsbyggare och jobbskapare. 
 – Vi får ständigt påpeka varför logistik är så viktigt, 
sade Fabian Ilgner, godsstrateg från Mälardalsrådet vid 
Logistikläget 2017. 

– Våra politiker och medarbetare har gjort 
ett jättejobb för att förbättra sin service och 
det har gett resultat – vi har oerhört smidiga 
processer. Man ska inte behöva hamna i 
sådana fällor som Jan har gått i.

Han efterlyste också en logistikutbildning 
för Sveriges kommuntjänstemän. 

– Många saknar kunskap om logistiken 
och dess betydelse, det skulle behövas en 
utbildning för kommunfolk, sade han.

AV KlArA eriKSSoN

Logistikparken omfattar 400 hektar och är anpassat för lager och 
industriverksamhet med ett strategiskt läge mitt i transportflödet till och 
från Stockholm-Mälardalen. Närheten till Eskilstuna Kombiterminal 
skapar effektiva och hållbara logistiklösningar för bra affärsmöjligheter. 

Vill du veta mer om möjligheterna för din logistikverksamhet i Eskilstuna?  
Du hittar oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

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

People that make  

a difference

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

eskilstunalogistik.se

– När vi är överens och 40 procent av Sveriges befolkning bor i våra län, då är det lättare att få 
regeringen att lyssna, säger fabian ilgner. 
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Intermodala transporter involverar olika 
transportslag som hanterar samma gods. 
Trots att alla aktörer – på land, till sjöss och 
på räls – har intresse i att hanteringen går 
smidigt uppstår ständigt strul och oplanerade 
händelser. Det händer att åkerier planerar in 
hämtningar men på plats kan det visa sig att 
containrarna aldrig blev lastade. Chaufförer 
tvingas ofta köa för att lossa eller lasta con-
tainrar.

– Hade åkerierna fått rätt information hade 
de kunna bromsa detta tidigare och sluppit 
tomkörningar och slöseri med bränsle och 
resurser, säger Stefan Jacobsson, industridok-
torand vid institutionen för teknikens eko-
nomi och organisation på Chalmers.

I somras blev han klar med sin licentiatav-
handling som fokuserar på begreppet access-
hantering i intermodala godstransporter. Den 
akademiska definitionen är ”hanteringen 
av de processer där olika aktörer önskar få 
access till olika resurser för specifika aktivi-
teter i intermodala godstransportsystem”. På 

ren svenska kan det till exempel handla om 
lastbilschaufförer som vill lossa eller lasta en 
container i en hamn.

brist på kommunikation

Forskningsprojektet har riktat in sig specifikt 
på hur åkerier skulle kunna dra nytta av ökat 
informationsflöde. Fältstudierna har bedri-
vits främst i Göteborgs hamn.

– Där är en del av problematiken att man 
inte kommunicerar sinsemellan trots att man 
använder sig av samma godsenhet, en contai-
ner som förflyttar sig mellan olika transpor-
ter från hav till land, säger Stefan Jacobsson.

Lastbilschaufförer, transportplanerare och 
andra involverade har fått en smartphone 
med en app som i framtiden skulle kunna 
kopplas till aktörernas befintlig IT-system. 
Via appen har det gått att se exempelvis esti-
merad kötid. Redan i dag mäter hamnen hur 
lång tiden det tar från att en lastbil kör in tills 
den lämnar. Den tiden skulle kunna kopplas 
till den uppskattade kötiden och i framtiden 

Vinster att vänta med intermodal information
Hur kan åkerier få tillgång till sitt gods mer effektivt 
i hamnar och terminaler? Det är en av frågorna som 
Chalmersforskaren Stefan Jacobsson ställt. Nu ska  
fler logistikaktörer studeras – för det finns tid, pengar 
och resurser att spara på bättre samverkan mellan 
godsslagen.

göras tillgänglig för kunderna, enligt Stefan 
Jacobsson.

Forskarna har velat testa om ett åkeri kan 
fördela sina resurser bättre om de får mer 
information från hamnen. Några klara slut-
satser kunde de dock inte dra. Chaufförerna 
använde sig inte av appen så mycket som det 
var tänkt, bland annat eftersom de redan hade 
en privat – och en arbetstelefon med sig under 
arbetet. Ytterligare en smartphone blev för 
stressande.

– Inom forskningen kan vi inte använda 
något som tar för mycket energi, tid och 
pengar. Därför undersöks nu hur appen kan 
automatiseras så att beroendet av den mänsk-
liga faktorn kan minskas, säger Stefan Jacobs-
son.

Nytta för kundrelationer

Forskarna har dock kunnat se att åkerierna 
fått mer information innan de kommer till 
hamnen. Däremot har de inte riktigt kunnat 
dra nytta av kunskapen.

– Hittills har de inte kunnat planera om 
sina resurser, till exempel att dirigera om last-
bilarna under två timmar när de vet att det är 
kö i hamnen. Men åkerierna tycker ändå att 
informationen är bra, för då kan de i sin tur 
meddela sina kunder om störningar.

I dag finns inga konkreta siffror på hur 
mycket logistikföretagen skulle kunna spara 
i tid eller pengar på större samverkan och 
bättre informationsdelning. Stefan Jacobsson 

hänvisar till framtida projekt.
Det stod tidigt klart att det inte räcker att 

titta på accesshantering enbart ur åkeriernas 
perspektiv. I nästa steg ska även tåg– och ter-
minaloperatörer samt sjösidan och åkerikun-

der studeras. Forskningsprojektet går under 
namnet Digital accesshantering i realtid för 
intermodala transporter (DREAMIT) och 
har deadline i mars 2020. Då ska även Stefan 
Jacobssons doktorsavhandling vara klar. Han 
ser fram emot att dyka ner i ämnet i ytterli-
gare två och ett halvt år.

– Jag har aldrig haft så roligt i mitt yrkesliv. 
Digitaliseringen är ett sådant hett tema, det är 
inspirerande och givande att få vara med på 
den här resan och få en spetskompetens inom 
fältet, säger han. 

AV MiNNA uliN

– inom forskningen kan vi inte använda något som tar för mycket energi, tid och pengar, säger Stefan Jacobsson.

”En del av problema-
tiken är att man inte 
kommunicerar sinse-
mellan – trots att man 
använder samma gods-
enhet”
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– Det finns ett dilemma i hur affärssystem-
branschen jobbar. Affärmodellen med tan-
ken om att bygga system för att stötta företag 
och verksamheter i en integrerad värdekedja 
skapades under 70- och 80-talen. Men den 
värdekedjan håller på att luckras upp, säger 
Darek M Haftor, professor i informatik vid 
Linnéuniversitetet. 

Darek M Haftor har sin bakgrund i indu-
strin, men är nu verksam i den akademiska 
världen. 

Gäller att våga

Han ansvarar bl a för en masterubildning 
i Digital affärsutveckling, där yrkesverk-
samma får kunskaper om hur man ställer om 
till en digital värld. Vid första träffen med 
höstens nya studenter var Visma Spcs nye vd 
Daniel de Sousa inbjuden som gästföreläsare. 

– Han var väldigt ärlig och berättade om 
hur Visma kämpar för att förnya sig. Han 
sade att ”om vi inte gör något nu så kommer 
vi inte finns kvar om fem år”. Hur det skulle 
gå till hade han inte helt klart för sig

Vad krävs då för att en affärssystemsleve-
rantör ska lyckas ta fram en digitaliserings-
strategi? 

Enligt Darek M Haftor så gäller det fram-
förallt att våga. 

– Det är inte enkelt att förändra ett bolag, 
men det måste ske. Annars kommer nya 
aktörer och plockar russinen ur värdekedjan 
där de bygger lösningar för enskilda proces-
ser med digitala metoder. Och de gör det så 
effektivt och billigt att kunderna till slut väljer 
att lämna den gamla modellen. 

historiskt lönsamt

Modellen med att sälja systemlicenser och 
bygga in kunderna i lösningar som kräver 

Klarar affärssystemen digitaliseringen? 
Digitaliseringen är en vågbrytare för hela affärssystem-
branschen, kunderna förändras och behoven med dem. 
”Det är svårt att förändra sin affärsmodell, särskilt om 
den är lönsam. Men det handlar om överlevnad”, säger 
Darek M Haftor, informatikprofessor vid Linnéuniver-
sitetet. 

uppdateringar och utbildningar har historiskt 
varit otroligt framgångsrik. Det är också en 
del av problematiken, menar Darek M Haftor.

– Många systemleverantörer är fortfarande 
väldigt lönsamma. Visma har 50 000 kunder 
som betalar licenser och de går med rejäl 
vinst varje år. Att i det läget komma till led-
ningen och säga att ”nu måste vi förändra oss, 
rucka på allt som fungerar och göra något helt 
annat” är en väldigt stor psykologisk utma-
ning. Det kan man ju förstå. 

De flesta förstår potentialen i digital affärs-
utveckling. Men en utmaning många brottas 
med är hur man ska tjäna pengar på sina digi-
tala tjänster.

– Det handlar om överlevnad, de som vågar 
förändra sin affärsmodell har en chans. Men 
oavsett hur lönsamt ett företag är så är det 
inte säkert att man kommer att finnas kvar 
om man inte lyckas förnya sig. 

Utmaningarna gäller nästan alla branscher. 
– Se till exempel på Kodak. Det var ett av 

USAs största och lönsammaste företag i slutet 
av 1990-talet. Nu finns det inte kvar.

Panelsamtal om digitalisering

På mässan Logistik & Affärssystem i Lund 
den 25 oktober håller Intelligent Logistik i 
ett panelsamtal om digitalisering. Förutom 
Darek M Haftor medverkar Jonas Hansson, 
CIO på Axis Communications och Ken-
neth Verlage, IT & affärsutvecklingschef på 
Postnord. Temat är digitalisering: Hur den 
påverkar behoven av och marknaden för 
affärssystem och vad systemleverantörerna 
behöver göra för att möta förändringen. 

Kenneth Verlage leder Postnord-koncer-

nens digitaliseringsresa och ställer stora krav 
på systemleverantörerna och deras förmågor. 

– Jag har till stor del vänt de traditionella 
systemen ryggen, men är nyfiken på hur bran-
schen utvecklas och hur den ska lyckas ställa 
om för att möta dagens behov. Det ska bli 
spännande att vara med.

AV hilDA hulTéN 

Tillväxt tillsammans  
businessregionorebro.se

Ta plats i ett av Sveriges 
bästa logistiklägen

» Här finns 70 procent av Sveriges befolkning inom 
 30 mil.
» Du får tillgång till Nordens största rangerbangård 
 och kombiterminaler.
» Härifrån går godpendlar till Göteborg, Antwerpen 
 och Milano.
» Välutvecklad infrastruktur med E18, E20 och riksväg
 50 som länkar till Skandinaviens större städer.
» Här finns Sveriges fjärde största fraktflygplats.
» Du hittar kompetent arbetskraft.
» Vi har fokus på grön logistik.
» Det finns omkring 500 ha för etablering i attraktiva 
 lägen.

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

– Det är inte enkelt att förändra ett bolag, 
men det måste ske. Annars kommer nya 
aktörer och plockar russinen ur värdekedjan, 
säger Darek M haftor. 

– Jag har till stor del vänt de traditionella 
systemen ryggen, säger Kenneth Verlage.
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26. Intelligent Logistik

Farsen i göteborg – en dyr men nyttig läxa för företagen
Säkerligen är det få som lyckats 

undgå att containerhamnen i Göteborg 
är hårt drabbad av en segdragen konflikt 

mellan arbetsgivare och ett av de fackförbund 
som organiserar medlemmar i terminalen. 
För er få som ändå lycktas med bedriften så 
kommer här ett försök till en kort samman-
fattning av denna dystra och självdestruktiva 
fars.

I Göteborg finns Skandinaviens största con-
tainerhamn. Här hanteras cirka 60 procent 
av Sveriges containerhandel, jämnt fördelat 
mellan export och import. I januari 2012 tar 
den danska koncernen AP Möller-Maersk, via 
sitt terminalbolag APM Terminals (APMT), 
under ceremoniella förhållanden formellt 
över den tidigare kommunalägda container-
terminalen i Göteborgs Hamn. Övertagandet 
innebär att APMT till sina redan 35 miljoner 
globalt hanterade TEUs eller enheter motsva-
rander en 20-fotscontainer adderar ca 800 000 
containrar per år.

Vad hände sen? 
APMTs globala volymer har fortsatt öka 

medan den lokala verksamheten i Göteborg 
har totalhavererat. En nyligen rapporterad 
volymminskning på 22 procent jämfört med 
samma period föregende år. Orsaken är i all 

väsentlighet direkt kopplad till att APMT 
och den fackliga gruppering som organise-
rar cirka 250 av de 300 fastanställda hamn-
arbetarna, inte är överens. Konflikten har sin 
grund i att Hamnfyran inte längre får vara 
med vid de lokala förhandlingarna som en 
avtalspart, eftersom de helt sonika inte är en 
part i avtalet. Orättvist tycker Hamnfyran. 
Rimligt tycker APMT, som har kollektivavtal 
med Transportarbetarförbundet, och i och 
med detta följer den svenska lagstiftningen i 
den så kallade svenska modellen.

Konflikten är i skrivande stund låst i en 
terrorbalans där Hamnfyrans kompro-
misslösa rättvisekämpar vill visa styrka och 
handlingskraft inför sina medlemmar och 
på motsatt sida en orubblig terminaloperatör 
som uppenbarligen inte anser att volymtappet 
väger upp mot risken att skapa obekväma per-
sonalpolitiska spridningseffekter i det egna 
globala nätverket. På läktaren står ett ängsligt 
kommunalt hamnbolag och infrastrukturhål-
lare utan möjlighet att påverka. Bredvid (eller 
kanske i korvkön) står varuägare och logistik-
företag vars gods på kort sikt blir drabbat och 
behöver hitta nya mer otillgängliga vägar in 
och ut ur landet. Vidare har båda sidor i poli-
tiken och diverse näringslivsrepresentanter 

inför öppen ridå uttryckt sina sympatier och 
utsett syndabockar i konflikten. Någonstans 
mitt i har medlingsinstitutets supermedlare 
befunnit sig och gått bet på uppgiften. Deras 
skildringar av processen får låsningarna i 
Brexit-förhandlingen att blekna i en jämfö-
relse. I en annan jämförelse kan sommarak-
tiviteterna på Vallarna i Falkenberg nästan 
framstå som seriösa och allvarsamma.

Tydligt är att farsen i Göteborgs Hamn har 
få vinnare. APTM tappar kortsiktigt stora 
volymer varav en del riskerar att bli perma-
nenta. Samma gäller de logistikföretag vars 
verksamhet i hög grad är kopplad till flöden 
genom containerhamnen. Hamnfyrans age-
rande har fått regeringen att agera genom 
att tillsätta en snabbutredning där utfallet i 
slutänden mycket väl kan bli en lagändring i 
vilken Hamnfyrans möjligheter till att vidta 
stridsåtgärder i framtiden begränsas. Varuä-
garna får leveransproblem och regionen tap-
par arbetstillfällen. Finns det då inget gott 
som kan komma ur denna bedrövelse?

Konkurrerande hamnalternativ och små-
syskon på båda kustsidor klagar såklart inte. 
Där konsumeras just nu en hel del limpor 
bröd på bekostnad av Göteborgs Hamns 
”volymdöd” och verksamheterna blomstrar. 

Flera är också övertygade om att en volym-
ökning är där för att stanna. Om man lyfter 
blicken och tittar i det lite längre perspekti-
viet så kanske den mest positiva effekten, om 
än dyrköpt, är att denna typ av händelse kan 
fungera som en väckarklocka för de aktörer 
som sitter fast i tröga och störningskänsliga 
logistiksystem. 

Bland de företag som är hårdast drabbade 
måste nu arbetet påbörjas med att framtids-
säkra logistiken och göra den mer snabbfotad 
och mindre störningskänslig. Även om det 
kanske blir på bekostnad av kortsiktigt ökade 
transportkostnader 

Störningar i form av naturkatastrofer, krig 
– eller konflikter liknande den i Göteborgs 
Hamn blir sannolikt inte mindre vanligt på 
den globala spelplanen framöver. Störningar i 
transportkedjan är ett naturligt tillstånd och 
en omständighet som måste beaktas. Så läxan 
är dyrköpt men kan på längre sikt ändå leda 
till säkrare och mer redundanta logistiklös-
ningar hos företagen. 

Tobias Jonasson
Göteborgare, logistikprofil och krönikör i 
Intelligent Logistik 

»På läktaren står ett 
ängsligt kommunalt 

hamnbolag och infra-
strukturhållare utan 

möjlighet att påverka.«

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla flöden 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 6 nummer (2 magasin, 
4 tematidningar och full tillgång till detta och tidigare 
nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 450:- 
exkl. moms.  
Gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på  
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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www.intelligentlogistik.se
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inköp logistik pRoDUktion AFFÄRER
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Intelligent Logistik
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Pris: 65 kr. Nr 6–7 2012

Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial
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nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet
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Bli medlem!
www.plan.se
08-24 12 90

LOGISTIKFÖRENINGEN PLAN
AKTUELLA AKTIVITETER
Nätverksträff ABB Control Products
Tema lagerstyrning på ABB Control Products i Västerås. 

21 september i Västerås

Sälj- & verksamhetsplanering - S&OP
S&OP kan definieras som en process på företagets ledningsnivå som innefattar att utarbeta  
och fastställa övergripande planer för försäljnings- och produktionsverksamheten.

26 september i Göteborg

Lagerstyrning
Lagerstyrning finns i botten för alla processer inom logistik, och är den mekanism som  
initierar och driver flöden både inom försörjande och distribuerande processer. Kursen  
fokuserar på metoder och angreppssätt för effektiva lagersystem. 

17-18 oktober i Göteborg

Forsknings- & tillämpningskonferensen 2017
Konferensen ger dig en unik möjlighet att få en överblick över var fronten i den svenska  
logistikforskningen ligger. Vi visar på en stor bredd både ämnesmässigt och varifrån de  
olika forskningsbidragen kommer. Det finns bidrag från såväl näringslivet som offentlig  
sektor.

25-26 oktober i Göteborg 

Certified in Logistics, Transportation and Distribution - CLTD
En förberedande utbildning för att nå en internationell certifiering inom varuförsörjande  
distribution och transporter. Vänder sig till logistikavdelningar, transportörer, distributörer,  
grossister, detaljister och 3-PL. 

7-9 november + 5-7 december i Stockholm

CPIM modul 2
Detta är fortsättningskursen inom utbildningen som syftar till att ge en CPIM-certifiering  
(Certified in Production and Inventory Management) för deltagaren. Fyra fördjupningskurser  
för att nå internationellt certifikat inom material- och produktionsstyrning har slagits ihop  
till en, men något större kurs. Detta innebär att du kan nå CPIM-titeln på kortare tid än förut.

14-16 november + 5-7 december i Stockholm 

Plan Networking day
Mer inspiration, större nätverk! Välkomna till en dag på Linnéuniversitetet i Växjö full med  
möjligheter till inspiration, nätverkande och spännande nyheter inom logistikvärlden. 

30 november i Växjö

Certified Supply Chain Professional - CSCP
Ett heltäckande  utbildnings- och certifieringsprogram framtaget av APICS. Kursen ger ett brett 
perspektiv på Supply Chain området, såsom processer, flöden och värdeskapande genom hela 
värdekedjan.

20-22 mars + 10-12 april 2018 i Göteborg

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

SAVE THE DATE!

PLAN-KONFERENSEN 2018

Örebro 24-25 april

Program kommer i mitten  

av december!



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

elmia.se/futuretransport
elmia.se/nordicrail

elmia.se/nordicroad
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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!
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