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Nyhet! 
Hemleverans 
när dina kunder 
är hemma.

Många av dina kunder har bett oss leverera på kvällen 
istället för på dagen. När de är hemma, helt enkelt.

Nu kan mottagare välja hemleveranser mellan  
klockan 18 och 21 (men man kan fortfarande få sina  
paket under dagen om man så önskar). Och just det  
– vi täcker in fler än 75 procent av alla hushåll i Sverige.

 
Läs mer om våra kvällsleveranser på 
postnord.se/vinnandelogistik
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Den hett efter-
längtade infra-

strukturplanen för 
2018–2029 innehöll 

som väntat stora 
järnvägssatsningar. 

Men också några 
överraskningar,  

bl a Sydostlänken 
och farledsfördjup-
ningen i Göteborg. 

– Automatiserad 
e-handel med 

mat är framtiden, 
säger Sverker 

Lindbo på Ocado 
i en intervju om 
bolagets teknik 

och planer. I maj 
tecknade Ica ett 

exklusivt avtal 
med företaget.
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Staffan Mörndal på 
Verdane, med om-

kring 25 e-handels-
bolag i portföljen, 

rekommenderar att 
alltid ta referenser 

på hyresvärden 
vid kontraktering  

av lager. 
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Genom att utnyttja 
e-handelns korta 

logistikkedjor och 
retursystem kan 

spillplast från 3D-
printing effektivt 
föras tillbaka in i  

produktionen. 
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Lokal förankring och 
kärlek till innovation 

är framgångsfak-
torer hos irländska 

trucktillverkaren 
Combilift, som vill 

slå sig in på livs- 
medels- och lager-

marknaden. 
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Med världen runt hörnet.

LINKÖPING
NORRKÖPING

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

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

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

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



Intelligent Logistik 4 2018 5 

I april var jag på Irland för invigningen av trucktillverkaren 
Combilifts nya produktionsanläggning. Fabriken är Irlands största 
industriella tillverkningsanläggning och ligger i Monaghan, en stad 

med knappt 8 000 invånare. Combilift säljer truckar i hela världen, så sett 
till logistikläge kanske Monaghan inte är det bästa. Men det stod väldigt 
klart för mig att det är här företagets hjärta finns. Varenda en av de drygt 
500 anställda tycktes brinna för sitt jobb. Combilift tillverkar kundanpas-
sade truckar och alla chassin svetsas manuellt. Det som imponerade dju-
past på mig var skickligheten hos de drygt 50 svetsarna: det var en orgie i 
jämna svetssömmar – en viktig detalj när man är gift med en svetsare. 

En vänlig herre i 75-årsåldern, svärfar till en av de anställda, skjutsade 
mig och två andra journalister till flygplatsen efter besöket, självklart 
ställde han upp för bygdens truckföretag. Känslan som följde mig hem 
var att det är hjärtat som styr där borta på Irland – även i affärslivet. Det 
är också kärleken till logistiken – att ständigt leta nya, smarta lösningar 
för att hantera gods – som ligger bakom Combilifts framgång. 

I slutet av maj fick jag samma känsla när jag besökte Helsingborg och 
Catenas årliga konferens Logistiktrender. Jag fick känslan av att det är 
kärleken till logistiken som driver Catena framåt. I fastighetsbranschen 
styrs många företag av rena vinstintressen – bolagen ägs av ekonomiska 
genier där kunder är ett nödvändigt ont och fastigheter är investerings-
objekt och inkomstkällor. Men Catenas konferens andades nyfikenhet: 
vad finns bakom hörnet?  

 

Ett tecken på samma sak är Catenas samarbete med Boozt i Äng-
elholm: på fasaden lyser två stora skyltar i rött: Catena hjärta Boozt 
och Boozt hjärta Catena. Det måste väl tyda på ett riktigt, ömsesidigt, 
respektfullt partnerskap? Vem skulle annars smälla upp kärleken till sin 
hyresvärd på väggen? Jag tror att Catenas sätt att bedriva fastighetsut-
veckling kommer att löna sig i längden. 

Även på tidningen har vi hjärtat i logistiken. Jag och mina kollegor 
brinner för att öppna upp en inspirerande värld av logistik åt er läsare. 
Det gör vi för att vi älskar logistik, precis som vår medlemsorganisation 
Plan gör. Störst av allt är kärleken – till logistik. 

Intelligent Logistik är Sveriges största renodlade branschtidning om 
logistik. Vi bevakar ämnets hela bredd, från inköp och transporter till 
produktion, fastigheter, infrastruktur och handel. Vår temabilaga i DI 
når 400 000 läsare, affärsmagasinet har en upplaga på ca 10 500 ex och 
vår växande nyhetssajt intelligentlogistik.com har 25 000 besökare i 
veckan. Vi är även stolt medlemstidning för logistikföreningen Plan. 
2017 ökade vi utgivningen från tre till fyra temabilagor per år, och 2018 
ökar vi utgivningen med ytterligare ett affärsmagasin, tack vare ett för-
djupat samarbete med LTS och Plan. 

Trevlig sommar! 
Hilda Hultén

ledare
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Ikea ställer om för att möta den 
växande e-handeln och planerar 
för ett nytt e-handelslager i 
Norra hamnen i Malmö. Samti-
digt varslar möbeljätten 150 
personer – varav 110 i Sydsverige. 

Ikea planerar ett nytt e-handels-
lager med ambitionen om kortare 
och mer precisa leveranser för 
Ikea-kunderna i södra Sverige 
och har fått en markanvisning på 
100 000 kvm i Norra hamnen i 
Malmö – med option på ytterli-
gare 50 000 kvm intill. Här har 
Skanska redan byggt ett Kubik-
lager och Catena planerar också 
att bygga för e-handelslogistik. 

– Ikeas e-handel ökar i snabb 
takt, vi ser ett behov av att stärka 
vår logistik med en kundnära 
distribution i södra Sverige, kom-
menterar Mikael Redin, vd Ikea 

Svenska AB, som ansvarar för 
Ikeas distribution i Norden.

Samtidigt varslar Ikea nu 150 
personer inom global support 
– varav 110 sydsverige. 90 av de 
varslade jobbar i Malmö. 

Enligt Ikea är orsaken en omor-
ganisation av den globala support-
funktionen, där man vill förenkla 
nuvarande affärsmodell med nya 
butiksformat, kortare ledtider 
och mer effektiva distributions-
lösningar. ”Allt med sikte på att 
nå fler människor, i en tid där 
kundbeteendet förändrats”, skriver 
bolaget i ett pressmeddelande. 

– I dag sker fem procent av 
Ikeas totala försäljning online. 
Om fem år tror jag den siffran 
kan vara 20–50 procent. Men allt 
är mycket osäkert, säger Ikeas vd 
Jesper Brodin till SvD. 

Nio nya IoT-hubbar får tillsammans 
70 miljoner i stöd från Vinnova. I 
Östergötland ska hubben med 
fokus på offentlig logistik ligga.

Projektet ska utveckla lösningar 
för att förbättra den offentliga 
logistiken med hjälp av smarta 
uppkopplade produkter och 
system, även kallat IoT (Internet 
of Things) och involverar ett stort 
antal aktörer i länet, både företag 
och myndigheter.

– Det här ger oss möjlighet att 
göra regionen till Sveriges kom-
petenscentrum för säkra upp-
kopplade system med koppling till 
offentlig logistik, kommenterar 
Kjell Sullivan, verksamhetsutveck-
lare för IoT inom Kompetens och 
företagande vid Region Östergöt-
land.

Östgötaregionen kom på tredje 
plats i listan över Sveriges bästa 
logistiklägen 2018. I mars stod det 
även klart att Norrköpings och 
Linköpings kommun, Region Öst-

ergötland, Norrköpings hamn och 
Linköpings universitet går sam-
man i en storsatsning på ett fysikt 
logistikkluster i Norrköping.

– Vi har ett enormt högt tryck 
på logistiketableringar i regionen 
just nu, sa då Pontus Lindblom, 
näringslivsdirektör, Norrköpings 
kommun.

Vid en pressträff i Stockholm den  
5 juni presenterade ledande 
företrädare för såväl arbetsgivare 
som fack sitt förslag för att ändra 
strejkrätten: strejk ska bara vara 
okej vid avsaknad av kollektivav-
tal. 

Det är Svenskt Näringsliv, LO, 
TCO och Saco som nu tar ett 
gemensamt initiativ kring strejk-
rätten. Tillsammans föreslår de att 
det ska bli olagligt med stridsåt-
gärder om det inte handlar om att 
få fram ett kollektivavtal. 

– Förslaget innebär att det inte 
längre är tillåtet att vidta strids-
åtgärder som inte syftar till att 
uppnå kollektivavtal. På så sätt 
har vi hittat en balanserad lös-
ning. Det är ett kirurgiskt ingrepp 
som inte inskränker löntagarnas 
demokratiska rätt att strejka, kom-
menterar LOs avtalssekreterare 
Torbjörn Johansson. 

Förslaget föregriper regeringens 
utredning kring strejkrätten efter 
den utdragna konflikten i contai-

nerhamnen i Göteborg, som LO 
menar går åt ett oönskat håll som 
rubbar balansen mellan arbets-
marknadens parter.

– Lägg utredningen i ett arkiv-
skåp och använd istället parternas 
förslag. Allt annat vore ett brott 
mot den svenska modellen som 
vi alla värnar, kommenterar Tor-
björn Johansson.

Alla som automatiserar väljer inte 
robotlösningar och Autostore. 
Atea håller bygger t ex just nu ett 
26 000 kvm stort logistikcenter 
i Växjö. Anläggningen, som ska 
stå färdig våren 2019, kommer att 
automatiseras med en skyttelan-
läggning från Knapp. Skönhets-
näthandeln Lyko, som planerar 
för ett nytt, 10 000 kvm stort lager 
i Vansbro valde också skyttlar i 
form av en Cuby-lösning från SSI 
Schäfer, som planeras vara i drift 
2020. 

Läs mer om automationsprojek-
ten på intelligentlogistik.com

noterat

Ikea ställer om för e-handel

Östgötaregionen får hubb för  
offentlig logistik

Nytt utspel om strejkrätten

Atea och Lyko automatiserar med skyttlar
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– Norrköping och Östgötaregionen 
har framtiden för sig som logistik-
läge, säger Pontus Lindblom. 

– Lägg utredningen i ett arkivskåp 
och använd istället parternas för-
slag, säger Torbjörn Johansson. 
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Lyko automatiserar med ett Cuby 
skyttelsystem
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Sagax bebygger sin fastighet 
i Ulvsunda industriområde i 
Bromma, med cirka 19 000 
kvadratmeter uthyrningsbar area 
bestående av lager- och verk-
samhetslokaler med tillhörande 
kontor och garage. Investeringen 
beräknas till cirka 400 miljoner 

konor och förutsätter att erfor-
derliga bygglov erhålls. Bygget 
förväntas påbörjas under tredje 
kvartalet 2018 och pågå i cirka 
2,5 år. Lokalerna, som är fullt 
uthyrda, beräknas vara färdig-
ställda under kvartal tre 2020.

För att bidra till utveckling och 
accelerera tillämpningen av artifi-
ciell intelligens, AI, skapar Sverige 
nu en internationellt ledande sam-
verkansmiljö för AI i Göteborg.

– Genom samverkan mellan 
akademi, företag och staten tar vi 
ett avgörande steg för att Sverige 
ska vara en internationell aktör 
och ett land som är attraktivt för 
de skarpaste hjärnorna att verka 
i, sa digitaliseringsminister Peter 
Eriksson, vid lanseringen.

Satsningen kommer att etable-
ras på Lindholmen Science Park 

i Göteborg, som också blir värd 
för denna öppna samverkansmiljö 
och avancerade infrastruktur för 
data och teknik.

Invigning är planerad att ske i 
tredje kvartalet 2018.

E.ON, H&M group, Scania och 
Siemens bildar en koalition för 
att påskynda skiftet till fossilfria 
tunga transporter, med avstamp 
i en studie från Scania som visar 
att fossilfria transporter är möjliga 
till 2050. För att komma dit krävs 
dock att näringsliv och politik går 
samman, påbörjar förändringen 
och ser till att den sker i en histo-
riskt snabb takt.

– Ingen klarar av att göra detta 
ensam, men tillsammans kan vi 
lyckas. Därför är den grund som 
vi nu lägger med denna koali-
tion, ett viktigt steg som visar hur 

vi kommer att driva förändring, 
kommenterar Scanias koncern-
chef Henrik Henriksson.

Koalitionen representerar infra-
struktur, energiförsörjning, for-
donstillverkning och detaljhandel 
med transportköps-perspektivet.

– När vi ser till våra långsiktiga 
agendor så är vi helt ense, men det 
är här och nu vi måste gå samman 
för att påskynda förändring. Detta 
är bara första steget i ett mycket 
intressant samarbete, kommente-
rar Marc Hoffmann, vd för E.ON 
Sverige.

noterat

Smarter
Better
Faster

Raka spåret till smartare logistik catenafastigheter.se
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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

Sagax bygger i Ulvsunda

AI-center till Göteborg 
Koalition för forssilfria tunga  
transporter bildad

Lindholmen blir värd för Sveriges 
nya AI-satsning. 

Scania, H&M, Siemens och E.on ska samarbeta för fossilfria tunga trans-
porter till 2050. 
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Enligt Thomas Eneroth ska den göra 
klart hur transportsystemet ska klara 
klimatomställningen. Han pekade också 
på vinsterna av klimatomställningen för 
svensk industri.

– Samtidigt kommer vi också att 
implementera ny teknik, digitalisera, 
elektrifiera och höja tekniknivån i 
befintlig infrastruktur. Vi tror nämligen 
att här finns ett gott utrymme för en 
stark industriell utveckling inte minst i 
Sverige – som har en tyngd både i for-
donsindustrin men också med de stora 
järnvägssatsningar vi ska göra, sa han 
och påminde om sin vision att Sverige 
ska vara ”en permanent världsutställ-
ning för ny teknik”.

Byggs från ändarna 
Vad det gäller den redan kända plane-
rade utbyggnaden av höghastighetsba-
nor mellan Stockholm, Göteborg och 
Malmö ska denna utgå från var och en 
av de tre ändpunkterna. I den nationella 
planen för 2018–2029 ingår sträckorna 
Järna-Linköping (Ostlänken), Lund-
Hässleholm samt utöver Trafikverkets 
förslag även Göteborg-Borås med 3,7 
miljarder kronor. Ministrarna påpekade 
vikten av att få till blocköverskridande 

midjan i Stockholm samt åtgärder på 
Värmlandsbanan mellan Laxå och Kil 
och Viskadalsbanan mellan Borås och 
Varberg.

– Det här kommer innebära den 
största järnvägssatsningen i modern tid, 
planen omfattar både stora satsningar 
på nybyggnation, men också upprust-
ning och modernisering av befintlig 
infrastruktur i Sverige, sade infrastruk-
turminister Thomas Eneroth, som 
bollade mikrofonen mellan sig och vice 
statsminister Isabella Lövin, på press-
konferensen.

Riktigt långa godståg
Isabella Lövin påpekade vikten av pla-
nens åtgärder för näringslivet.

– Företagen måste kunna lita på att 
godset kommer i tid, så har det tyvärr 
inte varit, sa hon och bjöd på ytterligare 
en liten nyhet:

– Vi utökar satsningen på åtgärder för 
långa godståg jämfört med Trafikver-
kets planförslag med 393 miljoner för 
att också gynna en satsning på riktigt 
långa godståg.

En ny nationell strategi för godstran-
sporter, den första i sitt slag, kommer 
som bekant också att släppas i dagarna. 

”Äntligen” – så ljöd sucken som spred sig 
över infrastruktursverige när den nya 
transportplanen till slut presenterades: 
måndagen den 4 juni. Som väntat 
innehåller planen stora järnvägssats-
ningar, varav några överraskningar. 

Av Klara Eriksson
 

700 miljarder under åren 2018–2029 
– så mycket vill regeringen lägga på 
olika infrastrukturprojekt runt om 
vårt avlånga land. Transportplanen 
innehåller stora satsningar på järnväg: 
i monetära nummer läggs 32 procent 
mer pengar på järnvägsinvesteringar än 
föregående plan, och 47 procent mer 
på underhåll. Sett till enskilda projekt 
så finns fyrspår mellan Uppsala och 
Stockholm, Sydostlänken mellan Älm-
hult och Blekinge kustbana, Norrbot-
niabanan mellan Umeå och Skellefteå, 
dubbelspår på Ostkustbanan mellan 
Gävle och Kringlan och – en överrask-
ning – ny stambana mellan Göteborg 
och Borås, en sträcka som inte fanns 
med i Trafikverkets förslag med i pla-
nen. Bland de större reinvesteringarna 
på järnväg kan särskilt nämnas Sävenäs 
rangerbangård i Göteborg, geting-

  

»Thomas 
Eneroth: 
Det vore 
naivt att 
tro att man 
utan nya 
stambanor 
kan lösa de 
utmaningar 
som finns. 
Det måste 
byggas fler 
spår« 

”Största järnvägssatsningen i modern tid”
Regeringen satsar en stor del av infrastrukturkakan på järnväg, bland annat ska 393 miljoner satsas på riktigt långa godståg.
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retagen, infrasturkturplanen.
– Det är tråkigt att det även 

saknas satsningar på flygets infra-
struktur. Flyget behövs för att hela 
Sverige ska kunna leva.

Kompetensförsörjning elementär
Ministrarna lyfte även kompetens-
frågan: Det faktum att satsning-
arna kommer innebära nya jobb, 
närmare bestämt 235 000 direkta 
årsarbeten under planperioden, 
enligt Trafikverkets beräkningar; 
men också kompetensförsörj-
ningsfrågan: redan idag finns 
100 000 jobb på arbetsmarknaden 
som inte kan besättas.

– Här måste alla hjälpa till. Här 
måste branscher ta ett eget ökat 
ansvar. Det är inga enkla jobb vi 
talar om, det är logistiker, det är 
ingenjörer, planerare, lokförare, 
lastbilschaufförer, en transport-
sektor som växer och investe-
ringar som behöver göras, sa 
Thomas Eneroth. 

– Så därför är mitt budskap 
till alla aktörer inom branschen 
att här måste budskapet vara: 
vill du ha jobb framöver, sök till 
transportbranschen, här kommer 
jobben att finnas.

Att regeringen lyfte kompetens-
försörjningsfrågan var däremot 
något som togs emot väl av Trans-
portföretagen. 

– Det är mycket uppskattat att 
infrastrukturministern valde att 
lyfta fram kompetensförsörjnings-
frågan under presskonferensen. 
Infrastruktursatsningarna kom-
mer att innebära ytterligare behov 
av personal till branschens alla 
yrken, en fråga vi arbetar mycket 
aktivt med, menade Mattias Dahl.

klass 4 i planen. Även anslaget till 
bärighet och tjälsäkring kommer 
att öka. Bland de större reinveste-
ringar och underhållsåtgärder på 
det statliga vägnätet kan särskilt 
nämnas åtgärder på broar, bl a 
väg 137 över Ölandsbron, E6.20 
över Tjörnbron, väg 222 över 
Skurubroarna i Nacka och bro 
över Kalix älv vid Kalix. Trans-
portföretagens vd Mattias Dahl 
var däremot inte imponerad av 
vägsatsningarna. 

– Cirka 85 procent av person-
transportarbetet i Sverige sker 
som vägtrafik. Även cirka 85 
procent av allt gods transporteras 
på väg och cirka 70 procent av 
kollektivtrafikutbudet består av 
vägtransporter. Tyvärr återspeg-
las inte vägtrafikens betydelse i 
regeringens plan, kommenterade 
Mattias Dahl, vd på Transportfö-

kommenterade Björn Westerberg, 
Tågoperatörerna.

Största sjöfartssatsningen i 
modern tid 
Även sjöfarten fick sina slängar 
med sleven i infarstrukturplanen: 
Välkommet var såklart farleds-
fördjupningen in till Göteborgs 
hamn, liksom arbetet med 
farleden mellan Landsort och 
Södertälje, och farleden till Luleå 
och i Mälaren. Även slussarbetena 
i Trollhättan och Södertälje finns 
med i planen. Totalt satsningar 
på 5,1 miljarder kronor, vilket 
gör planen även till den största 
sjöfartssatsningen. 

Rikard Engström, vd för Svensk 
Sjöfart, ser positivt på pla-
nen – men saknade isbrytarna.

– Vi menar att det vore rimligt 
att regeringen i planen tog höjd 
för de investeringar som sta-
ten, via Sjöfartsverket, står inför 
beträffande nya isbrytare.

– Vi utgår från att dessa investe-
ringar till fullo kommer att täckas 
av staten och att man på sikt 
säkerställer att en ofta regionalpo-
litiskt motiverad isbrytarservice 
bekostas via ökade anslag till Sjö-
fartsverket, kommenterar Rikard 
Engström.

Besvikelse från vägsidan
Vad gäller godssatsningar på väg 
så ingår åtgärder för att kunna 
inviga ett vägnät med bärighets-

uppgörelser om finansiering av 
höghastighetstågen – för att kunna 
klara en snabb byggtakt. 

– Utan en sådan har Trafikver-
ket räknat ut att höghastighets-
banorna kommer att stå färdigt i 
slutet av det här seklet, sa Isabella 
Lövin. 

Strävan efter en snabb utbygg-
nad välkomnas av branschorgani-
sationen Tågoperatörerna.

– I dessa tider med hög 
befolkningsökning skulle de 
direkta riskerna med en utdragen 
utbyggnadstakt bli påtagliga – låg 
samhällsekonomisk vinst och ute-
blivna investeringar i bostäder och 
tåg – och innebär i förlängningen 
att befintliga stambanor kommer 
tvingas hantera ökande kapaci-
tetsbrist under flera årtionden, 

– Utan en blocköverskridande 
uppgörelse kommer höghastig-
hetsbanorna stå färdiga i slutet 
av seklet, sa Isabella Lövin. FO
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– Det här kommer innebära den 
största järnvägssatsningen i mo-
dern tid, sa Thomas Eneroth. 

Göteborgs hamn får sin hett önskade farledsfördjupning. 
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framtidens logistik

arna. Framtiden kräver flexibla leveran-
ser dit kunden är, helt enkelt. 

– I framtiden kommer vi inte vara på 
de platser vi är på idag, man kommer 
vara i ett flöde hela tiden, inte hemma 
eller på jobbet, man är på hotell, gym, 
hunddagis, tåg allt är en del av en logsi-
tikkedja i framtiden, spår han.

I Sverige är det många disruptiva 
transportförtag som fokuserat just på 
last mile, och ökar flexibilteten där. 
Men han tycker att övriga transport-
kedjan borde få sin del av uppmärk-
samheten.

– En kedja är aldrig bättre än sin 
svagaste länk, så om man inte får grejer 
från leverantörerna i Nederländerna, 
USA eller Europa så är det här inte värt 
någonting. Jag är inte så övertygad om 
att man ska ha så mycket fokus på de 
här last mile-lösningarna men vi är ju 
där och hänger så någonting finns det, 
men det är inte grejen på sikt.

Vill fasa ut lager
Grejen på sikt, och vad Logtrade strävar 
efter enligt Svedberg, det är att göra 
lagerladorna i Sveriges alla logistiklägen 
onödiga. I en perfekt värld finns ingen 
orsak att lagra produkter på vägen 
mellan producent och konsument – de 
kommer produceras i rätt takt och 
kunna levereras direkt till konsument 
genom ett nät av självkörande bilar som 
far omkring.

– Det man ska göra är att hitta ett sätt 
så att det alltid finns en billybokhylla 
någonstans, det finns alltid en karta 
alvedon, allt åker omkring.

– Visionen är: inga lagerlådor, allt 
i ett flöde, då behöver man inte välja 
leveranstid utan ta reda på var folk är 
och vad de behöver innan de vet de 
själva och så levererar du det.

Det här är också skälet till varför 
Svedberg spår även Amazons död.

– Det här är orsaken till varför inte 
heller Amazon kommer att överleva 
– men först hinner de slå ihjäl oss, 
förstås.

barnet. Det spelar ingen roll om du 
inte säljer skor eller mode – det är inte 
det som är grejen. Deras beteende har 
redan dödat detaljhandeln, sa Fredrik 
Svedberg och gav några exempel på den 
typ av tjänster han tror kommer växa, 
som Amazons Alexa – det röststyr-
ningsprogram genom vilket man enkelt 
kan beställa hundmat eller toapapper 
och om man är medlem i Amazon 
Prime – få det levererat dit man är inom 
en timme.

– Det gäller att vara så snabb att 
kunden inte börjar efterfråga alternativ. 
Det här är möjligheten för de flesta, sa 
Fredrik Svedberg.

Feeda dit där kunden är
Det mesta av vad vi använder dagligen 
”80 procent”: som toapapper, tänker vi 
inte på och vill vi inte behöva tänka på. 
Vi vill bara att de ska finnas där.

– Om man kan feeda det till folk 
innan det tar slut – då vinner man.

De kvinnor, vars konsumentbete-
ende alltså enligt Fredrik Sverdberg 
styr utvecklingen, är också dagens och 
framtidens lärare, hantverkare och 
tandläkare och de kommer vilja ha alla 
leveranser lika smidigt på jobbet som 
privat. Därför gäller det för företagen 
att vara lyhörda och hänga med i sväng-

Framtiden tillhör den som kan leverera 
toapappret till badrummet – gärna 
precis när det tagit slut, det menar 
Fredrik Svedberg, vd Logtrade, som 
under sitt föredrag för en storögd skara 
e-handlare om logistikens betydelse för 
deras bransch, även hann förutspå 
centrallagrets död. Liksom Amazons.

Av Klara Eriksson 
 

Det gäller att hänga med när Fredrik 
Svedberg, vd TA-systemleverantören 
Logtrade, vars system används av drygt 
3 000 kunder, sätter på sig ”influencer”-
kostymen, eller kanske ska man kalla 
det underhållar-rocken, och drar alla 
trender han ser inom logistik och 
e-handel – till sin spets.

För den som vill agera framåt gäller 
det att beakta ett antal faktorer, menar 
han. Först och främst att dagens och 
framtidens konsumenter enkelt kan 
beskrivas som en sak: de är lata, eller 
något snällare: selektivt smarta. De 
vill inte behöva ha framförhållning, 
inte gå till butiken,  inte ens surfa in på 
e-handeln – utan de vill få det de behö-
ver – helst innan de hunnit identifiera 
behovet.

– 70 procent av konsumtionen går till 
tjejer från 15 år och en bit efter första 

 

»Inte heller 
Amazon 
kommer 
att överleva 
– men först 
hinner de 
slå ihjäl oss, 
förstås«

– Jag är inte så övertygad om att man ska ha så mycket fokus på de här last mile-
lösningarna. Det är inte grejen på sikt, säger Fredrik Svedberg. 
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”Lata konsumenter kommer  
ta kål på alla”
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prognos för framtiden och agera 
därefter. Kunder som Zalando och 
Netflix använder Amazons tjäns-
ter inom det här området – med 
stor framgång: 

– 75 procent av filmerna som 
Netflix tittare ser är rekommen-
derade av bolaget för dem, sa 
Werner Vogels. 

machine learning lite extra och 
konstaterade:

– Det har varit väldigt mycket 
prat om machine learning i USA 
dexn senaste tiden, vi förstår att 
det är viktigt för kunderna. 

Machine learning, menade 
Vogels handlar om att analysera 
på data – vad som hänt, vad som 
händer nu, och utifrån det göra en 

neholm, Eskilstuna och Västerås. 
Stockholmsregionen blir därige-
nom en s k AWS-region, vilket ger 
svenska kunder som Ikea, Assa 
Abloy, Scania och Volvo möjlighet 
att lagra och processa data säkert 
och blixtsnabbt. 

Bra IT-läge mitt i Norden
– Valet av Sverige som AWS-
region beror på att vi härifrån kan 
få låga svarstider till alla nordiska 
huvudstäder och Island, sa Wer-
ner Vogels på AWS Summit. 

– Att här finns en god tillgång 
till förnybar el spelar också stor 
roll, liksom möjligheten att lagra 
data lokalt och säkert, sa han.

Även tillgången till fiberin-
frastruktur, vatten för att kyla 
serverhallarna och närheten till 
Stockholm som konsumtions- 
och arbetsmarknad påverkade 
beslutet, liksom marktillgång och 
politisk och ekonomisk stabilitet. 
Med tre självständiga orter ska-
pas driftsäkerhet vid störningar 
eller större strömavbrott. 

Machine Learning hett
På AWS Summit fokuserade 
Werner Vogels mycket på att 
beskriva AWS 125 molntjänster 
för församlingen; verktyg för att 
lagra och analysera data av vilka 
abonnenterna kan plocka och 
välja vilka som passar dem. 

– Jag vill ge er sanningen om 
vår tjänst och vad vi kan erbjuda 
och vilka utmaningarna är. Vi 
vill ge dig en verktygslåda med 
de bästa verktygen och sedan låta 
dig bygga ditt hus själv, sa Wer-
ner Vogels. 

Han lyfte AWS tjänster inom 

I maj ägde Nordens största 
IT-mässa, Amazon Web Services 
event AWS Summit, rum på 
Stockholmsmässan i Stockholm. 
Drygt 3 700 personer, den stora 
majoriteten utvecklare, köade för 
att komma in på konventet –  
kanske lockade av att Amazon.
coms teknikchef Werner Vogels, 
var huvudtalare. 

Av Klara Eriksson
 

Skillnaden mellan en vanlig logis-
tikmässa och ett event i stil med 
AWS Summit är dels stämningen, 
som påminner lite om att vara 
på rockkonsert, och så könsför-
delningen. Även i logistikkretsar 
är antalet kvinnor begränsat, 
men jämfört med en IT-mässa 
som AWS Summit, är logistik-
evenemang rena skyltfönster för 
jämställdhet.

AWS är Amazons mest lön-
samma del, som tillhandahåller 
moln-tjänster till individer och 
företag, som abonnemangstjänst. 
Bland kunderna finns bl a kända 
jättar som Netflix och Airbnb. 
Tekniken gör det möjligt för abon-
nenter att ha tillgång till en stor 
och driftssäker datorkapacitet via 
nätet. I april förra året meddelade 
AWS att man öppnar tre sådana 
kapacitetscenter i Sverige: i Katri-

FAKTA

AWS växer snabbt och är 
Amazons mest lönsamma 
del just nu. För 2018 förvän-
tas 18 miljarder USD i i 
intäkter. 

Källa: Business Insider

Jämfört med en IT-mässa som AWS Summit, är logistikevenemang rena 
skyltfönster för jämställdhet. 

FO
TO

: K
LA

RA
 E

RI
KS

SO
N

– Valet av Sverige som AWS-region 
beror på att vi härifrån kan få låga 
svarstider till alla nordiska huvud-
städer och Island, sa Werner Vogels 
på AWS Summit.
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Machine Learning hett 
på AWS Summit

Läs mer om oss på norrkopingshamn.se
Vi finns också på LinkedIn, Facebook och Instagram

Vi växer i takt med våra 
kunders framgångar
Vår tillväxt visar hamnens roll som nav  
i ett starkt och växande logistikläge.  
Här finns den kundnära flexibiliteten och 
serviceviljan, och samtidigt den stora 
hamnens kapacitet, resurser och långsik-
tighet.   

Med nya etableringsområden och en 
utbyggnad av hamnen rustar vi för  
framtidens godsflöden, fartyg och  
näringslivets krav på effektiv logistik.
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logistikfastigheter

gen flera miljoner kvadratmeter på sikt. 
Inte många talar om den potentialen

Effektiv logistik helt avgörande inom 
mat. I traditionell e-handel ligger 
plockkostnaden per orderrad på 5–20 
kronor, Mathem har pressat ner plock-
kostnaden till ca 2 kronor per orderrad.

– Modellen att sälja mat på nätet 
fungerar inte alls om du inte är duktig 
på logistik, då går det inte att få lön-
samhet. 

Mathems främsta konkurrent är Ica, 
vars e-handel växer snabbt och om 
några år kommer stärkas ytterligare 
genom kontraktet som nyligen signe-
rades med automationsleverantören 
Ocado. Men för Mathems del är det 
ännu inte aktuellt att satsa på automa-
tion.

– Det är inget bra läge för automa-
tion, det är en stor investering och 
väldigt dynamiskt kring sortiment, 
lagerlägen m m. Vi väntar tills volymer 
och lägen är lättare att definiera. 

Ingen aktör har hittills fått till effektiv 
logistik för hela kedjan vid mat-e-han-
del, menar Staffan Mörndal. 

– Att varorna kommer till den som 
plockar har många lyckats med, inte 
minst Ocado som helautomatiserat 
flödet av varor från inleverans till plock. 
Men de sista packstegen för varor som 
ägg, mjölk, disktrasor, sallad etc har 
ingen lyckats robotisera än.

system i samma veva. 
– Vi uppmanar våra bolag att ta det 

lugnt, att ta systembytet innan eller efter 
flytten, och att göra så lite organisato-
riska förändringar som möjligt under 
en flytt. Flytten får hellre kosta lite mer, 
leveransförmågan är kritisk i e-handeln, 
det får inte gå fel. 

Tar alltid referenser 
Han tycker att fastighetsägare ofta 
saknar förståelse för e-handelsbolagens 
förutsättningar.

– När vi köper ett bolag så har vi 
ofta en strategi och en möjlig köpare 
uttänkt redan. Ibland är strategin att 
logistiken ska kunna flytta in hos den 
framtida ägaren. Sitter man då fast i ett 
långt hyres- eller TPL-kontrakt kan det 
vara ett giftpiller för affären, som kostar 
mycket att köpa sig loss ur, som det 
gjorde för oss i Brandos och Lekmers 
fall. Fler fastighetsägare borde fråga oss 
vad planen är för bolaget och anpassa 
kontrakten efter det. 

Han saknar också förståelse för 
e-handelns behov av högt tempo.

– Fastighetsbranschen har 10-årsper-
spektiv och långa beslutsprocesser. I 
e-handeln sker saker och ting i realtid, 
beslut tas ofta samma dag. Det kan vara 
oerhört frustrerande. 

– Vi tar alltid referenser innan vi skri-
ver avtal med en fastighetsägare eller 
logistikleverantör. 

Flera av Verdanes portföljbolag har 
automatiserat, bl a Boozt, Kitchentime 
och Babyshop har nyligen installerat 
Autostore – vilket också ställer krav på 
lagret. 

– Vi tittar på skick, antal portar och 
takhöjd. Vill man automatisera är det 
en stor fördel med minst 12 meters tak-
höjd. Ett vanligt problem för e-handeln 
är att det finns för få portar, traditio-
nella lager är byggda för mindre in- och 
utflöden. 

Ingen automation för Mathem
Verdane är bl a delägare i Mathem, 
med lager i Stockholm, Malmö och 
Göteborg. Livsmedel på nätet är under-
utvecklat, bara 2 procent av den totala 
livsmedelsförsäljningen sker digitalt. 

– Mat på nätet som fenomen kommer 
att kräva extremt stora lagerytor, troli-

Staffan Mörndal på Verdane var en av 
huvudtalarna vid Logistikläget 2018 och 
gav ett ägarperspektiv på logistikens 
betydelse för e-handeln. Bland annat 
lyfte han värdet av att som hyresvärd 
vara lyhörd och flexibel. ”Vi tar alltid 
referenser på hyresvärdar innan vi väljer 
lager”. 

Text Hilda Hultén

Staffan Mörndal, partner på Verdane 
Capital Advisors, gav sin syn på logisti-
kens betydelse för e-handelsbolag ur ett 
ägarperspektiv, på Logistikläget 2018. 
Verdane har omkring 25 e-handelsbo-
lag i portföljen, bl a Mathem, Babyshop 
och Boozt. 

Effektiv logistik är en hygienfaktor 
för e-handeln – den bara måste fungera, 
menar han.

– Idag kan du vinna e-kunder på att 
ha bra logistik, men i längden räcker 
inte det, då kommer alla vara så duktiga 
som de som är bäst idag.

Läget avgör
Snitthyran för Verdanes e-handelslager 
ligger på ca 1 procent av omsättningen. 

– Traditionell detaljhandel lägger i 
snitt 18 procent av omsättningen på 
butikshyror, det blir ohållbart i längden 
om butiksvolymerna sjunker. Flexibili-
tet är oftast viktigare än exakt hyresnivå 
för e-handeln. 

Läget trumfar också ofta hyreskost-
naden för e-handelsbolag, menar Staf-
fan Mörndal. 

– Man vill komma så nära konsument 
som möjligt, särskilt inom dagligva-
ror. Mathem hade helst haft lager på 
Hötorget – men det går av förklarliga 
skäl inte. 

Framförallt letar Verdane efter kon-
trakt där det finns flexibilitet att växa i 
lokalen – eller bygga ut. 

– Vi vill egentligen aldrig flytta ett 
lager, det är ett jobbigt projekt och 
innebär stora risker. Men våra bolag 
växer med i snitt 50 procent per år, så 
lagerflyttar är ofta oundvikliga. Men om 
det inte finns utrymme att växa kan vi 
inte skriva längre kontrakt än tre år.

Ett vanligt misstag många bolag gör 
när man flyttar lager är att man även 
installerar ny automation och byter IT-

»Mat på 
nätet som 
fenomen 
kommer 
att kräva 
extremt 
stora lagery-
tor, troligen 
flera miljo-
ner kvadrat-
meter på 
sikt. Inte 
många 
talar om 
den poten-
tialen.«

– Ett vanligt problem för e-handeln är att det inte finns tillräck-
ligt många portar, traditionella lager är byggda för mindre in- 
och utflöden, säger Staffan Mörndal.
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»Vi tar alltid referenser«
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Äger, förvaltar och utvecklar fastigheter inom lager, logistik och handel.

www.corem.se

CITYNÄRA LOGISTIKFASTIGHET I MALMÖ

COREM PROPERTY GROUP LAGER/PRODUKTION/KONTOR

SADELGJORDEN 1 – GALOPPGATAN 4
På Galoppgatan 4, Malmö, kan vi erbjuda effektiva lager- och kontorsytor 
med möjlighet till expansion. Fastigheten består av 8 300 kvm flexibelt lager 
med 5 portar (med möjlighet till fler portar). I tillägg finns 750 kvm fullt 
utrustat kontor med konferensrum, lunchrum etc. 

TEKNISK INFORMATION
• Portar: 5 st 3x3 m, marklast och lastkaj.

• Grund: Platta på mark, ca 3 000 kg/kvm.

• Takhöjd: 4,5-5,5 m.

• Kraftförsörjning: 400 A.

• Uppvärmningssätt: Fjärrvärme.

OMRÅDE   ADRESS    YTA     LOKALTYP    KONTAKTUPPGIFTER

Sollentuna Bergkällavägen 35 1 250 kvm  Kontor/lager    Sofie Nyberg 0709-75 56 58

Järfälla Nettovägen 13 4 400 kvm  Lager    Sofie Nyberg 0709-75 56 58

Göteborg Exportgatan 65 8 600 kvm  Lager    William Bengtsson 0722-41 04 98

Malmö Kosterögatan 8   2 500 kvm  Lager    Björn Härstedt 0705-43 47 48

Katrineholm Västgötagatan 16 3 000 kvm  Produktion/Lager   Jan Östergren 0705-31 61 18

Jönköping Industrigatan 14 6 350 kvm  Kyl/Fryslager    Ulrik Rosklint 0723-19 95 00

Corem Property Group är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar fastigheter i mellersta och södra Sverige samt 
i Danmark. Vårt fastighetsbestånd omfattar över 1,3 miljoner kvm yta med attraktiva lägen på många orter. Med en 
aktiv egen förvaltning kan vi vara din partner avseende lokalfrågor och medverka till att utveckla er affär. Nedan 
presenterar vi ett urval av vad vi kan erbjuda för närvarande. Tveka inte att höra av dig för en vidare diskussion.

För ytterligare information kontakta 
Daniel Lindhagen på 0722 - 40 17 49 
eller daniel.lindhagen@corem.se 

Läs mer om våra lediga lokaler på www.corem.se
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vilket är dubbelt så mycket som en 
vanlig lagerverksamhet.

– Det blir väldigt stora flöden 
ut och in med många lastbilar i 
den här typen av verksamhet, så 
e-handel med livsmedel kräver 
betydligt större tomt än traditio-
nell lagerhantering.

Kräver fler lager
En 25 000 kvm stor anläggning 
kan enligt Sverker Lindbo försörja 
omkring 200 000 människor med 
livsmedel.

även Icas.
Det första automatiserade Ica-

lagret väntas stå färdigt 2021 i 
Stockholm, vilket är något längre 
utvecklingtid än för andra Ocado-
samarbeten. Orsaken är Icas 
affärsmodell.

– Icas affärsmodell är speciell, 
e-handelslösningen vi bygger ska 
knytas till varje enskild handlare 
– att lösa detta datatekniskt är inte 
helt trivialt.

Ett Ocado-lager på 25 000 kvm 
behöver ca 100 000 kvm tomtyta, 

levererar inkromet, med automa-
tionslösning och systemstöd.

– Vi levererar också hela mjuk-
varulösningen, från webbshop till 
chaufförernas applikation i bilen.

Egen automationslösning
Ocado använde automationsut-
rustning från bl a Knapp i sina 
två första stora anläggningar som 
omsätter över 10 miljarder kronor 
vardera. Sedan hösten 2016 är den 
första anläggningen i Andover, 
England där Ocados egenutveck-
lade, nya automationsutrustning 
används, i drift. I dagarna öppnar 
också en gigantisk anläggning 
i Greenwich i sydöstra London 
som kommer att försörja 700 000 
människor med mat.

– Det är vår egen teknik som 
tillverkas på en fabrik i England. 
Alla lager Ocado utvecklar kom-
mer framöver att innehålla den, 

I maj tecknade Ica ett exklusivt 
avtal med brittiska Ocado, expert 
på automatiserad e-handel med 
mat.
 – Automatiserad e-handel med 
mat är framtiden, säger Sverker 
Lindbo, logistikutvecklingsansva-
rig på Ocado, i en intervju om 
bolagets teknik och planer.

 
Ica satsar 1,1 miljarder i projektet 
och kontraktet ger Ica exklusiv 
rätt att använda Ocados system i 
Sverige och Baltikum. Exklusivi-
teten är dock villkorad och kräver 
att Icas e-handel når vissa gemen-
samt uppsatta tillväxtmål.

– Om de mål vi satt upp inte nås 
så kommer vi sälja systemet till 
andra, säger Sverker Lindbo när 
Intelligent Logistik träffar honom 
på Logistiktrender i Helsingborg.

Avtalet innebär att Ica bygger 
själva fastigheten, och att Ocado 

ICAS E-HANDELSLAGER TILL BRUNNA?

Ica har ännu ej gått ut med exakt vart i Stockholm det nya lagret 
kommer att placeras. Men Ica fastigheter köpte en 83 500 kvm 
stor tomt i Brunna i februari i år av Kilenkrysset. Eftersom sådan 
logistikmark inte direkt växer på träd i Stockholm blir Intelligent 
Logistiks gissning att det troligtvis är här som det första lagret 
hamnar.

Så automatiseras Icas e-handel

Anläggningen i Andover, England använder Ocados nya, egenutvecklade automationslösning, som visuellt liknar Autostore. Så här ser alltså framtidens 
livsmedelslager ut om Ocado får bestämma.
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man får nöjda kunder till lägre 
pris.

Ocado jobbar även med arti-
ficiell intelligens, AI, för att för-
bättra köpupplevelsen.

– Vi ser bland annat till att för-
slag på varor kommer i rätt ord-
ning utifrån vad vi tror att kunden 
vill ha, vilken veckodag det är, 
tidigare köpvanor, väder etc. Kun-
derna får också ett inköpsförslag 
på en order på omkring 1 500 kro-
nor, utifrån sina tidigare köp, som 
de kan ha som utgångspunkt och 
lägga till eller ta bort ifrån.

Målet är att det inte ska ta mer 
än fem minuter för kunderna att 
storhandla.

– Man har bättre saker att ägna 
livet åt än att handla mat.

Den snabba tillväxten gör att 
Ocado behöver anställa folk i hela 
världen – tack vare Ica-kontraktet 
så även i Sverige

– Är det nån som känner nån 
som skulle vilja vara med på 
resan i att förändra sättet som folk 
handlar mat på – så kan de ringa 
mig.

Kroger får exklusivitet i USA lik-
som Ica i Sverige.

Kontraktet innebär att Ocado 
ska bygga 20 lager på ett bräde 
i USA och ger ett välkommet 
aktiekapital på 2,1 miljarder, när 
Kroger blir delägare i Ocado med 
5 procent av aktierna.

– Avtalet ger oss möjlighet att 
vidareutveckla våra lösningar, 2,1 
miljarder är en nätt summa att 
systemutveckla för.

Den främsta orsaken till att affä-
rerna tagit raketfart är Amazons 
köp av Wholefoods sommaren 
2017, menar Sverker Lindbo.

– Då fick alla fick stora skälvan, 
det satte eld i baken på de flesta 
stora livsmedelshandlare i värl-
den.

Erfarenhet och AI
Att Ica och de andra jättarna valde 
just Ocado är inte bara rädslan 
för Amazon. Utan enligt Sverker 
Lindbo även bolagets tekniska 
kunskap och erfarenhet av 
e-leveranser. 

– Vi har gjort 130 miljoner 
hemleveranser av mat, vi vet hur 

Färskvaruhanteringen är en 
annan fördel han ser med ett dedi-
kerat e-handelslager. 

Big boxes tappar 
Lageromsättningshastigheten i 
Ocados lager är i snitt 7 dagar; 
två dagar för kylda varor mat och 
10–12 dagar för kolonialvaror.

– Vi omsätter lika mycket på 
en dag, som en stor butik gör 
på en månad, vilket gör att vi 
har extremt hög omsättning på 
färskvaror. Målet är att varorna 
från oss ska vara färskare i köket 
hos kunderna än de är när det 
kommer in till en vanlig butik.

Det breda utbudet och nya 
produkter av livsmedel kom-
mer i framtiden också att finnas i 
e-handeln, spår Sverker Lindbo.

– Det enda sättet för leverantö-
rer att komma åt kunderna med 
nyheter och innovationer kommer 
att vara på nätet.

I England, där e-handeln med 
mat kommit långt, har stormark-
nader, så kallade ”Big boxes”, 
redan tappat 20–30 procent av 
marknaden.

– En tredjedel har gått till 
convenience-marknaden, en 
tredjedel till lågpriskedjorna och 
en tredjedel till näthandeln. Om 
jag var fastighetsägare så skulle jag 
inte köpa allt för många fastighe-
ter som innehåller stora matbuti-
ker utanför stan.

Amazon satte fart på affärerna
Ocado var från början en ren-
odlad e-handlare, tanken på att 
bli en teknikleverantör åt andra 
livsmedelsaktörer föddes för 
fem år sedan. Men det var först i 
november 2017 som det loss-
nade, när Ocado skrev avtal med 
franska kedjan Casino. I januari 
tecknades ett liknande kontrakt 
med kanadensiska Sobeys och 
i maj signerades det då redan 
beryktade avtalet med Ica. Två 
veckor senare skrev bolaget ännu 
ett miljardkontrakt med Kroger, 
USAs största renodlade livsmedel-
skedja med en omsättning på 122 
miljarder dollar.

– Vi hade långtgående diskus-
sioner med alla stora spelare på 
den amerikanska marknaden, 
men det nya avtalet innebär att 

– Räknar man med att e-mat-
handeln kan nå en marknadsandel 
på 30 procent på sikt, innebär 
det att e-handeln kommer att 
försörja omkring tre av Sveriges 
tio miljoner människor med mat. 
Det innebär att vi skulle behöva 
ha 15 sådana här anläggningar för 
e-handelsdistribution i Sverige, 
resonerar Sverker Lindbo.

I lageryta räknat blir det när-
mare 400 000 kvm som behövs 
– eller 1,6 miljoner kvadratmeter 
mark.

– Är det manuella lager så 
handlar det om betydligt mer yta 
förstås. Men jag tror på att auto-
mation är framtiden, manuellt 
plock blir för kostsamt. E-handlad 
mat bör inte kosta mer än i butik.

Ohållbart med butiksplock
Ocados största lager kan skicka 
200 000 ordrar per vecka. Produk-
tiviteten är idag 2–3 gånger högre 

än i butiks- eller manuellt lager-
plock, en siffra som man siktar på 
att driva långt högre.

– Icas e-handelslösning idag 
bygger främst på butiksplock, pro-
blemet är att man bara kan plocka 
omkring 5 procent av butikens 
totala omsättning till e-handel 
innan det ställer till problem för 
verksamheten.

Ett annat problem med butiks-
plock, menar han, är lagernivå-
erna.

– Eftersom det finns kunder i 
butiken samtidigt som plocket 
sker blir det omöjligt att veta exakt 
vad som finns i butik, en produkt 
kan ta slut utan förvarning. I 
glesbygden kommer butiksplocket 
finnas kvar, men i storstäderna 
blir det ohållbart när volymerna 
ökar.

“Vi hade långtgående 
diskussioner med alla 
stora spelare på den 
amerikanska markna-
den, men det nya avta-
let innebär att Kroger 
får exklusivitet i USA.”

– När Amazon köpte Wholefoods fick alla fick stora skälvan, det satte eld i 
baken på de flesta stora livsmedelshandlare i världen, säger Sverker Lindbo.
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logistiktrender

börjar bli extrem. 
CBREs senaste Global investors 

survey, som Intelligent Logistik tidigare 
rapporterat om, visar att logistikfastig-
heter för första gången någonsin seglat 
upp som det segment som fastighets-
investerarna är mest intresserade av. 
Logistikfastigheterna slår till och med 
kontor, som annars brukar toppa listan. 

– Vi som jobbar inom fastigheter vet 
att logistik inte direkt varit det mest 
glamorösa segmentet. Nu är plötsligt 
logistik sexigt, det är helt otroligt! 

Disruptiva förändringar
Ett skäl är att investerarna vill bort från 
beroende av ett visst segment och flyttar 
äggen till flera korgar. Men den vikti-
gaste orsaken är distruptiva strukturför-
ändringar i samhället. 

– Det är närmast seismiska föränd-
ringar, där e-handeln är den största 
faktorn som ökar behovet av logistiky-
tor drastiskt. 

Teknik som 3D-printing och auto-
noma fordon kan på sikt förändra 
naturen för logistik- och produktions-
systemen i världen, menar han. 

– 3D-printing kommer att flytta 
produktionen närmare konsumenterna 
och teknikutvecklingen gör transpor-
ter billigare genom konvojkörning av 
självkörande lastbilar. I längden föränd-
rar det behoven av lager och synen på 
logistiklägen totalt. 

som jag befarade – fruktansvärt. Det är 
lite pinsamt att vara brittisk nu, vad ska 
ni tro om oss? Monty Python kunde 
inte ha hittat på detta.

Den växande populismen är djupt 
oroande, menar han.

– Både Angela Merkel och Frank-
rikes Édouard Philippe är turligt nog 
EU-positiva, men de har väldigt olika 
synsätt. Philippe tycker att Tyskland 
och EU ska stötta Sydeuropa ännu mer, 
men det sista Merkel tänker göra är att 
lämna över EUs kreditkort till några 
oansvarsfulla, sydeuropeiska tonår-
ingar som bara kommer att bränna alla 
pengar på vinluncher och dyra bilar. 
Och hon har helt rätt.

Oroande skattesänkningar
Den låga arbetslösheten och obefogad 
skattestimulans är andra orosmoln han 
ser.

– Tittar man på arbetslösheten så ser 
vi att vi är väldigt sent i cykeln, med 
hög sysselsättning. Trumps politik med 
skattesänkningar som stimulerar eko-
nomin när den redan är stark är också 
problematisk. Han kastar bränsle på 
brasan, det ökar risken för inflation.

Antiglobaliseringstrenden är också 
en utmaning, menar Nick Axford. 

– Det är ett misstag att skylla det 
här på Trump och Brexit, de har bara 
plockat upp en trend. Den här vågen 
beror på att den ekonomiska ojäm-
ställdheten växer i västvärlden och 

– Tittar vi kortsiktigt ser den ekonomis-
ka utvecklingen positiv ut i hela världen, 
sa CBREs Nick Axford vid Logistiktrender 
i Helsingborg, där han bjöd på sin syn på 
det ekonomiska världsläget, politiska 
orosmoln och lyckoruset inom logistik-
fastigheter – där behovet drivs av 
e-handeln. 

Av Hilda Hultén

– År 2017 trodde vi på en stabil 
marknad för fastighetstransaktioner, 
vilket stämde. Vi trodde också på att 
större delen av det asiatiska kaptialet 
skulle hamna i USA, men där hade vi 
fel. Det mesta kapitalet, i relationen 
2:1, hamnade i Europa, sa Nick Axford, 
global forskningschef på fastighetsråd-
givaren CBRE, som öppningstalade vid 
Logistiktrender. 

Europas ekonomi växte därtill starkt 
2017.

– Om vi tittar kortsiktigt, i tidsper-
spektivet 12–24 månder, ser den eko-
nomiska utvecklingen mycket positiv 
ut i hela världen. Och oavsett vad man 
tycker om Donald Trump, så har han 
gjort saker som varit positiva för USAs 
ekonomi. Hans approach i Kina och 
Korea verkar ha fått viss positiv effekt.

Politisk utmaning
I Europa är utmaningen framöver 
främst politisk, menar Nick Axford.

– När det gäller Brexit går det precis 

  

»Det sista 
Merkel tän-
ker göra är 
att lämna 
över det 
europeiska 
kreditkortet 
till några 
oansvars-
fulla, syd-
europeiska 
tonåringar 
som bara 
kommer att 
bränna alla 
pegar på 
vinluncher 
och dyra 
bilar«

Stark ekonomi driver behovet av logistikfastigheter 
– 3D-printing och autonoma fordon kommer i längden att förändra synen på logistiklägen totalt, sa Nick Axford vid Logistiktrender i Helsingborg. 
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ning i Borås. Företaget har dock 
haft problem med att fylla den 
CD- och DVD-anpassade auto-
mationsanläggningen med nya 
volymer och genomgår just nu en 
företagsrekonstruktion. 

– Jag hoppas att det löser sig, 
annars blir det till att hitta en plan 
B- och kanske flytta igen. 

och utmaningar; Sportamore har 
20 000 produkter , vilket innebär 
70 000 SKU, Snusbolaget har 500 
SKU, sen har snus försäljningsför-
bud i EU, så enda exportmarkna-
derna inom Europa idag är Norge 
och Schweitz. 

Snusbolaget har sitt lager hos 
TPL-aktören Cross Nordic, som 
driver Sony ENS gamla anlägg-

i Stockholm igen. Kompetensen, 
lojaliteten och pålitligheten hos 
medarbetarna här i Eskilstuna är 
så mycket högre. I Stockholm var 
det jättetungt för oss, nu är det 
ingen brinnande fråga längre.

Automation stod högt på önske-
listan. Valet föll på en Autostore-
lösning från Swisslog. Men att 
dimensionera rätt är inte helt 
enkelt i e-handeln. 

– Om jag säger så här: Det 
är hur lätt som helst att bygga 
logistik för om alla volymer vore 
desamma, om du alltid behövde 
producera X antal saker per dag, 
inga säsongsvariationer, inga 
kundförväntningar, bara bygga 
en riktigt ”lean” logistikmaskin. 
Men så funkar det tyvärr inte, 
anläggningen måste kunna klara 
toppar som Black Week, när voly-
merna flerdubblas. Det går inte att 
dimensionera lagret för genom-
snittsdagen.

Den initiala installationen med 
60 000 backar visade sig vara alde-
les för liten. 

– Den var i princip full efter 
några veckor. Nu bygger vi ut 
anläggningen successivt under 
2018 till 165 000 backar och 
utbyggd plockkapacitet. 

Implementeringen med alla 
kringinstallationer, var en pärs. 

– Men trots det, så här i efter-
hand, så tror jag inte vi skulle 
klarat av de här korta ledtiderna 
och snabba svängarna i vardagen 
om vi inte automatiserat. 

Vidare till Snusbolaget
Själv fortsätter Jonas Kolehmainen 
mot nya utmaningar i höst, när 
han blir logistikchef för Snusbo-
laget. 

– Det är helt annan logistik 

e-handelslogistik

Jonas Kolehmainen, logistikchef 
Sportamore, vet hur man flyttar 
ett lager: vad man ska göra, och 
vad man gör bäst i att undvika. 
Som talare på Logistikläget 2018 
berättade han hur man skapar en 
lyckad e-handelslogistik – från ax 
till limpa. 

Av Klara Eriksson &  
Hilda Hultén

Sportamore säljer sportpro-
dukter på nätet och gör det bra. 
I sortimentet finns ca 20 000 
produkter och omsättningen låg 
på 760 miljoner förra året, med 
ett litet ”hack i kurvan” för 2017. 
Orsaken till dippen var företagets 
omständliga lagerflytt från 11 000 
kvm i Spånga till 23 000 kvm i 
Eskilstuna sommaren 2017.

– Om ni kan undvika att göra 
en lagerflytt så gör det. Det är ett 
helvetesprojekt.

Jonas Kolehmainen kom till 
Sportamore i januari 2016. Som 
ny logistikchef mötte han ett 
knökfullt Spångalager. 

– Det var inte en pall in, en pall 
ut som gällde utan snarare ”en 
skolåda in, en skolåda ut”. Vi hade 
kunnat automatisera i det gamla 
laget, om vi slipat lite på takbjäl-
karna. Problemet var att frigöra 
yta för automationen, den ytan 
fanns inte. En flytt var absolut 
nödvändig. 

Eskilstuna levererade
Valet föll på Eskilstuna logis-
tikpark och Bockasjö, där det 
fanns plats för både ett stort lager 
och framtida utbyggnad. Valet 
av logistikläge var helt rätt, inte 
minst av bemanningsskäl.

– Jag skulle inte lägga ett lager 

Katrineholm växte upp kring dåtidens modernaste  
infrastruktur – järnvägen. Nu är vi en plats för framtidens  

infrastruktur. En plats för miljövänliga transporter  
och för den digitala världen. 

katrineholmslogistikcentrum.se/ETABLERA

VAR FJÄRDE SVENSK 
INOM RÄCKHÅLL.
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Lagerflytt 
– ett helvetes-
projekt

– Vi hade kunnat automatisera i det gamla laget, om vi slipat lite på tak-
bjälkarna. Problemet var att frigöra yta för automationen, den ytan fanns 
inte, säger Jonas Kolehmainen.
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Bockasjö vill växa  
i Eskilstuna

Bockasjö vill bygga fler e-handelslager intill 
Sportamores lager i Eskilstuna logistikpark. 

logistikfastigheter
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Bockasjö har skrivit ett markop-
tionsavtal om 159 000 kvm i 
Eskilstuna Logistikpark, intill deras 
befintliga Sportamore-lager, och 
planerar för två nya lager. 
 – Eskilstuna är ett väldigt 
intressant läge, vi ser stor 
efterfrågan inte minst från 
e-handeln, säger Joakim Hedin, vd 
Bockasjö, som återigen sätter 
spaden i jorden på Hisingen.

Av Hilda Hultén

Fastighetsbolaget Bockasjö och 
Eskilstuna kommun har tecknat 
ett nytt optionsavtal om 159 000 
kvm mark i Eskilstuna Logistik-
park. Här planerar Bockasjö att 
bygga två byggnader på 27 000 
respektive 31 000 kvm. Marken 
har skyltläge vid E20 och gränsar 
till Bockasjös befintliga logistik-
fastighet på 23 000 kvm som är 
uthyrd till Sportamore.

– Eskilstuna är ett intressant 
läge av flera skäl, det är en extremt 
proffsig kommun med hög logis-
tikkompetens och gott om mark, 

och markpriserna gör att vi kan 
erbjuda vettiga hyror. I Stockholm 
springer hyrorna lätt iväg mot 
750–800 kronor/kvm jämfört med 
under 500 kronor/kvm i Eskil-
stuna, säger Joakim Hedin.

Än finns inga tilltänkta hyres-
gäster men han tror starkt på fler 
e-handelsetableringar.

– Sportamore är vår första kund 
inom e-handel och vi har goda 
erfarenheter av det projektet. Det 
kan bli annat också, t ex TPL-
verksamhet, men min gissning är 
att det blir mer e-handel. 

Han ser en starkt växande 
efterfrågan på modern logistik i 
Mälardalen från e-handeln. 

– Från Eskilstuna når man 35 
procent av landets befolkning 
inom 10 mils radie. Det är viktigt 
för e-handeln som går mot leve-
ranser samma dag.

Eskilstuna kom på plats sex på 
listan över Sveriges bästa Logistik-
lägen 2018 och pekades nyligen ut 
som ett av de tre hetaste etable-
ringslägena just nu av Colliers, 
tillsammans med Brunna och 

Hisingen. Från kommunens sida 
ser man positivt på avtalet med 
Bockasjö.

– Den befäster Eskilstunas posi-
tion som ett av landets viktigaste 
och mest expansiva logistiknav, 
kommenterar David Hofmann, 
vd för Eskilstuna logistik och 
etablering.

Spekulationsbygger på Hisingen
Bockasjö satsar just nu hårt på 
tillväxt: under 2018 färdigställer 
bolaget hela 112 000 kvm logis-
tikytor. I Örebro färdigställdes 
bl a nyligen en stor paketterminal 
för Postnords räkning. Störst är 
bolagets tillväxt på Hisingen, där 
tre logistikfastigheter färdigställs 
under året.

– Utvecklingen på Hisingen 
har gått otroligt fort, vi började 
utvecklingen av marken 2015, och 
under året färdigställs den fjärde 
av totalt fem fastigheter. 

Det fjärde bygget på Hisingen 
blir enligt Joakim Hedin omkring 
23 000 kvm och byggs på spekula-
tion. Byggbeslut togs under våren 

och byggstart beräknas till efter 
sommaren. 

– Vi kan bygga 60 000 kvm till 
på Hisingen, fördelat på två fast-
igheter inkluderat den fastighet 
som nu byggs på spekulation. Jag 
gissar att det blir fordonsrelaterad 
verksamhet eller ren TPL. 

Bockasjö har också ett stort 
markområde intill Landvetter 
tillsammans med Swedavia, där 
diskussioner förs med potentiella 
hyresgäster. Än har dock inget 
byggbeslut tagits.

– Men jag tycker det ser lovande 
ut, säger Joakim Hedin.

– Efter sommaren inleder vi bygget 
av den fjärde etappen på Hisingen, 
en ca 23 000 kvm stor fastighet 
som byggs på spekulation, berättar 
Joakim Hedin. 

FO
TO

: B
O

CK
AS

JÖ

VI BYGGER FRAMTIDEN!
Kilenkryssets målmedvetna arbete ger utdelning. Våra logistiklägen har stark tillväxt med nya 

hyresgäster och markförsäljningar till aktörer som också vill verka inom våra områden.  
Intresset är fortsatt stort för etableringar inom våra områden i Stockholm och Mälardalen.

Med 30 års erfarenhet bygger vi lokaler för långsiktigt ägande med nöjda hyresgäster i fokus. 
För de företag som själva vill äga och bygga sina lokaler finns möjligheten att köpa mark och bli 
en del i den helhet som våra verksamhetsområden utgör. Hos oss finns möjligheten att välja!

Träffa oss i Almedalen 1–5 juli 2018!
Boka gärna separat möte på anmalan@kilenkrysset.se

läs mer på kilenkrysset.se eller ring oss på 0152-244 00

ÄGER FÖRVALTARBYGGER

logistikfastigheter 
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lite andra prestandakrav, det är 
t ex ofta mer bråttom än i skogs-
industrin. 

– Vi får se vart samarbetet med 
Jysk leder, men vi hoppas att de 
ska vilja använda tekniken på sina 
centrallager i Danmark och Polen 
också. 

Bra timing
Marcus Schelin ser stor potential 
för tekniken både hos fraktköpare 
och transportörer. 

– Tekniken är billigare och 
mer flexibel än laserteknik och 
användbar för alla som transpor-
terar saker med oregelbundna 
dimensioner. 

För transportörerna blir det ett 
sätt att optimera transportflöden 
och volymvikter eller kontrollera 
om de dimensioner en kund upp-
gett stämmer. 

– Transportköpare och fraktbo-
lag blir alltmer intresserade av att 
mäta sina godsvolymer, det känns 
som om vi har väldigt bra timing. 
Vi planerar ett pilotprojekt med 
en transportör under hösten för 
att ha en färdig produkt i slutet 
av 2018. 

Högautomatiserad logistik
Jysks centrallager i Nässjö är ett 

– Vi är först ut att testa den 
här tekniken på gods. Blir det 
här projektet lyckat så är det en 
oerhört spännande teknik inom 
godslogistik. 

Saab-teknik i grunden
Cind startade hösten 2015 i Jön-
köping som en avknoppning inom 
Saab Ventures. Tekniken, som 
fötts ur kamerateknik för att mäta 
målobjekt för missiler, använder 
avancerade 3D-kameror och kan 
mäta godsvolymen oavsett storlek, 
form och material. Hittills har 
Cind främst sålt tekniken för att 
mäta massaved i skogsindustrin. 

– När vi startade bolaget så 
valde vi mellan skogsindustrin 
och logistikbranschen, men skogs-
industrin kändes väldigt redo för 
den här tekniken, det var lätt att 
få till affärer, berättar Cinds vd 
Marcus Schelin.

Idag har Cind sålt totalt 17 
installationer till terminaler, 
massabruk och sågverk i skogs-
industrin. Jysk-samarbetet är 
företagets första steg in i logistik-
branschen. 

– Tekniken behöver anpas-
sas något till logistikbranschens 
förutsättningar, det är ofta mindre 
volymer som ska mätas och har 

ca 200 butiker och e-handelskun-
der i Sverige och Finland med 
varor. Marknaden i Danmark och 
Norge försörjs från centrallagret i 
Danmark. 

Ökar fyllnadsgraden med 
3D-mätning
Jysk inledde nyligen ett samarbete 
med Jönköpingsbaserade start-
up-bolaget Cind, som utvecklar 
3D-kamerateknik som kan mäta 
volymer på gods. 

– Vi packar pallarna manuellt, 
och med tanke på att alla våra kol-
lin ser olika ut så är det en utma-
ning att få pallarna helt fulla. Vi är 
väldigt duktiga på att packa pallar, 
men det är mycket man missar 
med blotta ögat. 

3D-systemet ska göra att Jysk 
ska kunna mäta hur många kubik-
meter varje färdigpackad pall 
innehåller. Tanken är att volymen 
ska kunna mätas på några sekun-
der, direkt på lastbäraren.

– Då kan vi sätta en gräns för 
om en pall innehåller för lite 
volym och behöver packas om, 
innan den går till utskeppning, 
förklarar Annika Löfgren.

Förhoppningen är att öka 
fyllnadsgraden och effektivisera 
transporterna rejält. 

Jysk inleder ett samarbete med 
startup-bolaget och Saab-av-
knoppningen Cind, som utvecklat 
3D-kamerateknik som automatiskt 
mäter volymen på timmerlass och 
gods. Tekniken har stor potential 
för att förbättra fyllnadsgraden 
och effektivisera transporter. 

Av Hilda Hultén

På Jysks lager i Nässjö råder just 
nu full aktivitet: sedan april har 
volymerna fördubblats med 3 000 
pallar ut per dag mot normala 
1 200–1 500. 

– Det brukar vara mycket att 
göra så här års men inte så här: 
vi har ökat volymerna med 30 
procent mot samma period förra 
året, målet var att öka 10 procent. 
Det är helt galet och vi ser ingen 
avmattning heller, säger Annika 
Löfgren, logistikchef på Jysk i 
Nässjö. 

Främst är det sortimentet av 
utemöbler som säljer som smör 
just nu. 

– Vi vet inte vad ökningen beror 
på, men vädret bidrar nog mycket 
och att kunderna har börjat förstå 
att vi har fått väldigt bra kvalitet 
på våra produkter mot tidigare.

Jysk höglager i Nässjö försörjer 

3D-mätning ska öka fyllnadsgraden hos Jysk

Jysks höglager i Nässjö är 70 000 kvm stort och försörjer ca 200 butiker i Sverige och Finland. I dagsläget jobbar ca 200 personer här och lagret skickar ut 
3 000 pallar per dag. 

effektiv logistik
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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. 

Och 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. 

Vårens stora volymökningar har 
gjort att Jysk nu anställer omkring 
50 personer till. 

– Vi jobbar dygnet runt nu 
för att klara volymerna. Den här 
perioden brukar vi vara max 170 
personer på lagret, nu är vi över 
200 personer. Vi har haft speed-
dejting för att få fatt i personal, det 
är jättesvårt att hitta tillräckligt 
med folk. Men det är en positiv 
utmaning! 

hela kollin, vilket ställer till med 
problem. 

Samtidigt utgör e-handeln en 
viktig källa till information. 

– Nätförsäljningen ligger ofta 
lite före butiksförsäljningen. Om 
någon produkt börjar sälja bra på 
nätet så ser vi ofta samma trend 
i butikerna någon vecka senare. 
Det gör att vi kan planera vad vi 
skickar ut till butik mycket mer 
effektivt, säger Annika Löfgren. 

mer vi behöver idag, men just nu 
är bansystemet en flaskhals, vårt 
logistikteam tittar ständigt på hur 
flödena kan förbättras.

E-handeln hanteras med en 
egenbyggd WMS-lösning i SAP 
och butikslogistiken sköts med 
SSI Schäfers WMS Wamas. 

– E-handeln kräver nya leve-
ranslösningar, vi har bl a börjat 
med gratis frakt vid uthämtning i 
butik så system och flöden måste 
synkas med varandra, det är en 
utmaning.

Utmanande tillväxt
E-handeln växer snabbt och 
utgör nu totalt 10–15 procent 
av försäljningen. För några år 
sedan var Jysks interna mål att 
e-handeln skulle utgöra 4 procent, 
så ökningen sker mycket snabbare 
än väntat. Den snabba tillväxten 
är en utmaning att hantera rent 
logistiskt. 

– Lagret och vår logistik är 
byggd för att plocka till butik, 
när man plockar för e-handel så 
bryter man lådor och plockar inte 

ca 70 000 kvm stort höglager, som 
byggts i tre omgångar sedan år 
2000. Över 90 procent av voly-
merna hanteras i automationsan-
läggningen – ett kranlager med 
anslutande bansystem. 

– Kranlagret levererar de voly-

OM CIND

Cind grundades 2015 i Jönköping som en avknoppning från 
försvarskoncernen Saab och har idag ca åtta anställda. Bolaget 
utvecklar avancerad 3D-kamerateknik för att mäta volymer av virke 
och gods. Tekniken har sitt ursprung i bildbehandlingsteknik från 
Saab och utvecklades för att snabbt kunna mäta och läsa av objekt 
framför missiler. År 2017 kom Cind med på tidningen Ny Tekniks 
33-lista över lovande start-up-företag och i maj 2018 hade bolaget 
sålt 17 system. Bland kunderna finns jättar som SCA, Stora Enso och 
Södra och systemet som kallas Timspect läser automatiskt av tim-
merstockars volym vid mätstationer, ett arbete som hittills gjorts 
manuellt. 

Kontraktet med Jysk är bolagets första kontrakt i logistikbranschen. 

Cinds vd Marcus Schelin och Jysks 
logistikchef Annika Löfgren vill öka 
Jysks fyllnadsgrad och förbättra 
godsvolymen på pallarna med hjälp 
av 3D-kamerateknik.

effektiv logistik
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transparens

Cirkulär ekonomi målet 
Utöver transpararens arbetar H&M 
även med att få från en linjär till en 
cirkulär försörjningskedja. Att arbeta 
med att återvinna fibrer och material 
ingår i det arbetet.

– Vi har nyligen tagit fram två nya 
material, ett av gammalt fisknät och ett 
av återvunnet silver.

Man har även startat varumärket 
”Arket” som satsar på en annan typ av 
kläder: kvalitetsplagg som ska hålla 
länge, och inte hamna i soporna i första 
taget.

– Vårt hållbarhetsarbete handlar om 
att vi och våra affärspartners ska ta 
ansvar för vår produktion. Vi ser det 
som en konkurrensfördel gentemot 
kunderna. Vi vill att de ska kunna lita 
på oss, och för att de ska kunna göra det 
krävs öppenhet.

Gemensamt problem för  
modeindustrin
Nina Shariati driver det övergripande 
samarbetet med SAC, Sustainable 
Apparel Coalition, som samlar 40 pro-
cent av modeindustrin och som arbetar 
för ett gemensamt hållbarhetsmått som 
ska vara ett verktyg för en omställning 
av hela industrin, kallat ”The Higg 
Index”.

– Det är inte vårt företag som har 
problem med hållbarhet utan det hand-
lar om utmaningar för hela modeindu-
strin.

Under hennes 10 år på H&M har 
hon haft flera olika positioner, allt ifrån 
inköpsstrateg i Stockholm till produkt-
utvecklare i Bangladesh och inköpschef 
i Shanghai.

– Hållbarhet för oss på HM handlar 
om att vi vill finnas om 70–100 år och 
då måste vi anpassa oss till vad planeten 
klarar av.

Öppenhet i försörjningskedjan
Enligt Nina Shariati är transparens idag 
ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet.

– För 15 år sedan sågs listan över våra 
leverantörer som en affärshemlighet 
värd guld, den låg inlåst i ett kassaskåp 
dit bara fem personer hade koden. 

Idag finns den listan tillgänglig för 
kunderna. Till listan hör adresser till 
fabriker över hela världen, och antalet 
faktauppgifter som HM delar utökas 
varje år, enligt Nina Shariati.

– Målsättningen för framtiden är att 
kunden ska kunna följa sitt plagg från 
vart bomullen odlades hela vägen fram 
till kund.

Genom att vara helt öppen och 
transparent med på vilket sätt och var 
HM tillverkar sina kläder, vill företaget 
tillsammans med kunderna arbeta med 
hållbarhet i alla led.

– Vi vill dela information för att 
hjälpa våra kunder att bli ”förändrings-
katalysatorer”. De ska driva fram för-
ändringen mot en hållbarare bransch.

– Vi vill också visa att vi har inget 
att dölja, vi gör mycket och tar ansvar, 
säger Nina Shariati.

Det är inte lätt att vara H&M i dessa 
dagar, vad är egentligen företagets 
affärsmodell framöver? Det frågar sig 
börsanalytiker, samtidigt som aktivister 
tar sig in på årsstämman och kräver 
skäliga löner i klädfabrikerna. Men Nina 
Shariati på H&Ms hållbarhetsavdelning 
skiner av tillförsikt när hon beskriver 
bolagets strategi för att göra miljöarbe-
tet till en konkurrensfördel. 

Av Klara Eriksson

Kritikerna angriper modejätten H&M 
från alla håll i dessa dagar. Modejätten 
anses för sen på bollen vad gäller e-han-
del, löften om att betala sömmerskorna 
i de 800 fabriker som syr H&Ms 
kläder skäliga löner sägs ha brutits och 
huvudägaren Stefan Perssons storköp 
av aktier väcker funderingar, det anser 
börsanalytiker och näringslivsbevakare. 

Men sådant holabalo var inget fokus 
för Nina Shariati när hon redogjorde 
för H&Ms hållbarhetsarbete på mäss-
san E-Commerce och ShopTech i Kista 
i vår. 

Bomullsodlingarna slukar vatten 
och textilfärgningen kräver tonvis med 
kemikalier. Samtidigt har kläder blivit 
alltmer av slit- och släng och miljösam-
vetet tynger HM, som vill ta sitt ansvar 
för att driva modeindustrin i en hållba-
rare riktning. 

– Våra resurser är ändliga och beho-
ven kommer bara att öka. sade Nina 
Shariati, som arbetar på HMs hållbar-
hetsavdelning.

Idag lever 7,7 miljarder människor på 
planeten, om bara tolv år, 2030 väntas 
den siffran vara 8,5 miljarder.

– Medelklassen kommer samtidigt att 
växa från två till tre miljarder männ-
iskor. Om vi fortsätter att konsumera 
som vi gör idag kommer vi att behöva 
två planeter 2030, så det är mycket som 
måste förändras. Vi måste gå från en 
linjär till en cirkulär ansats och H&M är 
stort nog att kunna leda den utveck-
lingen.

»För 15 
år sedan 
sågs listan 
över våra 
leverantö-
rer som en 
affärshem-
lighet värd 
guld, inlåst 
i ett kassa- 
skåp dit 
bara fem 
personer 
hade koden. 
Idag finns 
den listan 
tillgänglig 
för kun-
derna«

– Om vi fortsätter att konsumera som vi gör idag kommer vi att 
behöva två planeter 2030, så det är mycket som måste föränd-
ras, säger Nina Shariati. 

FAKTA H&M-KONCERNEN:

• 4739 butiker

• 69 marknader

• 171 000 anställda varav 74 
procent kvinnor

• 800 leverantörer

• Varumärken: bl a Weekday, 
Cheap Monday, Monki, HM 
Home, Arket, Cos och & Other 
Stories.

H&M i blåsväder  
– satsar på hållbarhet
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Matematikingenjören Josefi ne Fimmer-
stad gled in på logistikbanan lite av en 
slump – som så många andra.
 – Logistik är lite av en lightversion av 
ingenjörsyrket – det är inte så tekniskt 
komplicerat som andra delar. Samtidigt 
fi nns logistiken överallt. 

 
I april valdes två nya styrelsemedlemmar in i 
Plans styrelse; Ritva Rosenbäck på Flowistics, 
vars krönika ni kan läsa på sid 4, och Josefi ne 
Fimmerstad, processutvecklare på robotverk-
samheten inom ABB i Västerås.

Josefi ne Fimmerstads relation med Plan 
sträcker sig ända tillbaka till 2005, när hon som 
 nybakad ingenjör i tillämpad matematik med 
inriktning optimering fi ck jobb som utveck-
lingsingenjör inom produktionsplanering på 
SSAB i Oxelösund.

– SSAB hade en väldigt stark Plan-kultur och 
många var engagerade i utbildningar och gick på 
konferenser.

Eft ersom jobbet krävde kunskaper inom 
produktionslogistik blev hon Plan-medlem 
och påbörjade en CPIM-certifi ering, som hon 
utförde parallellt med jobbet åren 2006–2008.

Intipsad i styrelsen
– Optimering tangerar ju logistikområdet men 
det var jättebra att få med sig grunderna och 
teorierna bakom produktionslogistik och detalj-
planering.

Josefi ne Fimmerstad har genom åren även 
gjort CSCP-certifi eringen och besökt fl era kon-
ferenser.

– Jag har ju träff at professorerna som leder 
kurserna och alltid varit medlem, men det slog 
mig aldrig att vara med i styrelsen.

Det var först när hennes ABB-kollega Kerstin 
Olsson, som tidigare varit med i styrelsen, tip-
sade Plan om Josefi ne som hon fi ck frågan. 
Intrycket av styrelsearbetet eft er de första 
mötena är positivt.

– Det är väldigt engagerade människor i 
styrelsen. Jag kommer att ansvara för kontakten 
med regionerna tillsammans med Erik Claesson 
på Newbody, och stötta dem i att få till nätverks-
träff ar på företag och lokala aktiviteter och se 

till att kommunikationen mellan styrelsen och 
regionerna blir ännu bättre.

 
Processförbättring i robotindustrin
År 2010 lämnade Josefi ne Fimmerstad Oxelö-
sund och SSAB för att återvända till hemstaden 
Västerås och ett jobb som prognosanalytiker på 
Ica, och sedan 2013 jobbar hon på robotverk-
samheten inom ABB. Här har hon bl a varit 
ansvarig för sälj- och verksamhetsplanerings-
processen.

– Jag jobbar främst med att eff ektivisera olika 
typer av processer inom allt från inköp till pro-
duktion och planering. Jag sitter på planerings-
avdelningen men jobbet berör olika avdelningar. 

Utmaningen och tjusningen i jobbet är att 
hela tiden förbättra processer.

– Det gäller att komma in med den logistiska 

tanken, skaff a sig en bild av hur processen ser ut 
och sedan förbättra den. Man måste hela tiden 
ha standardisering och automation i bakhuvudet 
och få alla att jobba på samma sätt.

Namn: Josefi ne Fimmerstad
Gör: Utvecklingsingenjör inom logistik och 
processförbättring på robotverksamheten 
inom ABB i Västerås. 
Aktuell: Ny styrelsemedlem i Plan sedan 
april
Ålder: 40
Bor: I Västerås med man och en 6-årig son
Intressen: Träning, resor, god mat och att 
umgås med familjen
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UR INNEHÅLLET

» Från matematik till logistik
» Nya höjder för Plan-konferens i Örebro
» Digitalisering i fokus för årets F&T-konferens 
» Krönika: Ritva Rosenbäck

FRÅN MATEMATIK TILL LOGISTIK

– Det gäller att komma in med den logistiska tanken, skaffa sig en bild av hur processen ser ut och sedan förbättra den, 
säger Josefi ne Fimmerstad.
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Plan-konferensen 2018 samlade 230 
logistikintresserade deltagare i Öre-
bro 17–18 april. Som vanligt skattades 
studiebesöken under dag ett högt och 
Fabian Bengtssons berättelse om Siba 
och NetOnNets logistikutmaningar var en 
höjdpunkt från scenen.

Att konferensen hölls i Örebro gav möjlighet 
att besöka spännande logistikverksamheter 
i regionen och den första dagen hölls tre 
workshops och ett tiotal studiebesök på bl a 
Sportamore, Elektroskandia, ABB och Swedol. 
Lokaliseringen av årets Plan-konferens till 
Örebro stärkte även banden mellan Plan och 
regionens logistiker med fl era nya företags-
medlemskap. 

– Det var väldigt lyckat och faktiskt ännu 
fl er deltagare än i fj ol. Det här visar att Plan-
konferensen inte måste hållas i Stockholm eller 
Göteborg, vi får se var den hamnar nästa år, 
säger Axel Ågren på Plan. 

Under konferensdagen, som modererades 
slagkraft igt av Anna Dyhre, hölls sammanlagt 
12 föredrag på huvudscenen och i paral-
lella sessioner. Ett par höjdunkter var Fabian 
Bengtsson, ägare NetOnNet och forskaren 
Veronica Svensson Ülgen, Linnéuniversitetet, 
som talade om leverantörsutveckling. 

 

NYA HÖJDER FÖR PLAN-KONFERENS 
I ÖREBRO

Logistikstudenterna Josefi ne Larsson och Lina Anders-
son var nöjda med konferensen. 

Moderator Anna Dyhre med Hans Kremer från 
Inchainge.

Christina Broms, Madelene Parkhagen, Hilda Hultén och Anna Bjelm.

Ett av studiebesöken hölls på Elektroskandia där logis-
tikchef Peter Landenberg och hans kollegor visade runt 
i nya lagret.

Årets Plan-konferens bjöd på många intressanta möten 
och samtal. 

Plans ordförande Johan Sjöstrand och Axel Ågren på 
kansliet. 

F
O

T
O

: H
IL

D
A
 H

U
LT

É
N

 O
C

H
 K

L
A

R
A
 E

R
IK

S
S

O
N



Plans forsknings- och tillämpningskonfe-
rens i oktober bjuder på allt från klassisk 
produktionsstyrning till big data och AI i 
praktiken.
 – Som alltid står tillämpad forskning i 
centrum, säger Joakim Wikner som utlo-
var två fullspäckade dagar.

 
Programmet börjar ta form för Plans årliga 
forsknings- och tillämpningskonferens, som i 
år går av stapeln den 23–24 oktober på Jönkö-
pings Tekniska Högskola, JTH.

– Vi har fått in drygt 20 abstracts, nu ska vi 
bara lägga upp schemat för dagen och meddela 
alla som skickat in bidrag om de kommer med 
eller inte, säger Joakim Wikner, professor i 
logistik med fokus på tillverkande företag vid 
JTH.

Årets keynote-talare är Nils-Erik Ohlson, 
ansvarig för sälj- och verksamhetsplanering 
vid Siemens Industrial Turbomachinery och 
Hanna Bevenby Broman, Warehouse manager 

på IKEA i Jönköping.
– Nils-Erik Ohlson har samarbetat med oss i 

fl era forskningsprojekt och kommer berätta om 
hur man kan nå konkurrenskraft  i industrin 
genom att forska och utveckla tillsammans 
med akademin, och Hanna Bevenby Broman 
kommer att prata om hur digitaliseringen 
påverkar både företaget och medarbetarna, 
säger Joakim Wikner.

De övriga bidragen spänner brett över pro-
duktionslogistik, SCM, sälj-och verksamhets-
planering och logistikutveckling. En röd tråd i 
fl era bidrag är olika aspekter på digitalisering.

– Det kommer att handla om allt från digital 
produktmontering och informationsdelning i 
produktkedjor till cirkulära fl öden, big data för 
förbättrad leveransplankvalitet och artifi ciell 
intelligens i praktiken.

Programmet bjuder på en namnkunnig 
skara intressanta forskare och riktiga Plan-
rävar. Stig-Arne Mattson, Patrik Jonsson, Linea 
Kjellsdotter Ivert, Jan Olhager, Mats Johansson 

och Anna Fredriksson är några exempel.
– Stig-Arne Mattsson är adjungerad profes-

sor här i Jönköping och kommer att prata 
om kapacitetsplanering och servicenivåer. Vi 
kommer också att avsluta konferensen med en 
workshop kring hur man kan hantera informa-
tion internt i företag, berättar Joakim Wikner, 
som menar att höstens konferens kommer ha 
något att erbjuda alla som på något sätt arbetar 
med logistik.

– Som forskare är det roligt att få överblick 
och insikt i näringslivets utmaningar, och för 
de som deltar från industrin blir konferensen 
ett utmärkt sätt att kompetensutveckla sig både 
personligen och för företagets räkning. Alla 
Plans medlemmar borde ju vara intresserade 
av det.

Det fullständiga programmet publiceras inom 
kort på plan.se. 

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

DIGITALT FOKUS PÅ HÖSTENS 
F&T-KONFERENS

NYA HÖJDER FÖR PLAN-KONFERENS 
I ÖREBRO

Plan kalendarium 
sommar/höst 2018  

Missa inte: 
» Att leverera i framtidens handel 
 14 juni i Stockholm
 Plans samarbetspartner CSCMP bjuder in till en hel 
 dag om leveranser i framtidens handel med talare  
 från bl a Ikea, Budbee och Easycom. Se program-
 met och anmäl dig på plan.se 

» Forsknings- och tillämpningskonferensen 2018
 23–24 oktober, Jönköping
 Jönköpings tekniska högskola står värd för årets 

 F&T-konferens som går i digitaliseringens tecken.  
 Keynote-talare är Nils-Erik Ohlson, Siemens och 
 Hanna Bevenby Broman, Ikea. Se programmet och 
 anmäl dig redan nu på plan.se

Höstens utbildningar:
» Produktionslogistik Intro 
 11–12 september, Stockholm
» CPIM del 1 – BSCM 
 18–19 september, Göteborg
» Lean Advanced 
 25–27 september, Stockholm
» Lean Kata 
 1–2 oktober, Vara

» CPIM del 2 
 9–10 oktober, Stockholm
» Master Meeting med Mr. Yoshino 
 12 oktober, Stockholm
» Lean i praktiken 
 6–8 november, Stockholm

Psst! 
Håll utkik efter aktuella nätverksträffar på plans 
hemsida - de är gratis för alla medlemmar. Vill du själv 
bjuda in Plan-nätverket till ditt företag? Tveka inte att 
höra av dig till Axel Ågren på info@plan.se

Ikeas lagerchef Hanna Bevenby Broman är keynote-
talare på konferensens andra dag, då hon talar om digi-
taliseringens påverkan på företag och medarbetare. 
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Årets Forsknings- och tillämpningskonferens hålls på Jönköpings tekniska högskola den 23–24 oktober.
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DAGS ATT SPRIDA KUNNANDET FRÅN 
INDUSTRIELL PRODUKTIONSSTYRNING?

Logistiska principer och lagar om variation gäller i alla organi-
sationer – även i organisationer som utför tjänster. Det innebär 
att en produktionsstyrning enligt CPIMs principer i olika nivåer, 

där den begränsande kapaciteten planeras först, bör ge stabilare produk-
tion.

Visst fi nns det många skillnader om man jämför industri med t ex en 
sjukvårdsorganisation.

För det första kan man inte bygga upp lager. Om inte kapacitet fi nns 
byggs istället en kö. Beroende på kundbehoven kan kön vara kortare (t ex 
lunchrestaurang eller akutsjukvård) eller så kan kön vara längre (plane-
rad vård). Eller så kan behovet utjämnas genom att kunden själv väljer 
att boka en tid längre fram.

Sedan fi nns det vissa naturliga variationer, t ex i hur många ambulans-
transporter som kommer in per timme (mäter man per dygn blir det 
genast ganska lite variation) men variationen av antalet patienter som 
kommer att insjukna i en viss cancerform är mycket liten år från år. Spe-
ciellt om man jämför med en nysläppt modell av en mobiltelefon. 

Med en professionell planering är det möjligt att minska antalet dagar 
av kaos i sjukvårdsmiljö, eller för den delen antalet tappade kunder – för 
att de vänder när kön är lång.

Det är dock oft a, i alla fall i sjukvårdsmiljö som en till synes stor varia-
tion av kapacitetsbehovet beror på bristande strategisk planering. Ett 
vårdutbud på ett sjukhus kan till exempel plötsligt förändras, t ex när en 
läkare pensioneras eller slutar. De patienter som behöver den kompe-
tensen kommer då utan förvarning att dyka upp vid ett annat sjukhus, 
vilket mycket väl kan få till följd att det snabbt bildas en kö där eft ersom 
kapaciteten tar lång tid att bygga upp i en kunskapstung miljö.

En annan skillnad är att det inte alltid fi nns ett tydligt fl öde när patien-
ten kommer till sjukvården eft ersom det är oklart vilket behov patienten 
har. Lämplig behandling kan då inte beslutas förrän en undersökning har 
gett ett svar.

Men den största och svåraste skillnaden mellan industriproduktion 
och till exempel sjukvårdsproduktion är den stora skillnaden i kultur. För 
mig blev det ganska chockerande att möta en kultur där det inte alls är 
en självklarhet att chefen styr eller att en annan typ av kompetens utan-
för medicinens värld uppskattas, eft ersom de högutbildade vårdgivarna 
är vana vid att få styra sitt arbete själv. Uttalanden som ”Jag opererar all-

tid på tisdagar” är inte ovanliga och kan vara en grund till produktionens 
planering. Planeringen är oft a kortsiktig och förståelsen för nyttan av 
prognostisering, att försöka förutsäga behovet och se till att kapaciteten 
fi nns där den behövs, är ganska låg.

Min nyutgivna bok ”Produktionsstyrning i sjukvården – en väg 
framåt” handlar om hur de logistiska principerna kan översättas till en 
sjukvårdsorganisation. Den beskriver på ett enkelt sätt hur styrningen 
bör ske på olika nivåer och vilka svårigheterna kan vara. 

För det fi nns mycket att vinna på att lära av produktionslogisti-
ken – både i vården, resten av tjänstesektorn och i hela samhället i stort. 

Ritva Rosenbäck, Flowistics

» Med en professionell planering 
är det möjligt att minska antalet 
dagar av kaos i sjukvårdsmiljö, 

eller för den delen antalet tappade 
kunder – för att de vänder när kön är lång.

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se, www.michaelwall.se
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Ritva Rosenbäck är operativ chef för Danderyds sjukhus, driver företaget Flowistics, 
är certifi erad inom CPIM och ny styrelsemedlem i Plan. 
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cirkulär logistik

Korta logistikkedjor  
för 3D-plast

Återvinningslogistik präglas ofta av långa logistikkedjor och många 
inblandade aktörer. Men med inspiration av e-handelns korta, direkta 

returkedjor har forskaren Kristina Liljestrand och hennes kollegor hittat 
en lovande sätt att återvinna mer plast från 3D-printing. 

Av Hilda Hultén –»

– Eftersom vi ger oss in i industriell 
produktion av plast kände vi att hållbar-
hetstanken måste finnas med från början. 
Vi ville hitta ett sätt att göra logistiken 
cirkulär, säger Addnorths vd Nils Åsheim. 
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cirkulär logistik

till det här retursystemet. 
Enkäten visade att 90 procent av 

de svarande är villiga att sortera 
plasten själva.

– Våra fördjupande intervjuer 
visade att användarna har god 
kännedom om olika plastsorter 
och accepterar att dessa måste 
sorteras vid källan, berättar Kris-
tina Liljestrand.

– Det sägs ofta att företag och 
konsumenter är dåliga på att 
källsortera, så engagemanget och 
kunskapen i denna användar-
grupp känns verkligen uppfris-
kande.

Materialet inget problem
Den sista utmaningen handlade 
om kvaliteten på plasten. Här 

andra e-leveranser och att erbjuda 
kunderna en dragkedjeförsedd 
plastpåse för plastspillet. Även här 
förhördes kunderna om vad de 
föredrog.

– Det visade sig att 93 procent 
tyckte att plastkassen var bra som 
insamlingskärl.

Med en PP-kasse (mått-
ten 25*44*50 cm) fick forskarna 
också till en transportkostnad 
som gör att det ekonomiskt går att 
motivera materialåtervinning av 
spillet.

Kunderna beredda att hjälpa till
Nästa utmaning som forskarkol-
legorna identifierat handlar om att 
plasten behöver vara sorterad för 
att kunna återvinnas på ett resurs-
effektivt sätt. Den vanligaste plat-
sen som används för 3D-utskrifter 
är bioplasten PLA (polylaktid, 
också kallad polymjölksyra), dock 
uppgav 75 procent av de svarande 
i enkäten att de använder sig av 
flera olika sorters plaster.

En viktig detalj är att PLA är ett 
ganska nytt material på markna-
den. Därför finns det ännu inget 
konventionellt system för att åter-
vinna PLA-plast.

– Det vanligaste sättet att åter-
vinna PLA idag är att bränna den, 
lägger man den i insamlingen 
för konventionell plast så kan det 
dessutom förstöra hela batchen 
av vanlig, fossil plast vid återvin-
ningen eftersom sammansätt-
ningen är helt annorlunda, berät-
tar Nils Åsheim. 

– Det gör det extra viktigt att få 

kort kedja som mer liknar ett 
retursystem för e-handel, där ett 
stort ansvar ligger på användaren, 
säger Kristina Liljestrand. 

Kunderna positiva
För att få systemet användarvän-
ligtskickade forskarna ut en enkät 
ut via två facebookgrupper och till 
alla Addnorths kunder, där de fick 
svara på hur de tyckte att systemet 
borde fungera.

– Lösningen måste vara smidig 
om systemet ska vinna mark och 
börja användas, säger Kristina 
Liljestrand. 

De 150 enkätsvaren visade att 
kunderna överlag är postitiva till 
att returnera spillet. 63 procent 
uppgav att de gärna vill använda 
ett insamlingssystem, 33 procent 
svarade kanske och enbart  
4 procent svarade nej. Nils 
Åsheim är lite förvånad över det 
positiva gensvaret. 

– Vi misstänkte att användare 
som skolor och arkitekter skulle 
tycka att det var bra med ett retur-
system, men vi hade inte förväntat 
oss att privatpersoner skulle vara 
så positiva som de var. 

Förpackningen utmanar
Det finns dock utmaningar – en är 
förpackningen. 

– Det inte är samma produkt 
som skickas tillbaka, till skillnad 
från returtransporter i vanlig 
e-handel, säger Kristina Lilje-
strand. 

Filament säljs på rullar och 
förpackningarna som skickas 
till kund har bra fyllnadsgrad. 
Filamentspill kan vara stumpar 
eller misslyckade utskrifter med 
olika färg och form, ofta med låg 
densitet, cirka 100 kg/m3. Detta 
innebär att den fraktdragande vik-
ten blir 2,8 gånger högre än vikten 
på spillet.

– För att få ekonomi i retursys-
temet måste användare samla på 
sig ganska stora mängder, cirka  
5 kg spill, för att transportpriset 
per kilo inte ska överstiga inköps-
priset för ny plastråvara.

En bra returförpackning i pas-
sande storlek skulle kunna vara 
en möjlig lösning på problemet. 
I projektet testades två alternativ: 
användning av kartonger från 

Intresset för 3D-printing 
växer i Sverige och med 
det så ökar användandet 
av plastråvara, så kallat 
filament. När 3D-utskrifter 

görs uppkommer det dock spill 
i flera former. Det är uppstarts-
spill, misslyckade utskrifter och 
utskrifter man bara vill använda/
visa under en kort tid eller som 
blivit uttjänta. 

– 3D-printing ger upphov till en 
stadig ström med spill, omkring 
25 procent av köpt filament slutar 
så. I dagsläget finns det inget bra 
retursystem för detta spill. Det är 
synd eftersom plasten är av hög 
kvalitet och går att använda till 
nytt filament med stor miljönytta, 
säger logistikforskaren Kristina 
Liljestrand på Chalmers Industri-
teknik.

I forskningsprojektet Cirkumat 
har hon och kollegan Ulrika Clae-
son Colpier tagit fram en metod 
för öka materialåtervinningen 
av filament. Projektet är utfört 
tillsammans med företaget Add-
north, Sveriges enda tillverkare av 
3D-filament. Addnorth grundades 
2016 och produktionen startade 
sommaren 2017 i en anläggning 
utanför Ulricehamn. 

– Eftersom vi ger oss in i indu-
striell produktion av plast kände 
vi att hållbarhetstanken måste fin-
nas med från början. Vi ville hitta 
ett sätt att göra logistiken cirkulär, 
säger Addnorths vd Nils Åsheim. 

Kort logistikkedja
I Cirkumat-projektet, som utförts 
inom Produktion2030, en gemen-
sam satsning av Vinnova, Formas 
och Energimyndigheten, har 
forskarna tittat närmare på hur ett 
retursystem för filamentspill med 
en kort logistikkedja direkt från 
användaren skulle kunna se ut i 
praktiken. Tanken är att använ-
darna ska kunna skicka tillbaka 
sitt spill med hjälp av en speditörs 
retursystem direkt till Addnorth, 
där det kan användas för att till-
verka nytt filament. 

– Traditionella retursystem 
karakteriseras av långa kedjor 
med många aktörer och ett stort 
behov av att konsolidera upp 
volymer. Här har vi istället vänt 
på logiken och designat en väldigt 

PLAST - ETT VÄXANDE MILJÖPROBLEM

Plast och mikroplast är ett växande miljöproblem och plast som 
hamnar i naturen utan att återvinnas förorenar haven. Icke-biolo-
giskt nedbrytbar plast tar hundratals år för naturen att bryta ned. 

Varje år spolas enligt Naturvårdsverket uppskattningsvis cirka 15 
000 miljarder plastpartiklar ut i haven från svenska avlopp. Dess-
utom krävs 1,5 kg råolja för att producera 1 kg plast – så återvinning 
av plast ger stora miljövinster. 

Men listan på utmaningar för att öka materialåtervinningen av 
plast är lång och många av dessa är kopplade till insamlingen och 
logistiksystemen. Plastavfall är ett ofta lågvärdigt material med 
låg densitet och som vanligtvis behöver transporteras långt för att 
kunna materialåtervinnas. Detta ställer krav på hög effektivitet och 
låga transportkostnader. 

– Korta logistikkedjor är ett väldigt 
intressant alternativ när det är 
dags att utforma framtidens retur-
system, säger Kristina Liljestrand. 
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på företagens prioriteringslistor 
tror vi inte att det kommer att 
dröja länge innan fler producenter 
i hög utsträckning vill kunna ta 
tillbaka de produkter de sätter på 
marknaden när dessa uppfyllt sitt 
syfte, säger Kristina Lijestrand.

– Korta logistikkedjor är ett 
väldigt intressant alternativ när 
det är dags att utforma framtidens 
retursystem. 

glädjande.
Med de lovande resultaten i 

ryggen funderar Kristina Lilje-
strand och hennes kollegor redan 
på vilka andra produkter som 
kan återanvändas eller materialå-
tervinnas härnäst tack vare korta 
logistikkedjor mellan användare 
och producent.

– I dagens samhälle där cirkulär 
ekonomi och ansvar för produkter 
och material genom hela livscy-
keln klättrar högre och högre upp 

der och användarnas villighet att 
samla in och skicka iväg spill, att 
spillet går att återvinna och att det 
finns en efterfrågan på den åter-
vunna plasten. Sammantaget ser 
det mycket ljust ut, menar Kris-
tina Liljestrand som blev positivt 
överraskad över konsumenternas 
vilja att bidra till plaståtervin-
ningen.

– Användarna vill bidra till att 
deras spill tas tillvara på ett bra 
sätt och blir återvunnet, det är 

genomfördes dock materialtester 
som visade att filament av åter-
vunnen plast hade god kvalitet. 
Forskarna frågade även kunderna 
om deras intresse av att köpa 
filament av återvunnen plast.

– 73 procent uppgav att de är 
intresserade av att köpa återvunna 
filament.

Överraskande positivt 
Studien visar att det går att hitta 

en balans mellan transportkostna-

3D-filament tillverkas främst av bioplasten PLA, som inte går att återvinna i det konventionella retursystemet. Dock går spillet att återanvända för att 
tillverka nytt filament. 
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digitalisering

körande elfordon för godstranpor-
ter är svenska Einride, som plane-
rar att ha 200 fordon i skytteltrafik 
mellan Helsingborg och Göteborg 
redan 2020.

– Det är en juridisk utmaning 
att släppa ut fordon utan förare på 
vägarna, men lyckas det så kapas 
åkeriernas största kostnader med 
tiotals procent.

Delningsekonomin kommer 
också påverka transportindustrin, 
menar Per-Olof Arnäs. Utma-
ningen är att göra den kollektiva 
transportkapaciteten tillgänglig 
och hitta matchningar mellan 
transportör och behov.

– Idag åker en lastbil inte från 
Helsingborg till Madrid förrän 
den säkert vet att det finns en kör-
ning tillbaka. I delningsekonomin 

administration. 
– Vi tar bort papperslapparna, 

det innebär en stor reducering av 
transaktionskostnaden – man går 
från att hantera transaktioner till 
att hantera avvikelser.

Självkörande fordon och  
delningsekonomi
Han gick även in på området 
elektromobilitet – nyttjandet av 
eldrivna fordon – och vad det får 
för konsekvenser. 

– Vi kommer att se en explosion 
inom nya sätt att distribuera. Elek-
tromobilitet är en big deal, inte 
minst om man jobbar i fastighets-
branschen. Det här behöver fastig-
heter och elnät förberedas för, det 
kräver stora investeringar.

Ett företag som utvecklar själv-

av detta idag, men vi forskar i hur 
man kan samla in och förmedla 
all denna data, paketera den och 
värdera den i realtid, berättar Per-
Olof Arnäs, forskare vid avdel-
ningen för Service Management 
and Logistics på Chalmers.

Vid Catenas konferens Logistik-
trender den 25 maj spanade han 
om teknikutveckling och framti-
dens transportsystem.

– En sak är säker – världen 
formligen exploderar av ny tekno-
logi. Utvecklingen kommer aldrig 
mer gå så långsamt som den gör 
nu.

Nästan alla aspekter i teknikut-
vecklingen påverkar transport och 
logistik. Ett område som som i 
stor utsträckning redan digitali-
serats är transporthandlingar och 

En lastbil som i realtid delar data 
om last, fyllnadsgrad och 
destination med staden, och 
informeras om bästa rutt tillbaka.
 – Vi klarar inte av det helt idag, 
men i framtiden är detta möjligt, 
säger logistikforskaren Per-Olof 
Arnäs, som spanade om framtidens 
transporter på Logistiktrender i 
Helsingborg.

 
Av Hilda Hultén

 
– Tänk er att en lastbil kommuni-
cerar direkt med staden den kör in 
i. Lastbilen säger ”Hej, jag kör på 
miljöbränsle och har 83 procent 
fyllnadsgrad”. Staden svarar ”Väl-
kommen, du är en good guy – du 
får åka bussfil idag!”. 

– Det är en vision, vi klarar inte 

– En sak är säker – världen formligen exploderar av ny teknologi. Utvecklingen kommer aldrig mer gå så långsamt som den gör nu, sa Per-Olof Arnäs i sin 
teknikspaning på Logistiktrender. 

Spanar om framtidens 
transporter
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duktsökningar, väder och tidigare 
orderhistorik. Resultatet blev två 
miljoner färre returer om året och 
20 procent lägre lagernivåer. 

Han uppmanade slutligen åhö-
rarna att gå på minst en konferens 
per år inom ett område man inte 
kan, och titta på minst ett Ted-
talk i veckan om vad som helst.

– Det enda jag är säker på är att 
man inte kan stå still – man måste 
röra på sig.

håller alla produkter utan säljer 
direkt via olika leverantörer, var 
det inte helt enkelt att påverka 
leveranstider eller skicka saker 
gemensamt.

Lösningen blev att utveckla en 
artificiell intelligens som fattar 
beslut om inköp, lagernivåer och 
transporter utifrån förväntad 
försäljning. 

– Man började låta en AI ta 
hand om besluten, baserat på pro-

digitalisering

Hållbara etableringslösningar
i Eskilstuna Logistikpark Om något är viktigt kämpar  

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

Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg 
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 People that make  

a difference

 

»Idag åker en lastbil inte från Helsingborg till 
Madrid förrän den säkert vet att det finns en  
körning tillbaka. I delningsekonomin kör  
lastbilen ändå och litar på att systemet hittar  
en matchning«

kör lastbilen ändå och litar på att 
systemet hittar en matchning. 

Inom just transporter är detta 
lite knivigt, eftersom många 
varuägare aldrig skulle låta en 
okänd aktör köra deras gods. 

– Många jämför med Airbnb, 
men jag tycker Tinder är en bättre 
liknelse – det är lätt att hitta en 
matchning – men man har bara 
en dejt på sig att få relationen att 
funka.

Blockkedjor möjlig lösning
En möjlig lösning är att utnyttja 
blockkedjeteknik, menar han.

– I blockkedjesystem har alla 
aktörer i en kedja tillgång till 
samma data. Det är ett sätt att dela 
information mellan aktörer som 

inte litar på varandra.
Att tjänstifiera transportin-

dustrin, göra den mer effektiv, 
uppkopplad och smart, och på så 
vis klättra i näringskedjan hänger 
på att lyckas samla och analysera 
data i realtid och fatta informe-
rade beslut med hjälp av artificiell 
intelligens, AI. 

– Det gäller sedan att våga lita 
på datan och låta systemet fatta 
beslut.

Per Olof Arnäs tar den tyska 
e-handlaren Otto som exempel. I 
e-handeln är returer en stor kost-
nad och Otto såg ett samband: Ju 
längre leveranstid desto fler retu-
rer. Otto ville även minska antalet 
försändelser per ordertillfälle. 

– Men eftersom Otto inte lager-

En fullsatt sal logistikintresserade fick sitt lystmäte mättat under Catenas 
konferens Logistiktrender i Helsingborg. 
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kapaciteten bl a i form av en helt 
ny såglinje, ny råsortering, tork-
ning och en ny logistiklösning. 
Lagringen av det uppsågade virket 
sker nu till stor del inomhus, i en 
ny, gigantisk lagerhall, innan det 
transporteras ut till kunderna. I 
den nybyggda lagerhallen ryms 
närmare 18 000 kubikmeter sågat 
virke. Magasinet är ett av Nordens 
största i sitt slag och underlättar 
kravet att hålla en hög produkt-
kvalitet. 

80 procent på export
Från Långasjö körs allt virke 
med lastbil, främst till kunder 
i Danmark och Holland. På ett 
dygn rullar närmare 140 lastbilar 
in med virke och ut med sågade 
trävaror.

– Härifrån Långasjö går sågade 
trävaror på lastbil direkt ut till 
våra kunder, som främst finns i 

invigdes det mer än 100 år gamla 
sågverket som är den lilla byns 
största arbetsplats och dit många 
pendlar åtskilliga mil. Södras såg-
verk är en populär arbetsplats.

– Vi vill visa att den nyinvigda 
sågen är en modern och bra 
arbetsplats, för vi behöver rekry-
tera ett 25-tal nya medarbetare 
hit, säger Jörgen Lindquist, affärs-
områdeschef för sågade trävaror 
inom Södra. 

Nytt stort inomhuslager
Satsningen är ett välkommet 
tillskott i en glesbygd. Den senaste 
investeringen gör sågen i Långasjö 
till en av landets modernaste. Med 
en årskapacitet på 360 000 kubik-
meter är den också en av Södras 
tre största sågverk. 

Investeringen på 100 miljoner 
gäller främst moderna maski-
ner som kan bidra till att öka 

den är i sin tur brist på timmer-
bilsförare. 

Förr i tiden var ett sågverk en 
tung och farlig arbetsplats, där 
mycket arbete skedde utomhus. 
I ett modernt sågverk som det i 
Långasjö, sker mycket av arbetet 
inomhus och de anställda kan ta 
hjälp av automation och hydraulik 
i många tidigare tunga moment. 
I dag är sågverket snarare en 
processindustri, där automationen 
sköter det mesta.

För ett par månader sedan åter-

Medlemsägda Södra storinvesterar 
i sin träförädling. Sedan 2014 har 
man satsat ca 10 miljarder i 
utbyggd industrikapacitet. Södra 
Skogs utbyggda sågverk i Långasjö 
i Småland blir ett av Sveriges 
modernaste, efter en investering 
på 100 miljoner.

Text Gösta Hultén 
Foto Lena Sonne

Svensk skogsindustri går just nu 
på högvarv, tack vare låg kron-
kurs som påverkar inköpspriser 
och löner och bidrar till en stor 
efterfrågan både på massa och 
virke på viktiga exportmarkna-
der med starkare valuta. I våras 
återinvigdes Södra Skogs sågverk i 
Långasjö i södra Småland. 

Det största problemet det 
senaste halvåret har varit brist på 
råvara. En bidragande orsak till 

Södra storinvesterar i sågverk

Södra har som mål 
att vara helt fossilfria 
redan till 2030. Det är 
betydligt tidigare än 
målet för Sverige som 
helhet

Under ett dygn rullar närmare 140 lastbilar in med virke och och ut med sågade trävaror. 
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– Att plantera ny skog är det 
som ger det snabbaste klimatre-
sultatet, påpekar Lena Ek. 

”Helt fossilfria till 2030” 

Södra håller en hög miljöprofil, 
men att byta ut lastbilarna mot 
andra transportslag som järnväg 
och sjöfart kan vara svårt. 

– Vi satsar istället på att minska 
utsläppen från våra transporter 
genom att kraftigt öka inbland-
ningen av biobränsle, säger Lena 
Ek, tidigare miljöminister och 
numera ordförande i Södra Skogs-
ägarna.

– Södra har som mål att vara 
helt fossilfria redan till 2030. Det 
är betydligt tidigare än målet för 
Sverige som helhet. 

– Men det räcker inte att bara 
minska koldioxidutsläppen. Vi 
måste också, med fotosyntesens 
hjälp, hämta tillbaka koldioxid, 
som vi redan släppt ut bl a genom 
att plantera ny skog. 

Det kan hon själv göra på famil-
jens 170 hektar egen skogsmark i 
norra Kalmar län. 

bolag i Storbritannien som gör att 
följderna av Brexit inte blir speci-
ellt kännbara för oss, säger han.

Trä toppar svenska  
transportvolymer
Timmer, virke och sågade och 
hyvlade trävaror är till volymen 
det största godsslaget som vi ser 
på svenska vägar. 

Timrets första sträcka, från 
hygget och till sågverket, är svår 
att ersätta med andra transport-
slag än lastbil. För Södra totalt går 
ändå ca 11 procent av alla trans-
porter på järnväg. 

En välkommen effektivisering 
av timmertransporterna kom i 
början av året, när regeringen 
öppnade för att tillåta lastbilar 
med 74 tons maxvikt på många 
av de vägar som används för tim-
mertransporter. Det här var ett 
gammalt krav från skogsindu-
strins sida.

bygghandeln i Holland och Dan-
mark, säger Lars Idermark, vd 
Södra.

– 80 procent av vår produktion 
går på export. Storbritannien är 
vår viktigaste exportmarknad,, 
säger Lars Idermark. 

Att en huvudmarknad som 
Storbritannien redan i mars 2019 
hamnar utanför EUs inre mark-
nad och kanske bakom någon 
form av tullmur, oroar inte Lars 
Idermark.

– Vi har sedan flera år ett eget 

SVERIGES MEST 
ATTRAKTIVA ARBETSGI-

VARE

Det kooperativt ägda 
Södra, har utsetts till 
Sveriges mest attraktiva 
arbetsgivare i världens 
största undersökning i 
ämnet, Randstad Employer 
Brand Research. På två år 
har Södra avancerat från 
plats 48 till första plats. 
Södra är det första skogs-
industriföretaget att vinna 
priset. Sveriges 150 största 
arbetsgivare och över 5 
000 personer har deltagit i 
undersökningen som görs 
bland studenter, anställda 
och arbetssökande i åldern 
18–65 år i hela landet.

Emma Belsing från Holmsjö i Blekinge siktar på att bli timmerbilsförare. Av alla som arbetar som lastbilschaufförer 
är endast 6 procent kvinnor. 

– Södra har som mål att vara helt 
fossilfria redan till 2030 säger Lena 
Ek, styrelseordförande i Södra. 

– Härifrån Långasjö går sågade 
trävaror på lastbil direkt till våra 
kunder, i främst Holland och Dan-
mark, säger Lars Idermark, vd. 
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225 miljoner Euro, eller drygt 2,3 
miljarder SEK, idag. 

– Att bygga upp det här har 
krävt massor av roligt men hårt 
arbete, med mycket resor. Det har 
varit en stor påfrestning för famil-
jen. Jag lurade med min fru, som 
då var min flickvän, på semester 
till Norge samma sommar som 
vi startade för att kunna åka på 
kundbesök. När vi senare gifte oss 
så ville hon bestämma resmål för 
smekmånaden, hon visste att jag 
skulle boka in kundbesök annars. 
Hon valde Bahamas fär där visste 
hon att vi inte fanns. Men efter 
resan tog det sex veckor innan 
vi hade vår första order därifrån, 
berättar en märkbart rörd Martin 
McVicar. 

”Enklaste lösningen bäst”
Ursprungsidén: en multiriktad 

konkurrera med de stora, mass-
producerande trucktillverkarna 
med traditionella truckar, men vi 
såg en marknad för en flerriktad 
gaffeltruck för att hantera långt 
gods, berättar Martin McVicar för 
besökarna vid invigningen, som i 
sitt tal lyckas med konstycket att 
göra irländsk truckhistoria både 
känslosam och spännande. 

Första kunden norsk 
Den första trucken Combilift 
sålde, i februari 1998, gick till 
Norge. 

– Vi sålde den med hjälp av en 
2D-skiss, den var inte ens tillver-
kad än. 

Därigenom var Combilift fött 
och sedan dess har företaget vuxit 
från tre anställda 1998 till över 
500 anställda, 40 000 sålda truckar 
i 85 länder, och en omsättning på 

regn är allestädes närvarande. 
I inbjudan uppmanas jag att 
förbereda för irländskt väder med 
varma kläder och rejäla skor. 

Närmare 700 återförsäljare,  
kunder och journalister är 
inbjudna till den storslagna invig-
ningen av Combilifts nya truckfa-
brik i Monhagan – liten stad med 
knappt 7 800 invånare på norra 
Irland, nära gränsen till Nordir-
land. Förutom Combilift är staden 
mest känd för sin champinjon-
industri, sina gröna rullstensåsar 
och poeten Patrick Kavanagh. 

Här föddes företaget 1998 
genom en passionerad överty-
gelse hos de två ingenjörerna och 
grundarna Martin McVicar och 
Robert Moffett om att det fanns 
en väntande världsmarknad för en 
ny Irländsk gaffeltruck. 

– Vi visste att vi inte kunde 

Med att gå från tre anställda för 20 
år sedan, till att inviga en 46 500 
kvm stor och hypermodern 
produktionsanläggning, och allt i 
det lilla samhället Monhagan, är 
irländska Combilift en kronjuvel 
för irländsk tillverkningsindustri 
och ingenjörskonst och en 
framgångssaga. Och kärleken till 
innovation är hemligheten bakom 
trucktillverkarens framgångar.

Text och foto Hilda Hultén 

Färden genom det irländska 
landskapet går precis som man 
kan förvänta sig en vårdag i april 
– över grönskande kullar med 
betande får och kor, längs en 
slingrande väg genom små byar 
och städer där låga stenhus och 
höga kyrkspiror samsas. Solen 
syns till då och då, men hotet om 

Bygger truckar med hjärta
Individualiserad serietillverkning: Varenda en av de 110 truckar som varje vecka lämnar Combilifts nya fabrik, är kundanpassad in i minsta detalj. 
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produktionen från dagens 110 truckar 
i veckan till 140 i veckan i slutet av året 
och personalstyrkan att växa till minst 
700 om tre år. 

– Vi har kapacitet att fördubbla 
produktionen med rådande enskifts-
tillverkning, och byggnaden går att 
fördubbla i storlek, berättar vd Martin 
McVicar. 

Fabriken blir landets största tillverk-
ningsanläggning under ett tak och en 
stolthet för Irland, vars historia kantats 
av konflikter och ekonomiska kri-
ser – men som 2017 lyckades balansera 
sin statsbudget för första gången på ett 
decennium – och där arbetslösheten 
förväntas minska från 15 till 6 procent 
under det kommande året. 

– Det här en av juvelerna i irländsk 
industriproduktion. Vi behöver fler 
företag som Combilift – hemväxande 
företag som skapar jobb och investerar 
genom att börja småskaligt, prestera bra 

Personligen tycker jag den enklaste 
designen är bästa. Alla kan utveckla 
något komplicerat, men det är oerhört 
svårt att hitta enkla lösningar. I det 
fallet är det nog den flexibla ledarmen 
som jag är mest stolt över, berättar Mar-
tin MvVicar.

En av de senaste nyheterna är en 
containerlastningslösning för långt, 
känsligt gods, som för in godset med ett 
transportband istället för att lyfta på det 
med en truck, för att minska skador på 
t ex PVC-rör vid lastning och lossning. 

Combilift lanserar en ny produkt 
ungefär var sjätte månad. I kikaren 
finns självkörande truckar, AGVer, och 
fler litiumjon-batteridrivna truckar. All 
utveckling sker med utgångspunkt i 
kundernas behov och problem. 

– Utan våra kunder är vi ju ingenting. 

Rustade för tillväxt 
Den nya fabriken förväntas kunna öka 

gaffeltruck, dominerade försäljningen 
under företagets första tio år. Därefter 
har man fortsatt innovera med andra 
trucklösningar som motviktstruckar, 
grensletruckar och manuella gaf-
feltruckslösningar för smala gångar, 
trånga utrymmen och känsliga produk-
ter. En storsäljare är smalgångstrucken 
Aisle Master, som kan hantera 1 200 
mm breda pallar i mindre än 1800 mm 
breda gångar. 

Bland innovationerna finns ståhytter 
för att minska bredden på trucken, små 
sidohjul som rullar längs en skena på 
ställagets nederkant och gör att föraren 
inte behöver tänka på att styra trucken 
i en smal gång, och en vridbar ledarm 
som gör att den som hanterar trucken 
inte behöver stå bakom den för att dra 
ut en pall ut en hylla, utan kan ställa 
sig vid sidan och utnyttja gångens hela 
bredd. 

– Vi har en väldigt innovativ kultur. 

 

»Vi såg en 
marknad 
för en fler-
riktad gaf-
feltruck för 
att hantera 
långt gods«

– De anställda roterar mellan olika stationer, så att alla kan utföra alla 
delar av monteringen, berättar Alecia Knox. 

Varje steg i monteringen tar 53 minuter. Produktionschef Finton Sherry 
visar det nya planeringsverktyget på en skärm. 



36 Intelligent Logistik 4 2018

produktion

i mitten, så att ingenjörerna alltid ska 
ha nära till alla delar av produktionen, 
säger Anthony Rooney. 

Combilift lägger omkring 7 procent 
av omsättningen på forskning och 
utveckling. Filosofin är att ha ett öppet 
plan-tänkande på alla nivåer i både 
utvecklingen och organisatoriskt. 

– Ingen utveckling sker individuellt, 
alla delar av verksamheten är samman-
kopplade. 

Individualiserad serietillverkning
Därefter går färden vidare in i pro-
duktionen. I chassitillverkningen är 
ljudet öronbedövande. Ett femtiotal 
fingerfärdiga svetsare arbetar med att 
omsorgsfullt foga samman stålbitar till 
truckchassin. 

– Eftersom våra truckar är kundan-
passade är varje chassi unikt, att roboti-
sera svetsningen som andra serietruck-
tillverkare gör är därför komplicerat i 
nuläget, berättar Anthony Rooney. 

Enligt Martin McVicar finns idag 
heller ingen ekonomisk grund till att 
investera i automatiserad svetsning. 

– Personal är en stor kostnad, men så 

Efter den traditonsenliga invig-
ningen visar Combilifts försäljningschef 
Anthony Rooney besöksgruppen runt 
i den nya anläggningen, där dagsljuset 
flödar in över produktionen genom de 
transparenta takplattor som utgör drygt 
25 procent av takytan. 

Han började sommarjobba i produk-
tionen på Combilift för 18 år sedan. 
Då tillverkade Combilift ungefär tre 
truckar i veckan. Idag är han försälj-
ningschef för Irland, Storbritannien och 
USA. 

– Min far var bonde och hade inte 
råd att skicka mig till college. Jag har 
vuxit upp och utvecklats i företaget, jag 
träffade till och med min fru här och nu 
har vi tre söner så Combilift är skyldig 
till mycket i mitt liv, skrattar han. 

Innovationsdriven utveckling 
Vi börjar i ett öppet kontorslandskap 
där män i vita skjortor sitter i rader 
framför datorer med cad-ritningar och 
tabeller. Det är Combilifts utvecklings-
avdelning – och hjärtat i fabriken. 

– Vi har byggt anläggningen i en 
L-form med utvecklingsavdelningen 

och växa globalt, sa Irlands premiärmi-
nister Leo Varadkar, som också talade 
vid invigningen, varefter han snabbt 
klarade av bandklippning och fotogra-
fering, för att därefter åka vidare mot 
Bryssel. 

Lokal förankring 
Det lilla samhället Monhagan på 
Irland är ingen självklar plats för en 
tillverkningsanläggning av global rang. 
Men valet av ort har sina skäl: först 
och främst är Monhagan Combilifts 
vagga och samspelet mellan samhälle 
och företag har varit en viktig faktor 
för Combilifts framgångar. Nästan 
alla anställda är lokala förmågor, från 
svetsare till ingenjörer. De anställdas 
utbildning sker internt i företaget eller 
tillsammans med skolorna i området. 
Framgångsreceptet liknar den tyska 
modellen, där många företag har stark 
lokal förankring och identitet. Anlägg-
ningen är också lokalt kontrakterad 
och byggd av familjeföretaget Meegan 
Builders. Omkring 25 underleverantö-
rer i närområdet servar tillverkningen 
med produkter och tjänster. 

»Eftersom 
alla truckar 
är unika är 
det viktigt 
för oss att 
ha standar-
diserade 
kompo-
nenter, för 
att få till-
verkningen 
effektiv«

Inför 700 återförsäljare, kunder och journalister från hela världen klippte grundarna Martin McVicar och Robert Moffett bandet tillsammans med Irlands 
premiärminister Leo Varadkar och andra politiska höjdare. Totalt besökte över 2 400 personer anläggningen under invigningsveckan. 
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lågt hängande frukter, och försö-
ker sikta på de enkla projekten, 
som inom lång last. 

Globalt är Indien och Sydame-
rika några av Combilifts snabbast 
växande marknader, i Mellanös-
tern växer Saudiarabien snabbast. 

– I Sydamerika uppskattas våra 
truckar med tåliga gummihjul 
som kan köra både ute och inne, 
där är golven inte alltid så jämna, 
säger Martin McVicar.

Framöver ser han livsmedels- 
och lagerhantering som en stor 
tillväxtmöjlighet. 

– När det gäller lager och distri-
bution byggs det mycket överallt, 
och all tillverkning av livsmedel 
behöver flytta saker. I ett kyllager, 
som kostar tre gånger mer att 
driva än ett vanligt lager, kan det 
till exempel vara väldigt viktigt att 
optimera ytanvändningen. 

Målet är att öka andelen av 
omsättningen inom lagerverksam-
het från dagens 30 procent till 
minst 50 procent inom fem år. 

planeringschef som visar plane-
ringsverktyget på en skärm. 

Säljer lageryta 
Att kalla Combilift för ett truckfö-
retag är inte helt rättvisande. 

– Vi säljer egentligen inte 
truckar, vi säljer lageryta. Hos 
varje kund gör vi en flödesanalys 
och kommer med förslag på en 
helhetslösning om hur både stäl-
lage, gångar och hantering kan 
göras om för att spara plats, och 
vilken utrustning som behövs för 
det, säger Martin McVicar. 

Ofta kan Combilifts expertis 
bidra till besparingar på upp till 
50 procent av lagerytan. 

Lager och mat växande markna-
der
Hittills har Combilift främst 
fokuserat på industrikunder inom 
plast, stål, trä och även betong. Av 
Combilifts omsättning kommer 
drygt 150 miljoner fortfarande 
från långlasthantering. 

– Vi går fortfarande mycket på 

batterier, motorer och styrsystem, 
för att få tillverkningen effektiv, 
berättar Alecia Knox, som jobbar 
med produktionsutveckling i lin-
jeproduktionen. 

19 timmar från chassi till truck
Varje steg i monteringen tar 53 
minuter och totalt tar monte-
ringen 19 timmar från chassi till 
färdig truck. 

– De anställda roterar mel-
lan olika stationer, så att alla kan 
utföra alla delar av monteringen, 
säger Alecia Knox. 

Kundens unika ordernummer 
följer med den beställda trucken 
genom hela produktionsresan, 
med alla specifikationer om färg, 
utformning, specialutrustning och 
komponenter. Allt följs genom 
produktionsplaneringsverktyget i 
ERP-systemet som Combilift nyli-
gen investerat i. 

– Systemet visar exakt vad varje 
steg i produktionen behöver göra 
och när de behöver göra det, säger 
Finton Sherry, produktions- och 

länge vi kan hålla oss på en perso-
nalkostnad på maximalt omkring 
10 procent av omsättningen så 
fungerar det. Och det kan vi nu. 

När chassin och stålkomponen-
ter ska in i monteringen passerar 
de först genom blästring, ångtvätt 
och lackering. 

Ny miljösnäll lack
Nyligen byttes det lösningsmedel-
baserade färgsystemet ut mot ett 
vattenbaserat. 

– Lackeringen var vår största 
miljösynd. Nu har vi lyckats få 
till ett extremt tåligt system, som 
står emot rost och korrosion, 
men som är snällare mot miljön, 
berättar Peter Boyle, kvalitets- och 
lean-ansvarig på Combilift. 

I monteringslinorna – fyra 
stycken i nuläget – monteras 
truck efter truck på löpande band. 
Resultatet blir en brokig skara 
kundanpassade truckar. 

– Eftersom alla truckar är unika 
är det viktigt för oss att ha stan-
dardiserade komponenter, som 

En vridbar ledarm gör att den som hanterar trucken inte behöver 
stå bakom den för att dra ut en pall, utan kan utnyttja gångens 
hela bredd. 

– Min far var bonde och hade inte råd att skicka mig till college. Jag har vuxit upp och 
utvecklats i företaget, berättar Anthony Rooney som jobbat på Combilift i 18 år. 
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produktionsansvarig på Mertz Trans-
port vid invigningen av kranarna.

Mertz Transport, som tidigare var ett 
renodlat åkeri, driftar verksamheten 
på terminalen sedan 2013. Målet är att 
lyfta 145 000 enheter per år på Malmö 
Kombiterminal, något Karl-Johan 
Mertz tror kommer att gå, mycket tack 
vare trycket från kontinenten. 

– Kombitrafiken från kontinenten är 
det som räddar våra volymer. I Europa 
utnyttjar man potentialen: i Ruhrom-
rådet finns det 16–17 kombiterminaler 
och alla är fulla, samma sak i Italien. I 
Sverige går det trögare, kombitrafiken 
lider lite av sin historia, menar han. 

– Cargonet byggde upp ett fantastiskt 
nätverk i Sverige, som stängde över 
natt. Många andra har också lagt ned på 
grund av olönsamhet och dålig utveck-
ling. Vi är ärrade, det är jättetråkigt.

sa Jernhusens vd Kerstin Gillsbro vid 
invigningen, som hölls i ett solgassande 
Malmö den 24 maj. 

– Bygger man inte infrastruktur så 
bygger man inte tillväxt, konstaterade 
hon. 

Från politiskt håll finns högt satta 
klimatmål; Sverige ska bli ett av värl-
dens första fossilfria välfärdsländer. Att 
öka andelen kombigods på järnväg är 
ett avgörande steg för att nå detta mål. 
Men för kombitrafiken del märks ingen 
ökning av godsvolymer. 

Ärrad bransch 
Malmöterminalen hanterar nästan bara 
kombigods som ska till eller från konti-
nenten, sedan Green Cargo lade ned sin 
inrikes containerpendel mellan Malmö 
och Årsta, i februari i år. 

– Vi har Eskilstunapendeln och en 
pendel till Oslo, annars lastas det mesta 
över på lastbil, sa Karl-Johan Mertz, 

I maj invigde Jernhusen sina två nya 
kranar, Kalle och Kajsa, vid kombitermi-
nalen i Malmö – som ökar kapaciteten i 
terminalen med 75 procent. Men den 
stora frågan är när kombitrafik-lösning-
ar ska få ta en större roll inom transport-
systemet, och när politiken ska agera för 
att så sker. 

Text och Foto Hilda Hultén
 

På Malmö kombiterminal lyfter Kalle 
och Kajsa sedan ett par månader conta-
inrar av och på lastbilar och tågvagnar. 
Kranarna är av samma typ som de som 
köptes in till Stockholm Årsta kombi-
terminal för ett par år sedan, och ökar 
terminalens kapacitet med 75 procent. 

– Som bolag har vi satsat 100 miljo-
ner i kranarna med syfte att öka kom-
bigodskapaciteten. Vår tolkning av vårt 
uppdrag är att bygga upp en infrastruk-
tur som stöttar Sveriges hållbarhetsmål, 

»Att flytta 
gods är 
ingen välgö-
renhet, det 
måste vara 
kommersi-
ellt hållbart 
och det är 
det inte för 
kombigods 
idag«

Nya kranar ökar kombikapaciteten 

På Malmö kombiterminal lyfter kranarna Kalle och Kajsa containrar av och på lastbilar och tågvagnar. Tåggodset kommer främst från kontinenten, det 
fortsätter sällan på svenska spår. 
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Karl-Johan Mertz tycker att sta-
ten borde kunna gå in och stötta 
ekonomiskt för att få till ökad 
kombitrafik. 

Tror på ny Årstapendel
– Staten skulle kanske kunna gå 
in och garantera marknaden att 
det finns en pendel mellan Malmö 
och Stockholm i tre år. Volymerna 
finns ju, sa Karl-Johan Mertz och 
fick medhåll av Mats Abrahams-
son, produktionschef på tågopera-
tören TX Logistik som deltog vid 
invigningen. 

– Det kostar ca 30 miljoner 
kronor att starta en tågpendel och 
driva den i 3–4 år. Jag är överty-
gad om att volymerna och ekono-
min skulle finnas efter den tiden. 
Men för oss som operatör är det 
en för stor ekonomisk risk att ta i 
inledningsskedet. 

TX Logistik fick tillbaka sin tåg-
licens för Sverige vid årsskiftet och 
startade då en pendel på sträckan 
Trelleborg/Malmö-Eskilstuna. 
Man försökte även med Årstas-
träckan men flyttade snart över 

trafiken helt till Eskilstuna.
– Vi utreder möjligheterna att 

driva en pendel mellan Skåne och 
Stockholm, men det verkar svårt 
utan någon form av stöd. Många 
har provat, men ingen har lyckats 
hittills, säger Mats Abrahamsson. 

”Klimatpolitik på riktigt”
Trafikutskottets ordförande Karin 
Svensson Smith (MP) var också 
närvarande vid invigningen och 
hon menar att kombitransporter 
är ”klimatpolitik på riktigt.” 

– Kombitransporter är klimat-
politik på riktigt, om vi ska klara 
miljömålen måste vi använda 
kusten och järnvägen bättre.

För att det ska ske behöver poli-
tikerna agera, menar hon. 

– Att flytta gods är ingen väl-
görenhet, det måste vara kom-
mersiellt hållbart och det är det 
inte för kombigods idag, sa Karin 
Svensson Smith, och hänvisade 
till en artikel i tidningen Aktuell 
hållbarhet i vilken KTH-forskaren 
Bo Lennart Nelldal skriver att en 
lastbil lämnar Sverige var fem-

tonde sekund för kontinenten, och 
ett godståg kör samma väg var 
fyrtionde minut. 

– Det håller ju inte. När Violetta 
Bulc, transportansvarig EU-kom-
missionär, besökte Sverige i våras 
sa hon att ”shift to rail” borde vara 
huvudåtgärden för att nå klimat-
målen, jag håller med henne. 

Skåne har ett extra stort intresse 
i att öka järnvägsgodset, menar 
hon. 

– Här blir det så påtagligt att vi 
överanvänder lastbilen, kör man 
på E6 inser man att det är för 
många lastbilar på vägarna. Vi ska 
använda tågen på längden lastbi-
larna på tvären. 

– Vår tolkning av vårt uppdrag är att bygga upp en infrastruktur som stöt-
tar Sveriges hållbarhetsmål, sa Kersin Gillsbro. 

ETABLERA I  EN STAD 
DÄR LÄGET GÖR SKILLNAD
Mälardalen är den mest import- och exportrika regionen i Sverige med effektiva 
logistik- och transportlösningar. En väl utvecklad infrastruktur och innovativa 
automationslösningar gör Västerås till en attraktiv etableringsstad.
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Vill du veta mer om vad Västerås har att erbjuda? 
Se naringslivvasteras.se eller maila till naringsliv@vasteras.se
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materialhantering

och andra system som branschen 
använder, och på så sätt öka pro-
duktiviteten och effektiviteten.

Idag arbetar transportföretaget 
som levererar varorna till hamnen 
och rederierna helt oberoende av 
varandra, vilket inte är effektivt. 
Genom uppkoppling blir det 
också möjligt att optimera farty-
gens hastighet – inte för snabbt 
och inte för långsamt. 

– Det här kräver samarbete mel-
lan olika parter i hamnarna, det 
kräver en ny användning av data 
och ny teknik.

AWS teknik är nyckeln för Car-
gotecs arbete med att digitalisera 
containerhanteringen. 

– Vår styrka är vår branschkun-
skap, tekniken ger oss innovation, 
skalbarhet, kapacitet och mycket 
annat som vi inte har.

tomma containers till 17 miljarder 
euro, närmare 175 miljarder SEK 
sett till hela världens container-
handel. 

–19 miljarder ton i koldiox-
idutsläpp produceras i att flytta 
tomma containers. Vilket slöseri. 
Är containern, som uppfanns för 
60 år sedan, den sista innovatio-
nen i vår industri? frågade sig 
Soili Mäkinen. 

Uppkopplad utrustning  
och aktörer
Med hjälp av AWS olika moln-
tjänster och verktyg arbetar 
Cargotec nu med att digitalisera 
sin utrustning och för att kunna 
koppla upp den mot rederier och 
hamnoperatörer, bland andra. 

– Vårt mål är att koppla upp all 
utrustning som vi säljer, och att 
dela datan med planeringssystem 

som påverkar vår verksamhet, 
som globalisering, urbanisering, 
digitalisering och strävan efter 
hållbarhet, berättade Soili Mäki-
nen, CIO, SVP Digitalisering på 
Cargotec, när hon talade på AWS 
Summit.

– Men idag finns knappt någon 
helhetsplanering, knappt någon 
analys av data som grund för 
beslutsfattande, och väldigt lite 
transparens mellan olika funktio-
ner i hamnarna, sa Soili Mäkinen. 

För några år sedan gjorde Car-
gotec själva en studie av effekterna 
av det dåliga informationsutby-
tet i containerhanteringen, som 
uppskattade den ekonomiska för-
lusten i att flytta tomma och halv-

Brister i infomationsdelning i 
logistiken kostar hundratals 
miljarder i outnyttjad containerca-
pacitet. Cargotec, som tillverkar 
utrustning för containerhantering, 
var inbjudet till Amazon Web 
Services evenemang AWS Summit, 
för att beskriva hur de försöker 
ändra på detta genom uppkopplad 
utrustning. 

Av Klara Eriksson

Finska Cargotec, som levererar 
utrustning för godshantering till 
främst hamnar, vill bli ledande 
inom intelligent lasthantering år 
2020.

– Det är många megatrender 

CARGOTEC HAR LÄMNAT LIDHULT

Cargotec finns i 100 länder och är delaktiga i 700 miljoner contai-
nerförflyttningar varje år, världen över. År 2017 omsatte bolaget 
3,2 miljarder euro globalt och hade 11 000 anställda. Företaget är 
främst inriktat på materialhanteringslösningar för hamnar och 
kombiterminaler och säljer olika typer av kranar och truckar. I 
bolaget ingår varumärken som Hiab, Kalmar och McGregor. Fram 
till 2018 hade Cargotech en tillverkning av gaffeltruckar under 
varumärket Kalmar i Lidhult utanför Ljungby, men i mars stängde 
anläggningen för gott i och med att tillverkningen flyttades till 
Polen. 190 personer berördes av flytten och lokalen i Lidhult står nu 
tom. 

Missa inte nästa 
Tematidning 

i Dagens industri
Innehåll: 

• Framtidens transporter • 
• Infrastruktur • IT & Logistik • 

• Logistiklägen •  
• Tema: Norrland •

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

Utgivning: Vecka 37, Materialdag: 8 september 
Kontakt: 0176-22 83 50, gb@intelligentlogistik.se

Nästa magasin utkommer i december.

Dyra brister i  
informationsdelning 

Cargotec jobbar med att koppla upp sin utrustning, automatisera utrust-
ningen i terminalerna och effektivisera flödena.
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Logicenters is a leading provider of modern  logistics 
properties in the Nordics with a presence in  Sweden, 
Denmark, Norway and Finland and over 1  million 
square meters of logistics space. We develop, 
re- develop and own modern logistics properties 
in  virtually all key locations in the region. We are 
specialized in modern logistics, with all our properties 
meeting the high standards of quality, efficiency and 
flexibility demanded by world class logistics operations. 

Logicenters is also a long-term and sustainable player 
who wants to contribute to a sustainable Nordic region 
and are designing our buildings to have low emission 
foot prints and energy consumption.

Follow us at www.logicenters.com towards a 
 sustainable  growing logistics network!

THE LEADER OF MODERN LOGISTICS PROPERTIES IN THE NORDICS

Optimal location Customer oriented

Top quality 
building specifications 

and process

Long term partner

Göteborg

Köpenhamn

Helsingfors
Stockholm

Riga

Oslo

Luleå

Malmö

Örebro

Sveriges bästa 
logistikläge

Nå den nordiska marknaden  
inom 24 timmar
» Railport Hallsberg-Göteborg
» Här möts europavägar och riksvägar
» En av Sveriges största fraktflygplatser

businessregionorebro@orebro.se
www.businessregionorebro.se
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en modern, effektiv container-
hamn, menar han.

– Vi har inte det internationella 
nätverk som krävs för att attrahera 
den trafik och de volymer vi vill 
uppnå.

Internationell utblick
Att många svenska, kommunal-
ägda hamnar sköter oljehamn 
och färjetrafik i egen regi är ingen 
slump – det är relativt okomplice-
rade verksamheter, menar Johan 
Woxenius, professor i sjöfartens 
transportekonomi och logistik på 
Göteborgs universitet

– Containerhantering är betyd-
ligt mer komplicerad och kräver 
mer utrustning och landverk-
samhet. Det finns bara fem, sex 
stora terminalaktörer globalt. Det 
är inget svenskt fenomen av vi 
utkontrakterar containerhamnar, 
sa han. 

Ser man till hur det ser ut i 
andra länder finns det exempel på 
både kommualt, statligt och privat 
ägande av hamnar. Hamnkonflik-

ska vara förvånad över att det 
fungerar så bra som det faktiskt 
gör, sa Rikard Engström.

Göteborg i försvar
Enligt Johan Castwall hade hamn-
konflikten inte gått att undvika 
även om staten tagit ett större 
ansvar. 

– Jag tror att det hade varit 
ungefär samma sak – även om 
det hade funnits en ökad statlig 
samordning hade konflikten upp-
kommit ändå, sa han och menade 
på att man idag behöver lägga ut 
driften för containerhantering på 
internationella aktörer om man 
vill få volymer. 

– Jag vill nog litegrann ta Göte-
borgs hamn i försvar, när de släp-
per ut driften är det ett försök att 
öka effektiviteten. Vi i Stockholm 
bygger ju en ny containerhamn 
just i detta ögonblick, och den 
driften släpper vi också ut på en 
privat aktör. 

Som litet, kommunalt bolag har 
man inte själv förmågan att drifta 

”Vem tar ansvar över hamnin-
frastrukturen?” på Logistikläget 
2018. 

– Hade man börjat om från bör-
jan, då hade staten tagit ett större 
ansvar även för hamnarna. Man 
hade prioriterat stråk på ett helt 
annat sätt än idag, sa Johan Cast-
wall, vd Stockholms hamnar. 

Idag är det ganska mycket 
hagelbössa menar han. 

– Man skvätter lite pengar hit 
och dit – rikspolitiken vill vara 
alla till lags och då hamnar det lite 
överallt, särskilt under ett valår, sa 
Johan Castwall och fick medhåll 
från övriga i panelen. 

Rikard Engström, vd Svensk 
Sjöfart, menar att ser man på 
hamnen som funktion, och på en 
sådan fråga som hamnkonflikten 
i Göteborg som egentligen pågått 
ett 40-tal år, så är det allvarligt 
om sådana saker får fortgå bara 
av respekt för det kommunala 
självstyret. 

– Det gör att systemet blir gan-
ska svårtillförlitligt, man kanske 

På Logistikläget 2018 spreds ett 
visst ljus över Sveriges hamnar och 
frågan om Sveriges sätt att äga 
och driva hamnar sätter käppar i 
hjulet för målen om ett effektivt 
transportsystem. ”Hade man 
börjat om från början så hade 
staten tagit ett större ansvar” sa 
bland annat Johan Castwall, vd 
Stockholms hamnar. 

Av Klara Eriksson

Det finns drygt 50 hamnar I 
Sverige, av varierande storlek. 
Idag ägs hamnarna i huvudsak 
kommunalt och samtidigt är 
det staten, via Trafikverket och 
Sjöfartsverket, som ansvarar för 
de transportslag som hamnarna 
som noder knyter ihop. Det gör 
hamnarna till ”vita fläckar” i 
infrastrukturen – utom statlig 
kontroll. 

Frågan om denna ordning är 
optimal för att få till en effektiv 
transportkedja från hav till land, 
var i fokus vid panelsamtalet 

Spridda skurar över hamnarna
I Stockholm flyttas containerhamnen just nu ut från Värtahamnen till den nya hamnen i Norvik, Nynäshamn, som ska vara färdig år 2020. 

FO
TO

: S
TO

CK
H

O
LM

S 
H

AM
N

AR



Intelligent Logistik 4 2018 43 

våras. Det var första gången och 
det ser jag som ett tydlig signal 
om att regeringen förstått att man 
behöver agera, sa Rikard Eng-
ström som menar att kostnaderna 
för hamnarna har haft en förmåga 
att dra iväg.

– Men det är inte konstigt, vi är 
ett litet land med många hamnar 
och kan inte utnyttja stordriftsför-

konkurrens som gäller på hamn-
sidan. 

Men att alla satsningar skulle gå 
till de fem av EU utnämnda ”core-
hamnarna” vore inte att föredra. 

– Såklart räcker det inte med 
fem hamnar, man behöver kon-
kurrens, man behöver mångfald. 
Det finns Norrlandshamnar som 
inte är core-hamnar som är jät-
teviktiga för den industrin, men 
man måste titta på samhällsnyt-
tan och effekten, vilka hinder man 
genom investeringar kan bygga 
bort i ett långsiktigt perspektiv, sa 
Johan Castwall. 

Hamnsatsningar kommer
Idag ställer den internationella 
sjöfarten allt större krav på ham-
narna: fartygen blir allt större, lik-
som godsvolymerna, och många 
hamnar bygger ut landinfrastruk-
turen och fördjupar farleder för 
att kunna hantera större fartyg 
och godsmängder: däribland: 
Göteborg, Stockholm, Norrköping 
och Gävle, för att nämna några. 

Just nu är hamnarna i fokus i 
den svenska debatten och Rikard 
Engström menar sig se ett ökat 
politiskt intresse för hamnfrågan.

– Infrastrukturministern bjöd 
in hamnarna till samtal tidigare i 

ter är inte heller ovanliga globalt.
– I Spanien är hamnarna statliga 

och de hade även dem en hamn-
konflikt för några år sedan. Den 
slutade med att facket blev som ett 
bemanningsföretag och fackordfö-
randen fick en klumpsumma varje 
år så får han se till att det beman-
nas i hamnarna, berättade Johan 
Woxenius, med en blinkning till 
Johan Castwall.

– Det hade du väl inte gillat 
Johan?

Fördel med mångfald
Även om de svenska hamnarna är 
en något vildvuxen och månghöv-
dad skara är mångfald att föredra 
framför monopol, ansåg panelen. 

– Det vi ser är att hamnarna 
nischar sig på olika sätt och det 
tror jag vi kommer se mer av. För 
varuägarna tror jag det är bra med 
konkurrens, sa Johan Castwall. 

Frågan uppkom också om vissa 
strategiska hamnar kanske borde 
vara statligt kontrollerade. Paral-
leller drogs till flygplatserna, där 
staten kontrollerar ett tiotal strate-
giskt viktiga flygplatser genom det 
statliga bolaget Swedavia. Medan 
luftgodset styrs mot Arlanda, 
enligt Göteborgsregionen på viss 
bekostnad av Landvetter, är det fri 

Så blev Gävleborg och  
Dalarna det logiska läget
Vad är viktigast när man 
letar ledig mark? För många 
företag som etablerar varulager, 
 logistiklager eller magasin är det 
geografiska läget viktigast, men 
även kostnadsläge, tillgång på 
arbetskraft och infrastruktur är 
ofta helt avgörande. 

Gävleborg- och  Dalarnaregionen 
lever upp till alla dessa aspekter, 
och mer. Med endast 60–90 
 minuter till Mälardalen på 
 järnväg eller europaväg och 
närheten till Gävle Hamn och 
Arlanda har den expansiva 
industriregionen etablerat sig 

som en ovanligt attraktiv plats 
för varuägare.

– Förutom infrastruktur och 
närhet till resten av världen finns 
det gott om arbetskraft och 
ledig mark i den här regionen. 
Det är unikt, säger Patrick 
Caraffa, VD Humm Europe 
AB, som nyligen etablerat ett 
 kombucha-bryggeri i regionen.

Han sätter fingret på hur 
 Gävleborg och Dalarna blivit 
det logiska läget för varuägare.
 
www.mellansverigeslogistiknav.se
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delarna fullt ut.
Han ser hamnarna som en pus-

selbit i att föra över gods från väg 
till sjö och att deras roll därige-
nom är oerhört viktig. 

– Vi har Europas längsta kust 
och måste använda oss av den på 
ett smartare sätt och se till att vi 
får över mer gods på sjö, sa Rikard 
Engström. 

SVERIGES FEM CORE-HAMNAR

EU har pekat ut fem s k core-hamnar för Sveriges del; som anses 
särskilt viktiga för den europeiska industrin och för att bygga ett 
stomnät av infrastruktur på viktiga transportstråk i Europa: De fem 
core-hamnarna är Göteborgs hamn, Stockholms hamnar, Trel-
leborgs hamn, Köpenhamn-Malmö hamn (CMP) och Luleå hamn. 
Hittills har dock inga riktade satsningar gjorts från nationellt håll 
för att stärka core-hamnarnas ställning och infrastruktur. 

Göteborgs hamn är Sveriges klart största hamn med omkring hälften av de 
totala hamngodsvolymerna. 
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Rikard Engström, Svensk Sjöfart, Johan Castwall, Stockholms hamnar och 
Johan Woxenius, Göteborgs universitet diskuterar ansvaret över hamnin-
frastrukturen. 
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tobias jonasson

Tobias Jonasson är logistikprofil 
och krönikör för Intelligent Logistik.
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tobias jonasson

Godstransporter på väg är blodomloppet i samhället –  
utan dem dröjer det inte länge innan allt stannar. I princip alla 
kritiska samhällsfunktioner är beroende av vägtransporter som 

i sin tur är beroende av att någon sitter bakom ratten. Det finns därför 
anledning till oro när chaufförerna nu håller på att bli en akut bristvara. 
Insikten att transportnäringen måste arbeta i en motvind av orkanstyrka 
för att attrahera nya förmågor att ta plats i hyttens förarsäte gör mig inte 
lugnare.

TYA, Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd, bedömer att 
det kommer behövas 50 000 nya lastbilsförare de närmaste 10 åren. I det 
kortare perspektivet handlar det om ca 3 000 chaufförer bara det när-
maste halvåret. Den bakomliggande orsaken till den stora efterfrågan är 

en olycklig kombination av flera sammanfallande omständigheter.
Precis som många andra branscher slår en våg av pensionsavgångar 

mot transportnäringen. Detta samtidigt som allt färre unga väljer att 
söka in på gymnasiernas fordons- och transportprogram. Lägg därtill 
att behovet av godstransporter ökar, vilket i sin tur driver på efterfrågan 
ytterligare och vidgar gapet mellan tillgång och efterfrågan ännu mer. En 
annan ack så viktig detalj är kravet på yrkeskompetensbevis som kom 
2016, och som visserligen är bra för trafiksäkerheten men innebär att 
lantbrukare och pensionerade chaufförer som förr gärna hoppade in som 

sommarvikarier bakom ratten nu måste sätta sig minst 35 timmar i 
skolbänken före så sker. Inte så lockande kanske för några 

veckors extraknäck. Det blir också en mental tröskel 
varje gång en chaufför nu ska förnya sitt bevis, som 

kanske väcker frågan: Är det verkligen det här jag ska 
ägna kommande fem år av livet åt?

Än så länge yttrar sig chaufförsbristen främst 

under semestrar och helgperioder. På längre sikt riskerar dock konse-
kvenserna bli långt mer akuta i form av förseningar, stillastående fordon 
och uteblivna leveranser.

För att förmå fler unga att välja ett liv på vägarna krävs att chaufförsyr-
ket framstår som en attraktiv sysselsättning med goda framtidsutsikter. 
För kritisk samhällsfunktion och liknelser med blodomlopp till trots, har 
chaffisyrket inte något särskilt gott rykte. Stereotypen avbildas som en 
träskoprydd, ovårdad, äldre snubbe med dåliga läs- som matvanor. En 
bild som i de allra flesta fall naturligtvis inte är korrekt. Inte heller gyn-
nas rekryteringen av att chaufförsyrket hör till de ”farligaste yrkena” med 
flest skadade i arbetsrelaterade olyckor. Forskare vid Karolinska institutet 
och Centrum för arbets- och miljömedicin skriver i en rapport från 
2017 att det varje sjätte dag sker en så allvarlig skada bland chaufförer att 
denne drabbas någon form av invaliditet. Var tredje vecka inträffar en 
allvarlig fallolycka bland chaufförer med sjukskrivning på i genomsnitt 
3,5 månader som följd. Lägg där till stress, oregelbundna arbetstider och 
mycket stillasittande, så framstår yrket som direkt hälsovådligt. 

Lastbilstillverkarna har länge arbetat för att minska mänsklig inbland-
ning i framförandet av fordon, så kallade autonoma eller självkörande 
lastbilar. En sådan utveckling innebär att förarbristen i viss mån kan 
pareras genom att behovet minskar. Även om utvecklingen går snabbt 
lär det dock dröja länge innan självkörande fordon blir vanliga i mer 
komplexa trafikmiljöer. Ändå är debatten om en utdöende yrkeskategori 
i full gång, vilket får antas förstärker problematiken på kort sikt. Vem vill 
utbilda sig till något som håller på att ersättas med maskinell intelligens?  

Vårt behov av att flytta gods ökar. Lastbilstransporter är i hög grad 
en förutsättning för detta, och under överskådlig framtid är lastbilarna 
beroende av förare. Hur säkerställa tillgång på personal till ett yrke som 
har dåligt rykte, förenas med allvarliga hälsorisker och dessutom förvän-
tas försvinna? Känns som en smal, ringlig och brant sluttande bergspas-
sage som vi på något sätt behöver ta oss förbi. Frågan blir; Vem är det 
som kör? Ja, vem kör egentligen?

Tobias Jonasson

»Är det verkligen det här jag ska ägna kommande 
fem år av livet åt?« 

Krönika: 

Vem är det som kör?  
Ja, vem kör egentligen?
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klimatpolitik

– Vi har levt en väldigt kort tid med 
billig, oproblematisk energi. Tittar 
man i backspegeln har det blivit 
allt större båtar, bilar och flyg, men 
jag tror inte det kommer fungera 
så i framtiden, säger Karin 
Svensson Smith, som i höst lämnar 
rikspolitiken. 

Av Hilda Hultén

Vi som jobbar i branschen kän-
ner henne som en av Sveriges 
transportkunnigaste – och till-
gängligaste – politiker. När andra 
politiker inte ens svarar på mail 
svarar hon på mobilen – på första 
signalen. Men efter 20 år som 
riksdagspolitiker i först Vänster-
partiet och senast Miljöpartiet, 
lämnar Karin Svensson Smith nu 
rikspolitiken för att återvända till 
kommunhuset i Lund. 

– Någon gång ska man ju kliva 
åt sidan. 

Under sin karriär har hon drivit 
på för klimatsmartare transpor-
ter. Bland annat har hon lanserat 
förslag om flygskatter tre gånger 
under sin karriär. Det blev tredje 
gången gillt, i april infördes en 
avståndsbaserad, nationell flyg-
skatt i Sverige. 

– De två första gångerna gick 
det inte, förslaget mötte alldeles 
för kraftigt motstånd. Men nu är 
det inte riktigt så längre, nu får 
många en besk smak i munnen 
vid tanken på billiga flygresor, och 

inser nog att det behöver kosta 
mer att påverka klimatet. 

Ser attitydförändring 
Karin Svensson Smith drivs av 
ideal, hennes mål är att fasa ut 
oljan helt i Sverige. Och kampen 
för ett grönare samhällsbygge 
tycks gå lite lättare nu för tiden. 
Förändringen syns främst i attity-
der och köpbeteenden. 

– När folk tittar på vad som 
finns i affären och ser en fisk som 
transporterats över halva jordklo-
tet så väljer man hellre ett närpro-
ducerat protein. Det är inte säkert 
att konsumenterna kommer vilja 
köpa produkter som rest väldigt 
långt i framtiden. 

När merparten professionella 
tyckare pekar ut fortsatt globali-
sering som vägen framåt för sam-
hället och den globala ekonomin, 
är Karin Svensson Smith inte lika 
säker. 

– Kartan över världen med idén 
om frihandel har varit tangentens 
riktning ända sedan EU bilda-
des. Men nu ser vi hur politiker 
som Trump exploaterar ökade 
skillnader och problem i samhäl-
let med tullar som lösning. Det får 
konsekvenser, och tyvärr är det 
nog väldigt många marginalise-
rade människor i USA som håller 
med Trump. 

Att staka ut vägen framåt och 
välja rätt åtgärder är ingen enkel 
sak. 

– Jag tror att vi måste börja med 
en grundlig analys av hur vi tror 
att framtiden kommer att se ut 
och vart vi vill komma. 

Huvudfrågan är hur klimatmå-
len ska nås. Enligt Karin Svensson 
Smith är lösningen ”shift to rail” 
och ökad sjöfart – Men inte nöd-
vändigtvis storskalig, internatio-
nell containerfrakt som den som 
t ex Göteborgs hamn vill bedriva.

– En satsning på Göteborgs 
hamn är viktig för den internatio-
nella trafiken till hamnen, men 
det är inte självklart att det gynnar 
Sveriges sjöfart som helhet. Vi 
måste börja fråga oss även här; Är 
ännu större båtar verkligen den 
enda möjliga framtiden?

För att nå klimatmålen måste 
kust-, när- och insjöfart börja 
utnyttjas och användas väldigt 

mycket mer än lastbilar, menar 
hon. 

– Att röja undan de hinder som 
finns för den är viktigare än att 
förbereda för mer och mer global 
containerfrakt. 
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»En satsning på Göte-
borgs hamn är viktig 
för den internationella 
trafiken till hamnen, 
men det är inte själv-
klart att det gynnar 
Sveriges sjöfart som 
helhet«
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