
Efter förra årets julklappskaos har Jollyroom nu rustat rejält med nytt lager, 
robotplock och automatiserad paketsortering. Men planerna tar inte slut där: 
 – Vi vill bygga upp en ”Jollypark” här på Hisingen och förhandlar om  
55 000 kvm till, avslöjar Jollyrooms logistikchef Cecilia Olsson.
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Varnar för bubbla  
Pär Sandström om en investerings-
hunger som kan slå fel.

Receptet på Borås billiga logistik  
Charmillas Jan Lindberg om hur man 
bygger billigare lager.  

Eskilstunas Revansch  
Pär Eriksson om kommunens 
resa från stad i kris till  
markbrist. 
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• Skyltläge E4
• Norrköping
• Logistik
• Bilhandel

Välkommen att kontakta 
oss på 011-36400

WWW.MFU.SE

 sid 26  sid 8  sid 11

Tacklar julrushen 
med automation

Här är Sveriges 
största logistik- 
fastighetsbolag
Sveriges logistikfastighetsmarknad är 
diversifierad och skiljer sig markant 
från den i Europa, som präglas av ett fåtal stora aktörer. 
Intelligent Logistik listar Sveriges 12 största logistikfastig-
hetsägare, där Catena är störst.

 sid 16

Kina står för 97 procent av den 
globala tillverkningen av frakt-
containrar, och CIMC (China 
International Maritime Contai-
ners) står för hälften. Nu kopplar 
bolaget upp sina containrar.

Kina kopplar upp världens  
containrar

 sid 12

 sid 18–19

Oro för markbrist i Göteborg
Göteborg lockar logistiketableringar 
som aldrig förr, men den planlagda 
marken är snart slut. Logistiken får 
stå tillbaka när kommunen satsar på 
bostadsbyggande, menar Castellums 
vd Mariette Hilmersson.

 sid 10
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 sid 14–15

Logistik & Transport 
2018
Med internationellt 
fokus, ett hett konferens-
program, prisutdelning 
av Årets Logistiketable-
ring och publikfavoriten 
truck-SM väntar årets 
Logistik&Transport 
locka 6 000 besökare.
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2. Intelligent Logistik

Hilda Hultén
redaktör

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 50

klara Eriksson 
Nyhetsredaktör

Har vi tid med byråkrati?
Flasharna på Facebook och Linkedin kommer allt 
tätare: ”10 år på oss att rädda planeten”, ”Klimatet kan nå 
tipping point”, ”Vi måste suga koldioxid ur atmosfären” 
osv… Vi är i akut behov av människor som vill ”rädda 
världen”, var är de människorna nu?

Jag hoppas att de inte ruttnar bakom några skrivbord 
på Trafikverket och Sjöfartsverket, men farhågan finns. 
Två myndigheter med politiska uppdrag om att ställa om 
transportsektorn och skapa fossilfria transporter, men vad 
händer egentligen?

I stället för att skapa möjligheter att faktiskt, på riktigt, 
föra över gods till järnväg och sjöfart, verkar dessa myn-
digheter i bästa fall göra litegrann och i värsta fall snarast 
förhindra en överföring – som i fallet Sjöfartsverket. Hur 
svårt ska det egentligen vara: ta bort det förlegade kravet 
på lots för insjöfarten och sänka farledsavgifterna – att göra 
något för att saker verkligen ska hända. Visst, verket har 
vinstkrav, och lotsmonopolet och farledsavgifterna är vik-
tiga inkomstströmmar. Men ”en budget i balans” kan väl 
inte vara den enda transportpolitik som ska föras i Sverige? 
Men det är väl där skon klämmer: myndigheterna är själva 
fast i snåriga regelverk och har övergripande budgetmål 
som styr, och i ett läge med svag – eller som nu – obefintlig 
regering, har de inte möjlighet att genomföra de radikala 
förändringar som krävs. 

Det är sorgligt att vi ska titta avundsjukt på Kina för 
deras handlingskraft inom miljöområdet. SÅ kan ni, snälla 
politiker, snarast skapa en bred, blocköverskridande reger-
ing och få någonting gjort? 

I en annan del av Sverige – ofta i närheten av Sveriges 
hamnar, och järnvägsterminaler, ja i Sveiges bästa logistik-
lägen – finns det de som i högsta grad får någonting gjort, 

och det är logistikfastighetsutvecklarna. Oj, vad de bygger 
– det verkligen sprutar ut lagerlådor, inte minst åt e-han-
deln, och logistiken inuti lagren blir alltmer spännande 
med automationslösningar. Det är spännande, glädjande 
och jättekul.

Men när projekten blir djärva och det är en bransch som 
växer utan lönsamhet som driver marknaden så får glädje-
ruset en besk bismak. För som alltid när byggsektorn börjar 
koka finns det skäl att höja ett varningens finger, som Pär 
Sandström gör på sidan 26. Finns behovet som motsvarar 
denna enorma tillväxt av ytor? Vad händer när ekonomin 
svänger? Och den ständiga frågan – Vad händer när Ama-
zon kommer? 

Det blir lätt en upphetsad stämning, när människor ser 
vad andra gör och lyckats med. Man vill ha sin bit av kakan, 
och äta den med. Så springer vi alla åt samma håll, men 
passar vi oss inte kan det gå snabbt utför. Den 5–7 novem-
ber ses vi på Logistik & Transport i Göteborg, där Intel-
ligent Logistik bl a delar ut priset Årets Logistiketablering 
2018. Låt oss hoppas att vi där få känna att vi springer år 
rätt håll. 
Intelligent Logistik är Sveriges största renodlade bransch-
tidning om logistik. Vi bevakar ämnets hela bredd, från 
inköp och transporter till produktion, fastigheter, infra-
struktur 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. 

 
Hilda Hultén, redaktör

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.com

gustaf berencreutz
Marknadsansvarig

Raka spåret till smartare logistik 

När du ska etablera din verksamhet behöver du 

anpassningsbara logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En 

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

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

de bästa råden och utveckla en logistiklösning som är anpassad 

för din verksamhets behov och tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering 

och samarbete.

Etablera dig med oss

catenafastigheter.se

Smarter
Better
Faster

rEDaktiON 
hilda hultén, redaktör 
bastugatan 6 
118 20 stockholm
hh@intelligentlogistik.se
070-477 59 04 
klara eriksson, nyhetsredaktör
ke@intelligentlogistik.se
073-653 07 72

grafisk fOrM 
Michael Wall, www.michaelwall.se

rEprO 
stefans ordbild

trYCk 
bold Printing stockholm 
bold Printing Malmö 
bold Printing borås 
daily Print Umeå

EkONOMi & MarkNaD 
Marknadsansvarig: 
gustaf berencreutz 
intelligent logistik hb 
Vämlinge 4115, 761 73 norrtälje 
tel: 0176-22 83 50
Mobil: 070-730 35 21 
gb@intelligentlogistik.se
www.intelligentlogistik.se

intelligent logistik produceras  
och ägs av intelligent logistik Hb.



När du anställer personal med bakgrund eller 
deltidsengagemang i Försvarsmakten möter du människor 

med ordning och reda i ryggraden.  

BLI EN AV OSS, FÅ EN AV OSS. 
Samarbeta med Försvarsmakten och få handlingskraftig, 

samarbetsvillig och engagerad personal. Samtidigt som du 
bidrar till att försvara allt det som gör Sverige till Sverige. 

Läs mer på forsvarsmakten.se/arbetsgivare 

Ställ bara ett 
krav på dina anställda. 

Vi Ställer resten. 
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– Logistikfastigheter är egentligen bara 
multipler på den standardiserade EU-pallen. 
Dimensionerna i lagren, med ställage och 
truckgångar ska inte behöva skilja sig åt, 
stomdelning och utformning kan göras lika-
dant varje gång. Det är som att bygga lego, 
man behöver inte uppfinna hjulet. 

Hur kontorsdelen utformas är  mindre vik-
tigt, menar han. 

– Kontoret kan ha gym eller en simbassäng, 
det spelar mindre roll. Det är lagerutform-
ningen, med dimensioner, golvytor, tekniska 
specifikationer och rangerytor som är det vik-
tiga i ett lager.

Tyska logistikutvecklaren Goldbeck, satsar på 
den skandinaviska marknaden. Tidigare i år 
rekryterades Christoffer Bööj, tidigare affärs-
utvecklare på Logistic Contractor, som Skan-
dinavienchef. Tillsammans med fem medar-
betare från Goldbecks europeiska verksamhet 
ska han ansvara för etableringen i regionen. 

– Goldbeck har stor erfarenhet av att bygga 
logistik, jag tror att det är nyttigt med en till 
stor aktör som bygger logistik i Sverige. Mark-
naden mår bra av det, säger Christoffer Bööj, 
som började på Goldbeck i april. 

Goldbeck har de senaste åren levererat två 
stora logistikprojekt i Sverige; ett 33 000 kvm 
stort produktionslager åt Scania i Oskars-
hamn 2015 och ett 20 000 kvm stort lager åt 
Prologis i Göteborg 2017. Just nu bygger bola-
get en 23 000 kvm stor terminal åt DSV på 
Södra Stigamo, som ska stå klar vid årsskif-
tet och ersätter DSVs befintliga terminal på 
Torsvik. Fokus ligger på segmenten logistik, 
parkeringshus och kontor. 

– Med tanke på min bakgrund så kommer 
fokus initialt ligga på logistik, men vi satsar på 
alla tre segmenten.

Goldbeckkoncernen omsätter ca 2,7 mil-
jarder euro och har 6 200 anställda. Bolagets 
främsta styrka är enligt Christoffer Bööj stor-
skaligheten och den systematiserade bygg-
processen. 

Byggboom i Borås

Royal Design bygger jättelager i Nybro 

Speed Groups nya 38 000 kvm stora lager på 
Viared invigdes i september. Ny bygger man 
ut fastigheten med ytterligare 45 000 kvm 
till hela 83 000 kvm. Den första delen står 
redan klar och är uthyrd till Hemtex, den 
andra delen, som byggs och ägs av Logicen-
ters, kommer fyllas med fem andra kunder 
till, som avsierat att man behöver nyanställa, 
först 400 personer, och sedan, när den nya 
utbyggnaden tillkännagavs, med ytterligare 
200 personer. 

Förra hösten sålde e-handlaren Royal Designs 
grundare Andreas Ekberg och Hans Bengts-
son ytterligare 25 procent av bolaget till risk-
kapitalisterna Verdane och Equity, som redan 
tidigare ägde 70 procent. Pengarna investeras 
nu i ett nytt, 40 000 kvm stort lager i Nybro, 
intill riksväg 25. 

– Det blir E-commerce Warehouse Solu-
tions som bygger och äger lagret, berättar 
Andreas Ekberg på telefon, men han vill 
vänta lite med att prata om detaljerna kring 
projektet. 

E-commerce Warehouse Solutions grunda-
des 2018 av Andreas Ekberg själv, som även är 
vice vd i Royal Design.

Royal Design grundades 1999 och finns 
idag på 13 marknader och har 14 fysiska 
butiker i Sverige under varumärkena Roy-
aldesign.se och Rum21. Idag sköts bolagets 
logistik från Orrefors gamla fabrikslokaler. I 

Bygget väntas bli klart nästa höst. Genom 
att satsa på en stor anläggning i ett logistiknav 
som Viared minskas interntransporterna. 

– Tillsammans lyckades vi hålla ett pressat 
tidsschema för första etappen och nu blir det 
fantastiskt roligt att expandera, kommenterar 
Peter Nilsson, avgående vd, Speed Group. 

I Viared byggs ytterligare tre lager som  
färdigställs under 2019: Ellos på 35 000 kvm, 
Fristads på 22 000 kvm och Continental 
Däcks på 21 000 kvm.

en intervju med 24 kalmar berättar Andreas 
Ekberg att det nya lagerbygget ska byggas i två 
etapper. 

– Vi bygger först 20 000 kvadratmeter och 
sen ytterligare 20 000 som ett sammanhäng-
ande lager. 

Enligt 24kalmar.se blir det ett robotlager 
med mycket automatiserade processer. Lagret 
planeras stå klart 1 oktober 2019 och Andreas 
Ekberg hoppas att personalen följer med från 
Orrefors. 

– Vi gjorde en undersökning och kikade 
både på Stockholm och Jönköping. Men vi 
har fantastiskt duktig och lojal personal på 
Orrefors och majoriteten bor ju i Nybro. Det 
blir ju mycket smidigare rent logistikmässigt. 

Det finns mer mark intill och Andreas 
Ekberg hoppas på att få dit andra e-handels-
företag 

– Vi vill sätta Nybro på kartan.

Kalmars e-handlarstjärna, Royal Design, ska bygga ett 
40 000 kvm stort lager i två etapper i Nybro. Den första 
delen på 20 000 kvm ska stå klar om knappt ett år. Det 
är grundaren Andreas Ekbergs nya bolag E-commerce 
Warehouse Solutions som står för investeringen.  

Viared får fyra nya etableringar på totalt 123 000 kvm lager under 2019. störst är speed 
groups tillbygge på 45 000 kvm.
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Goldbeck etablerar sig i Skandinavien
Tyska byggjätten Goldbeck har rekryterat Christof-
fer Bööj från Logistic Contractor för att sätta fart på 
affärerna i Skandinavien. Just nu bygger bolaget en 
terminal åt DSV i Jönköping.  

goldbeck har rekryterat Christoffer bööj som skandinavienchef för att sätta fart på affärerna. 
Just nu bygger goldbeck en 23 000 kvm stor 
terminal på stigamo i Jönköping, men man 
hoppas på fler projekt i sverige. 

royal Design planerar ett 40 000 kvm stort lager i nybro. 
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Intelligent Logistik. 5

Nordens ledande mässa och konferens för logistik- och transportlösningar

ARE YOU READY FOR  
THE FRICTIONLESS FUTURE?
5 – 7 nov 2018 Svenska Mässan, Göteborg

Logistik & Transport, mässan och konferensen som samlar branschens experter  
och ledande leverantörer under tre dagar. I år är det storår vilket innebär att  
Logistik & Transport växlar upp med ett betydligt större utställarantal, produktnyheter  
och utvidgad mässa. På plats finns ett 3000 kvm stort truckområde med fokus på 
intralogistik och truckar.

www.logistik.to

Fabian Bengtsson, Ägare Netonnet/
Ordförande Företagarna

Martin Lundstedt, VD Volvo AB Marcus Wibergh, 
VD Intersport 

KEYNOTE SPEAKERS

Anmäl dig till  
konferensen, 

begränsat antal  
platser!

Maria Helmroth, 
Supply Chain Developer AB Lindex

Partners:

• 4 mässhallar
• +150 utställare
• Kostnadsfria seminarier
• Stort truckområde
• Betalkonferens
• Truck-SM

STORÅR 2018

Ylva Ekborn, 
CEO Postnord Strålfors Group AB

Sydkoreansk logistik- 
etablering i Nässjö 

Byggstart för Göteborgs hamns  
nya terminal

Aditro planerar automatlager  
i Arlanda

Pantos Logistics, ett av Sydkoreas största 
logistikbolag, etablerar sig med ett 12 000 
kvm stort däcklager för Hankook i Nässjö. 
Fastigheten på Telegatan ägs av Wilfast och 
NRP och har tidigare hyst bl a Schenker 
Logistics, Höglands logistik och Rusta, men 
har stått tom sedan Rusta flyttade till Norrkö-
ping 2015. Inflyttning sker vid årsskiftet och 
härifrån kommer man att distribuera däck 
till verkstäder i hela Sverige. 

– Nässjö har det perfekta läget för oss. Det 
är väldigt nära E4 vilket gör det smidigt att ta 
emot och distribuera gods vidare, säger Reo 

Terminalen byggs på Hisingssidan i Göta 
Älvs mynning, mitt emellan Älvsborgsham-
nen och Arendalshamnen. Under oktober 
inleddes etapp ett med pålningsarbeten. Den 
220 000 kvadratmeter stora terminalen kom-
mer att byggas av invallade muddermassor 
och väntas stå klar kring 2025.

– Det känns väldigt spännande att nu änt-
ligen sätta spaden i backen för det största 
utvecklingsprojektet i hamnen sedan 70-talet. 
Terminalen är en viktig del av hamnens lång-
siktiga expansionsplaner och kommer att 

Aditro Logistics har signerat ett nytt avtal 
med Logicenters om ett 25 000 kvm stort 
lager i Arlandastad, som byggs av Skanska. 
Det blir den tredje etableringen för Aditro i 
Stockholmsområdet på lika många år. I sep-
tember togs det första spadtaget och Aditros 
vd Johannes Gussander hoppas på att helau-
tomatisera lagret. 

–Vi vill utveckla en helautomatiserad lös-
ning. Det har varit en lång process att komma 
fram till hur en sådan ska se ut. 

I september höll Aditro stormöte med åtta 
automationsleverantörer. 

Kim, platschef för den nya enheten i Nässjö. 
– Framöver vill vi också transportera gods 

via järnvägen. 
Pantos Logistics är en del av LG Internatio-

nal Group, kommer att hyra 12 000 kvadrat-
meter på Telegatan av Wilfast.

– Det är jättekul att en internationell stor-
spelare som Pantos etablerar sig här, det är 
deras första stora lageretablering i Sverige, 
berättar NNABs vd Claes Johansson. 

– Eftersom Nässjö ingår i järnvägstran-
sportsystemet Railport Scandinavia har de 
härifrån direkttillgång till Göteborgs Hamn. 

stärka Göteborg ytterligare som Nordens 
logistikhuvudstad, kommenterar Magnus 
Kårestedt, vd för Göteborgs Hamn AB.
Den 220 000 kvadratmeter stora terminalen 
ska byggas av 350 000 kubikmeter mud-
dermassor från Göta Älv, som grävs upp i 
samband med underhållsmuddringar för att 
behålla älvens vattendjup. 
Terminalen ska vara färdigställd 2025, men 
delar av den beräknas kunna tas i anspråk 
redan innan dess. Det preliminära djupgåen-
det vid kaj blir 12 meter.

– Nu pågår det fördjupade samtal och 
möten med utvalda leverantörer, säger Johan-
nes Gussander. 
Enligt honom finns redan volymer att stoppa 
in i anläggningen i form av befintliga kunders  
e-handelsflöden. Men enligt branschkännare 
kan satsningen också vara ett strategiskt drag 
av Aditro för att locka internationella e-han-
delsjättar som t ex Amazon. 

Aditro Logistics är Sveriges tredje största 
TPL-aktör efter Postnord och DHL, och kom-
mer efter att etableringen är gjord ha över 
230 000 kvm lageryta, varav ca 90 000 kvm 
finns i Stockholmsregionen. 

Bygget av en helt ny hamnterminal i Göteborgs hamns 
ytterhamnområde har nu påbörjats. Projektet blir den 
största utbyggnaden i Göteborgs hamn på 40 år.

Claes Johansson, vd NNab och reo kim, platschef pantos, framför det nya däcklagret.

Visionsbild över den nya terminalen. 

första spadtaget togs av Henrik ahnström, skanska, Markus kvarnlöf, aditro, Eva sterner, 
logicenters, och Mathias forsberg, sigtuna kommun. 
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För andra året delar Intelligent Logistik ut 
priset Årets Logistiketablering, och i år tävlar 
fem finalister om den prestigefyllda utmär-
kelsen. I fjol gick priset till Catenas satsning 
på E-city Engelholm, med Boozt som huvu-
detablering, i hård konkurrens med Apoteas 
nya jättelager i Morgongåva och Sportamores 
automatiserade anläggning i Eskilstuna.

– Det var svårare att bedöma projekten i år. 
Dels är det fler etableringar att välja mellan, 
men bredden är också större och det är inte 
lika tydliga profilprojekt som i fjol. Förra året 
var alla tre finalisterna e-handlare, nu är det 
väldigt blandat, säger Tobias Jonasson, seni-
orkonsult på Mysigma och med i juryn för 
Årets Logistiketablering.

Att Apoteas lager blev klart först i våras 
ställde också till lite problem.

– Vi valde att inte bedöma Apotea igen, 
trots att det färdigställdes i år. De fick sin 
chans förra året, i tuff konkurrens, säger 
Tobias Jonasson.

logistiska topplägen

De som tävlar om priset är Rustas tillbygge 
i Norrköping, Nowastes nya anläggning för 
möbellogistik i Helsingborg, Postnords nya 
paketterminal i Örebro, Zalandos fulfilment 
center i Brunna och Bockasjös tre logistik-
byggen på Hisingen. Den geografiska sprid-
ningen är stor, men alla finalister finns i logis-
tiska topplägen. Spridningen speglar också 
hur logistikfastighetsmarknaden ser ut just 
nu, med stark tillväxt i stora delar av landet.

– Vi har valt ut projekt som utmärker sig, 
där brukaren, läget eller lösningen är intres-
sant, men det handlar om väldigt olika pro-
dukter, och det är svårt att jämföra äpplen 
med päron, säger Linda Persson, logistikan-
svarig på Savills och jurymedlem.

Bockasjö står bakom två av årets finalist-
projekt, dels Postnords Örebro-terminal och 

Här är finalisterna till Årets Logistiketablering 2018 
Fem finalister slåss om utmärkelsen Årets Logistik-
etablering 2018, som delas ut på öppna scenen under 
Logistik & Transport den 6 november klockan 12.00. 
De fem utvalda projekten finns alla i heta logistiklägen; 
Helsingborg, Stockholm, Norrköping, Örebro  
och Göteborg.

dels den egna logistikparken på Hisingen, 
där tre av bolagets fem fastigheter färdigställs 
under 2018. Den fjärde ska vara klar i början 
av 2019. 

– Det är anmärkningsvärt att utvecklingen 
av parken gått så fort. Alla tre fastigheterna 
utnyttjas direkt och indirekt av Volvo, så 
läget är såklart utmärkt för dem, säger Tobias 
Jonasson.

E-handeln driver behoven

Två av årets finalister är e-handelsetable-
ringar, vilket också tydligt speglar utveck-
lingen i logistiken.

– E-handeln driver till stor del efterfrågan 
på logistikfastigheter idag. Nowaste är duk-
tiga på TPL-lösningar för e-handeln och möb-
ler är ett intressant e-handelssegment. Den 
lösning som Logicenters bygger åt Zalando i 
Brunna med dubbla entresoler och automa-
tion är också väldigt spännande, säger Linda 
Persson.

Postnords nya multiterminal i Örebro är 
också intressant, menar Tobias Jonasson.

– Den är ett tydligt exempel på hur trans-
portbranschen nu försöker möta e-handels-
omställningen.

www.corem.se

För ytterligare information kontakta Daniel Lindhagen 
på 0768 - 91 73 22 eller daniel.lindhagen@corem.se 

Corem Property Group är ett börsnoterat fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar 
lager-, logistik- och handelsfastigheter i mellersta och södra Sverige.

Utöver vårt fastighetsbestånd på drygt 1,3 miljoner kvadratmeter har vi även byggrätter runt om 
i Sverige, på vilka vi planerar att utveckla fastigheter för både befintliga och nya kunder. Med vår 
kompetens inom projektutveckling och med förvaltning i egen regi, är vi en stabil och långsiktig 
partner som kan erbjuda er en etablering från första idé till färdig produkt.

Då vi finns på flera orter har vi goda möjligheter att hitta den lösning som passar just er. Exempel 
på några av våra kunder i dag är PostNord, Volvo Cars, Outnorth och Svenska Retursystem. 

VI UTVECKLAR ER AFFÄR
Ett av våra planerarade projekt 
Vi planerar är att uppföra en lager- och logistikanläggning på Bristagatan 13 
i Arlandastad. Enheterna är från 5 000 – 30 000 kvm och kan anpassas för 
såväl lager- som terminalverksamhet. 

tobias Jonasson, Mysigma

linda Persson, savills

hilda hultén, intelligent logistik 

gustaf berencreutz, intelligent logistik

JuRy FöR ÅRETS  
LOGISTIKETaBERING

förra årets finalister; Ellinor levin och tove ahlström, apotea, benny thögersen, Catena och 
allan lavén, bockasjö. Årets prisutdelning hålls på mäss-scenen på logistik & transport den  
6 november klockan 12.00. 
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1. etableringen ska möta ett reellt behov eller utgöra en smart lösning ur flödesperspektiv för 
brukare och kunder. Valet av logistikläge ska vara optimalt utifrån brukarens in- och utgående 
flöden och ge lägsta möjliga miljöpåverkan för dessa.

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

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

4. som arbetsplats ska den värna om de anställdas välmående. den bör bl a erbjuda, 
tränings- och rekreationsmöjligheter, lunchservering i anläggningen eller dess omedelbara 
närhet och bekvämt kunna nås via kollektivtrafik.

KRITERIER ÅRETS LOGISTIKETaBLERING:

pilängen örebro – postnord
bockasjö har byggt en modern terminal på 26 600 kvm för Postnords räkning på Pilängen i 
Örebro som togs i drift i februari 2018. den nya anläggningen i Örebro är en multiterminal 
med omkring 350 anställda, där Postnord hanterar både styckegods, pall, paket- och brev-
sortering, och även import- och exportflöden till norge. bakgrunden till etableringen är den 
starka tillväxten inom näthandel som ställer nya krav på en effektiv infrastruktur för hante-
ring av gods och paket.terminalens pakethantering är byggd för att möta den kraftigt ökande 
volymtillväxten från e-handeln, och utgör ungefär halva ytan i den nya terminalen. hjärtat i 
anläggningen är en av europas mest avancerade paketsorteringsmaskiner med en kapacitet 
att sortera 16 500 paket i timmen, vilket är mer än fördubblad kapacitet mot den tidigare 
terminalen. anläggningen ersätter en äldre paketterminal, en pallterminal, fyra brevbärarkon-
tor samt ett antal administrativa enheter för Postnord. terminalen innebär också ett lyft för 
arbetsmiljön. arkitekt: krook & tjäder.

brunna stockholm – Zalando
i höst slog den tyska e-handelsjätten Zalando upp portarna till sitt nya, 30 000 kvm stora  
satellitlager i brunna, stockholm. äger gör nreP logicenters, och etableringen gör att 
Zalando kan halvera sina leveranstider i norden. läget i brunna ger effektiv försörjning av 
stockholmsmarknaden och tillgång till bra kollektivtrafik genom pendeltåg. Zalando kom 
genom en flödesanalys fram till att brunna var ett optimalt läge för ett skandinaviskt lager. 
närheten till en stor arbetsmaknad med pendeltågsanslytning var också bra ur rekryterings-
synpunkt. tPl-aktören ingram Micro driftar lagret men Zalando står själva på hyreskontraktet. 

golvytan i lagret har optimerats genom entresoler i tre plan över en stor del av lagerytan, 
och alla tre plan har tillgång till pick-towers. det är den första pick tower-lösningen i tre plan i 
sverige. byggnaden ska green building-certifieras och uppfyller höga breeaM-krav. lunch-
matsalen har stora uppglasade ytor för att maximera dagsljus och trivsel, och det finns även 
en uteplats för personalen i anslutning till byggnaden. stora fönsterpartier har också instal-
lerats i lagerdelen och placeringen har anpassats efter pick-tower-nivåerna.

tostarp Helsingborg – Nowaste logistics
helsingborgsbaserade nowaste logistics är en tPl-aktör sprungen ur grönsaksgrossisten 
everfreshs logistikfunktion, som växer snabbt inom tredjepartslogistik. bolaget har bland an-
nat utvecklat en digital leveransbox för obevakade hemleveranser, och har uppmärksammats 
för sina arbetsmiljösatsningar.

i höst färdigställer Catena fastigheter en 30 400 kvm stor anläggning på tostarp utanför 
helsingborg för nowastes räkning, ritad av Jkab arkitekter i helsingborg. den kommer att 
hysa logistiken åt bygghemma-ägda möbel-e-handlaren trademax och systerföretaget furnitu-
rebox, som därmed flyttar sin logistik från lammhult till helsingborg. lagret kommer att vara 
manuellt, men eftersom möbler är platskrävande blir plockavstånden stora, så självkörande 
truckar, agVer, kommer att användas i lagret. nowaste hyr lagret på ett 7-årskontrakt. fast-
igheten är den första i ett nytt kluster som Catena planerar att bygga på tostarp, och alla 
logistikklustrets byggnader kommer att miljöanpassas och certifieras genom green building 
med en beräknad energiförbrukning på max 10 kWh per kvadratmeter. som jämförelse kan 
nämnas att boverkets krav är 45 kWh. 

Åby Norrköping – rusta 
lågpriskedjan rusta invigde sitt nya 64 000 kvm stora centrallager i norrköping 2015, 
och gick då från elva till ett enda lager. Ytan skulle räcka till 2020, men de senaste åren 
har rusta öppnat ett varuhus per månad den snabba expansionstakten har gjort att man 
redan nu byger till 46 000 kvm, varav 10 000 kvm är entresolplan. Planer finns också på att 
fördubbla höglagret med ca 8 000 kvm till 2020. fastigheten ägdes tidigare av rusta men 
såldes i samband med utbyggnaden till Wifast och nrP. Centrallagret i norrköping försörjer 
omkring 117 butiker – 90 i sverige, 25 i norge och två i tyskland, och kommer även att för-
sörja bolagets butiker i finland, där rusta tidigare i år köpte butikskedjan hongkong med 24 
butiker, som nu ska göras om till rusta-butiker. när den nya lagerdelen tas i drift den  
1 november mäter rustas lager totalt närmare 120 000 kvm, och det tredje största i sverige 
efter Jula i skara och Coop i Upplands bro. 

läget i norrköping är noga utvalt, dels för närheten till e4 och Mälardalen, men också närhe-
ten till norrköpings hamn, där hälften av rustas volymer tas in sjövägen. 

Hisingen göteborg – bockasjö 
den nya logistikparken på hisingen växer i rasande takt, snabbare än någon vågat hoppas 
på. den främsta drivkraften är att både Volvo Cars och ab Volvo går som tåget och kräver 
ökade ytor. Majoriteten av de ytor som byggts hittills har fyllts av Volvorelaterad verksam-
het, och bockasjös senaste tillskott är inga undantag. Under 2018 färdigställer bockasjö 
inte mindre än tre fastigheter i parken på hisingen – totalt drygt 68 000 kvm. den största 
fastigheten på 26 400 kvm, varav etapp2 på 17 400 kvm färdigställts 2018, är fullt uthyrd 
till Volvo CC. nästa bygge på 26 350 kvm är fullt uthyrd till däckföretaget amring, en under-
leverantör till Volvo. den tredje fastigheten är på 24 300 kvm varav 13 500 kvm är uthyrda 
till kuehne+nagel, som sköter Volvos prototyplager där, en verksamhet som flyttas ut från 
lundby för att göra plats för Volvos nya innovationscenter där. även resten av ytorna i fas-
tigheten hyrdes precis ut direkt till Volvo. Parken ligger strategiskt intill hamnen och mellan 
torslanda och tuve – idealiskt för fordonsindustrin som kräver närhet och korta ledtider till 
produktionen. arkitekt: krook & tjäder.
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Fastigheterna har byggts på uppdrag eller 
sålts, men sitt senaste projekt: Fristads nya 
lager, tänker han automatisera – och behålla.

Den nybyggda asfaltsvägen tar slut vid den 
västra tomtgränsen av Borås snabbväxande 
logistikmecka Viared. Här pågår en febril 
byggverksamhet, om knappt ett år går flytt-
lasset för Fristads Kansas Group till det nya, 
22 000 kvm stora lagret, bredvid vilket den 
tunga trafiken på riksväg 40 swishar förbi.

– Vi flyttar både lagerverksamheten, som 
idag finns hos Schenker Logistics i Landvet-
ter, och vårt huvudkontor från andra sidan 
Borås, hit, berättar Fristads koncernchef 
Anders Davidsson. 

Orsaken till f lytten är att Fristads vill 
kunna möta de ökande kraven på korta ledti-
der och effektivitet i leveransflödena.

– Idag sker över 40 procent av vår försälj-
ning elektroniskt och allt oftare via digitala 
plattformar. Våra försändelser blir allt fler 
och allt mindre och vi tror att vi får en effekti-
vare verksamhet genom att ha lager och kon-
tor på samma ställe, och att vi spar pengar på 
att ta kontrollen över logistiken och sköta den 
själva. 

bakslag för tpl-bolaget

Fristads flytt blir ytterligare ett bakslag för DB 
Schenker Logistics TPL-verksamhet i Land-
vetter, som tidigare i år tappade Intersports 
logistik. Även Intersport valde att själva ta 
över logistiken i ett eget lager i Nässjö. 

– Vi ser en tilltagande trend bland många 
företag att insourca logistik som en kritisk del 
av verksamheten. Vi tar kontrollen över logis-
tikflödena och ökar samtidigt automationen i 
leveransen, för att kunna tillhandahålla den 
mest effektiva servicen för våra kunder, säger 
Anders Davidsson, som tror att den digitala 
andelen av bolagets försäljning kommer att 
fortsätta växa betydligt framöver. 

Hyr av Charmilla

Att vissa företag väljer att själva sköta logis-
tiken är dock ganska vanligt under högkon-
junkturer, och behöver inte vara något trend-
brott för tredjepartslogistiken i stort, som 
visat god tillväxt i Sverige de senaste åren. 

Fristads hyr lagret på ett 15-årskontrakt av 

det lokala byggbolaget Charmilla, som byggt 
det mesta av Borås logistikbestånd de senaste 
20 åren, bland annat DSVs, Widrikssons, 

Doldisen bakom Borås billiga logistik
Jan Lindberg är entrepre-
nören bakom det mesta av 
Borås moderna logis-
tikbestånd. Med delad 
totalentreprenad och “gör 
det själv”-mentalitet har 
hans bolag Charmilla hål-
lit byggpriserna nere i den 
gamla knallestaden. 

Aditros och senast Speeds nya TPL-lager i 
Viared som stod klart i september. Normalt 
bygger Charmilla på uppdrag eller säljer fast-
igheterna som utvecklingsprojekt, men Fri-
stadslagret tänker man behålla.

– Som det ser ut nu så tänker vi inte sälja. 
Fristads är en jättebra hyresgäst med 100-årig 
historia och med positiv utveckling de senaste 
åren. Sen är det lite extra roligt att de kommer 
tillbaka till Borås, säger Charmillas ägare och 
grundare Jan Lindberg.

automationen ingår i hyran 

Lagret ska utrustas med en Autostore-anlägg-
ning med tillhörande bansystem, som levere-
ras av Swisslog. Fristads hyrköper automa-
tionsanläggningen av Charmilla, som står för 
investeringskostnaden. Enligt Jan Lindberg 
kostar automationslösningen 75 procent av 
vad lagret kostar att bygga, så det är en stor 
investering.

– Jag tror det är framtiden inom logistik-
fastigheter. En sådan här typ av anläggning, 

där man hyr ett visst antal plastlådor i Auto-
store istället för ett visst antal kvadratmeter 
i lagret, kan vi hyra ut till vilken e-handlare 
som helst sen. Det är en bra investering för oss 
och en resa jag vill vara med på.

Att automationslösningen ägs av fastig-
hetsägaren och ingår i hyran är ovanligt, men 
förekommer nu på allt fler håll i Logistiksve-
rige. Till exempel har fastighetsbolaget Catena 
skrivit ett liknande kontrakt med Intersport i 
Nässjö. Även där med en Autostore-lösning. 

billigare byggen

Charmilla bygger enligt konceptet delad tota-
lentreprenad, som enligt Jan Lindberg gör 
byggena 30 procent billigare än traditionella 
byggentreprenader.

– Vi är ganska unika med det. Varje entre-
prenör ansvarar för sin del och jag sköter allt 
ritningsarbete, samordning och planering. 
Det blir inga mellanhänder och inga pålägg 
på underentreprenörers arbeten.

Den billiga byggmetoden har bidragit till 
den låga prisbilden för logistik i Borås.

– Det är dyrare att bygga i Göteborg, där 
man ofta behöver påla, det går ju inte att 
påverka, sen är tomtpriserna betydligt högre i 
Göteborg och på Landvetter än här. Men pris-
bilden är generellt lägre i Borås, även på löner. 
Vi har en stark, lojal arbetstradition ända 
sedan textilindustrins tid och vi är knallar 
allihopa och vet att hålla i plånboken. Det är 
Borås stora styrka.

aV HilDa HultéN

fristads grundades 1925 i fristad utanför 
borås. företaget finns idag i 24 länder, 
har två egna produktionsanläggningar 
och med en omsättning på 3,8 miljarder 
sek och 1 600 anställda är man europas 
största tillverkare av professionella 
yrkeskläder. efter några tuffa år med röda 
siffror går fristads sedan två år tillbaka 
med vinst. 

Charmilla grundades 1995 och har sedan 
dess byggt ca 25 fastigheter i Viared, det 
är ca hälften av Viareds logistikbestånd. 
Man har även byggt på andra håll i landet, 
t ex aditros lager i nykvarn. Charmilla 
var tidigt ute med byggkonceptet ”delad 
totalentreprenad”, som enligt Jan lind-
berg gör byggena 30 procent billigare. 
ett annat lager som byggts med delad 
totalentreprenad är rustas nya lager i 
norrköping. 

FRISTaDS OcH cHaRmILLa 
– TVÅ aNRIKa BORÅS- 
FöRETaG 

»En sådan här anlägg-
ning kan vi hyra ut till 
vilken e-handlare som 
helst. man hyr ett visst 
antal plastlådor istället 
för ett visst antal  
kvadratmeter«

– Jag tror den här typen av automatiserade logistikfastigheter är framtiden. Det är en resa jag vill vara med på, säger Jan lindberg. 
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i västra utkanten av Viared pågår nu bygget för fullt av fristads nya, 22 000 kvm stora lager. 
fastigheten byggs av Charmilla, som även automatiserar lagret för fristads räkning. 
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– Våra försändelser blir allt fler och allt min-
dre, vi sparar pengar på att ta kontrollen över 
logistiken och sköta den själva, säger anders 
Davidsson.
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Den nordiska e-handelskonsumtionen 
ökade med 11 procent under första halvåret 
2018, enligt Postnords rapport E-handeln i 
Norden, och inför årets julhandel förväntas 
paketvolymerna fördubblas mot normalt. 

– År 2017 skedde ett enormt skifte inom 
e-handeln i och med att i princip all tillväxt 
inom detaljhandeln fanns på nätet, säger Per 
Ljungberg, vd för Svensk digital handel, tidi-
gare kommunikationschef på Postnord Sve-

rige, när han talade om näthandelns snabba 
framväxt i Eskilstuna i oktober.

Bara mot förra årets julhandel väntas voly-
merna öka med hela 25 %. 

– Jag måste säga att jag är orolig för den 
kommande julen, jag var med och hanterade 
den förra så jag vet. Ombudsnätet är fullt, det 
klarar inte av mer, säger Per Ljungberg

E-handelns stadiga tillväxt ger enorma 
effekter under månaden före jul – förra året 
exploderade volymerna från Black Friday i 
slutet av november och framåt – med förse-
nade leveranser och paketberg hos ombuden 
som följd.

postnord har en plan

I oktober presenterade Postnord sin plan 
för att klara den kommande julruschen. I för-
stärkningsåtgärderna ingår bland annat fler 
tillfälliga utlämningsställen, utökade öppet-
tider, extra transportkapacitet och hemleve-
ranser på lördagar. Bolaget tipsar även om vad 
företagskunderna själva kan göra för att säkra 
smidiga leveranser med företaget: emballera 
ordentligt och framförallt: kommunicera. 

– Om du beslutar att ha helgöppet och 
informerar oss om detta så behöver vi inte 
alltid vänta ända till måndagen med att hämta 
varorna, säger Magnus Bennich, ansvarig för 

Stor oro inför e-handelsjulen
Paketvolymerna för årets julhandel på nätet förvän-
tas öka med 25 procent mot förra året, och Postnord 
rustar med ökad kapacitet. Men oron är stor för hur 
särskilt ombudsnätet ska ska klara paketstormen.

jullogistiken på Postnord.
– Det gynnar både din egen verksamhet, 

eftersom du slipper hålla lika stort lager, och 
Postnord som får ett tidigare inflöde som är 
lättare att planera för.

Under året har Postnord också förstärkt 
sin terminalstruktur med två nya terminaler 
i Örebro och Växjö och en i Danmark.

– Den danska terminalen avlastar Malmö 
som hittills tagit emot all import, säger Mag-
nus Bennich.

Oro för kaos

För att bekosta julkalaset har bolaget infört 

ett kapacitetstillägg på fyra kronor per kolli 
under hela julhandeln, vilket inte uppskattas 
av de redan marginalpressade och ofta olön-
samma e-handlarna. Och många i branschen, 
både ombud och e-handlare, tvivlar på att 
Postnords åtgärder kommer räcka.

– Alla åtgärder är såklart till det bättre och 
kan underlätta en del, men det här kommer 
inte att göra någon skillnad. Problemen är 
mycket större än så, säger P-O Ohlsson som 
driver Ica Maxi Oskarshamn, till tidningen 
Market.

aV klara ErikssON 

under året har postnord förstärkt terminalnätet med tre nya terminaler i Danmark, Växjö och 
örebro (bilden). 

– Jag måste säga att jag är orolig för den 
kommande julen, jag var med och hanterade 
den förra så jag vet, säger pär ljungberg
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Vill du spara tid, minska personalkostnaderna  
och öka plockhastigheten? 

Med hissautomater från Weland Solutions är  
det möjligt. Vi kundanpassar alla hissautomater  
och hjälper er att välja modell utifrån lokalens  
förutsättningar och er verksamhet. 

Möt oss på Logistik & Transport 5-7 november 2018. Vi finns i monter A02:02.

Telefon: 0371-52 30 40
E-post: info@welandsolutions.se
Webbsida: www.welandsolutions.se

SMART LAGERFÖRVARING  
MED HISSAUTOMATER
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Intresset för att bygga lager är enormt, inte 
minst i logistikhuvudstaden Göteborg. Bara 
under 2018 färdigställs sju större logistik-
fastigheter i regionen på sammanlagt 165 000 
kvm. 2019 kommer ytterligare minst sex att 
byggas, med flera månader kvar innan bygg-

fönstret för året stängts. Logistikparken intill 
hamnen på Hisingen, har utvecklats snabbare 
än någon vågat hoppas på. 

– Logistikparken där har utvecklats 
extremt snabbt, på bara ett par år har stora 
delar byggts och hyrts ut. Jag tror inte att 
någon i branschen hade trott det, säger Fred-
rik Jagersjö. affärsutvecklare på LC. 

2015 trodde man att de omkring 500 000 
kvm nya logistikytorna på Hisingen skulle ta 
10–15 år att utveckla. Men de de fyra fastig-
hetsutvecklarna i hamnparken börjar redan 
få slut på mark. Bockasjö färdigställer just nu 
sitt fjärde av fem planerade fastigheter, Pro-
logis tredje och sista kåk i parken ska stå klar 
efter årsskiftet. NCC har bara två större bygg-

bara tomter kvar, där man tror på projektstart 
för minst en innan årsskiftet. 

– Vi har ytterligare 100 000 kvm mark som 
vi väldigt gärna vill utveckla, men marken 
är inte planlagd och kommunen skyller på 
resursbrist. Göteborgs stad har andra prio-
riteringar – tyvärr, säger Maria Björsander, 
uthyrare på NCC. 

Castellum har två tomter i parken, den 
första etappen på 30 000 kvm byggdes på spe-
kulation, men är nu färdig och fullt uthyrd 
till e-handlarna Bagaren & Kocken och Jol-
lyroom. Den andra byggrätten är på 35 000 
kvm, där finns flera intressenter och projek-
tet ligger ”väldigt nära avtal och byggstart”. 
Byggs den så får Göteborg ännu mer tillkom-
mande ytor under 2019 än 2018. 

– Vi vill teckna avtal innan vi bygger den 
här gången. Det är en fördel om man har en 
kund med sig, då kan man verkligen bygga 
rätt produkt, säger Mariette Hilmersson, vd 
för region väst på Castellum.

kräver flexibilitet

Jollyroom hyr sedan tidigare två logistiklo-
kaler av Castellum i Göteborg om totalt när-
mare 23 000 kvm, och Jollyroom har enligt 
dem själva redan skrivit kontrakt på den sista 
fastigheten på Hisingen (läs mer om det på 
sid 18–19). I etapp 1, där Jollyroom hyr 20 000 
kvm, är avtalslängden bara fem år. 

– E-handeln utvecklas oerhört snabbt och 
kräver stor f lexibilitet. Jollyroom är lön-
samma och har bara växt och växt, så det är 
kul att få följa ett bolag i den resan.

Utvecklingen av lager måste också gå 
betydligt fortare nu än tidigare, menar Mari-
ette Hilmersson.

– Det är stor skillnad mot för bara 6–7 år 
sedan.

Att mer mark inte planläggs beror på att 
alla Göteborgs stads resurser går till att möj-
liggöra för bostadsprodutkion, menar hon. 

– Det är en enorm prioritering för bostä-
der, och svårt för alla typer av kommersiella 
fastigheter. Detaljplanearbetet är en flaskhals 

markbrist att vänta i Göteborg
Göteborg lockar logistiketableringar som aldrig förr, 
bara under 2018 byggs närmare 170 000 kvm logistik-
ytor i Göteborg, och nästa år väntas minst lika mycket 
byggas. Den planlagda marken är snart slut – men 
Göteborgs kommun prioriterar att lägga sina resurser 
bostadsbyggande. 

för oss. Efterfrågan på logistikfastigheter är 
oerhört stor och för oss är markbristen redan 
reell, säger hon. 

stort framtida markbehov

Enligt John Wedel, ansvarig för infrastruktur 
och logistik på Business Region Göteborg, 
är det ingen brist på utvecklingsbar mark i 
regionen. 

– Det finns massor med mark, det är den 
planerade marken som börjar ta slut. 

Vi i Göteborgs stad ser ett mycket stort 
framtida behov av mark för industri och 
logistik, vi pratar om flera miljoner kvadrat-
meter, säger John Wedel.

Den enda markägaren som ännu inte börjat 
bebygga sin mark i parken är kommunägda 
Göteborgs Hamn, som äger 420 000 kvm 
mark i Halvorsäng. Men ovisshet kring ägar-

förhållandena har gjort att utvecklingen av 
marken fått vänta. 

En annan viktig aktör på Hisingen är 
Platzer, som på ett bräde blev en av Sveriges 
största ägare av logistikfastigheter i slutet av 
2016 när bolaget köpte AB Volvos fastighets-
bestånd i Arendal. Förutom ca 300 000 kvm 
uthyrningsbar logistikyta ingick omkring 
800 000 kvm utvecklingsbar logistikmark på 
Hisingen i köpet, varav en fjärdedel är detalj-
planerad.

– Vi har ägnat hela 2017 åt att bygga upp 
organisationen kring detta, det är först nu 
som vi är helt redo att börja utveckla den här 
marken. Vi kan bygga flera kåkar på omkring 
30 000 kvm, berättar Pelle Arve, hållbarhets- 
och inköpschef på Platzer. 

aV HilDa HultéN

läge brukare ägare/byggare   storlek (kvm) 

Färdigställda 2018

borås/Viared speed group logicenters/Charmilla 38 000

göteborg/hisingen Jollyroombagaren&kocken Castellum/lC 30 000

göteborg/hisingen däckföretag  bockasjö 26 350 

göteborg/hisingen spek/kuehne+nagel  bockasjö 24 300

göteborg/lerum tPl dagligvaror frode laursen 17 800

göteborg/hisingen Volvo CC bockasjö 17 400

göteborg/härryda bring  Catena 15 000

   totalt 168 850 

Beslutade 2019 (Castellum ej inräknad) 

borås Viared speed group logicenters 45 000

borås/Viared ellos group bockasjö 34 650

göteborg/hisingen spek/storex Prologis/lC 25 000

borås/Viared fristads Charmilla 22 000 

göteborg/hisingen  spek bockasjö 21 800 

borås Viared  Continental lC 21 000 

   totalt 169 450 

(Statistik: Intelligent Logistik)

LOGISTIKByGGEN I GöTEBORG 2018 OcH 2019
(Endast fastigheter över 10 000 kvm)

logistikparken på Hisingen fylls i snabb takt, i vår har t ex prologis byggt klart sina tre fastig-
heter i parken. 

– för oss är markbristen redan reell, säger Mariette Hilmersson. 
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– Vi ser ett mycket stort framtida behov 
av mark för industri och logistik, vi pratar 
om flera miljoner kvadratmeter, säger John 
wedel.
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– Vi fick säga till människor att nu har vi 30 
år av framtida hårt arbete framför oss, och vi 
kan inte be någon annan hjälpa oss utan vi 
måste göra det själva, sa Pär Eriksson, kom-
mundirektör i Eskilstuna, när han inledde 
seminariet Logistik&Fastigheter i Eskilstuna 
i oktober.

– Nu är vi i slutet på den 30 årsperioden; 
vi är inte helt igenom utan har fortfarande 
hög arbetslöshet; 12–13 procent vilket är 
dubbelt mot genomsnittet i Sverige. Särskilt 
bland unga killar 20–35 år som förut fick jobb 
direkt, sa Pär Eriksson. 

I början av 90-talet slog krisen som hår-
dast med mycket sociala problem som följd: 
arbetslösa vuxna, och barn och ungdomar 
som mådde dåligt. Sen 2000 har det gått uppåt 
och idag ser man ljust på framtiden. Logistik-
satsningen är en av orsakerna.

arbetskraftstillgång en styrka

– Högskolan satsar på logistikutbildning 
och vi satsar genom yrkesutbildning, för att 
underlätta medarbetarrekrytering, säger Pär 
Eriksson.

Eskilstuna har även gått från att vara en 

stad där man bor och arbetar – till delvis en 
pendlarstad. Och det kommer bli ännu lättare 
att pendla, 2019 blir det halvtimmestrafik på 
tågen till Stockholm. Hög arbetslöshet behö-
ver inte bara var negativt – särskilt om man 
som Eskilstuna har ett bra läge i Mälardalen.

– Det var tre faktorer som gjorde att vårt 
val föll på Eskilstuna: en rimlig hyresnivå, 
goda transportmöjligheter – 24 h till Oslo 
och Helsingfors – och arbetskraftstillgången, 
förklarar Anton Malmberg, vice vd och med-
grundare av Kitchentime, som har sitt 5 000 
kvm stora robotlager i Eskilstuna Logistik-
park sedan 2017, i Sportamores lokaler.

östkustens borås

Många logistikutvecklare söker sig nu till 
Eskilstuna för att här finns byggklar mark 
– som dessutom är billig, bra kommunika-
tioner och transportmöjligheter, och en kom-
mun som förstår värdet av etableringar. I maj 
tecknade t ex Bockasjö en markoption på 
159 000 kvm mark med kommunen.

– Eskilstuna är östkustens Borås kan man 
säga, säger Matthias Kettelhoit, vd Logicen-
ters, som nyligen köpte 100 000 kvm mark av 

Eskilstunas revansch – från stad i kris till slut på mark
Eskilstuna är den gamla industristaden som slagit 
mynt av logistiken och nu är Sveriges sjätte bästa  
logistikläge. Men att resa sig ur askan när ett flertal  
industrier får omkull samtidigt, vilket hände i Eskils-
tuna under 70- och 80-talet, och en stad under ett  
fåtal år förlorar 10 000 arbetstillfällen; det tar tid.

DHL i Eskilstuna Logistikpark, där man just 
nu bygger 30 000 kvm, bl a åt just DHL.

I Stockholm har flera aktörer suttit på sin 
mark länge, så för den som köper mark till 
dagens marknadspris är det näst intill omöj-
ligt att konkurera med hyresnivån de kan 
erbjuda. 

– Fördelen med Eskilstuna är att det ligger 
nära Stockholm men ändå har ett attraktivt 
markpris. Infrastrukturmässigt ligger det bra 
och är nära de stora stråken och arbetskraft 
– det finns lite att ta av här, säger Matthias  
Kettelhoit.

En stor styrka är den välfungerande kom-
biterminalen, som är en av de största i lan-
det volymmässigt. Men Eskilstunas position 
som logistikmecka är lite oviss. Pär Eriksson 
berättade att marken i Eskilstuna logistikpark 
börjar ta slut.

– Det börjar redan bli fullt, vi har knappt 
har någon mark kvar att erbjuda där, sa han. 

Vi får hoppas att den tillmötesgående kom-
munen lyckas lokalisera ytterligare några 
markbitar på andra håll. 

tExt OCH fOtO: klara ErikssON

Göteborg

Köpenhamn

Helsingfors
Stockholm

Riga

Oslo

Luleå

Malmö

Örebro

Nå den nordiska marknaden  
inom 12 timmar
   Railport Göteborg–Hallsberg.  
    Här möts Europavägar och riksvägar.
   En av sveriges största fraktflygplatser.

   Här kan du etablera dig, effektivt,  
   lönsamt och klimatsmart.

Ta plats i Sveriges 
bästa logistikläge

businessregionorebro@orebro.se
www.businessregionorebro.se

pär Eriksson, kommundirektör i Eskilstuna, lyfte fram rockgruppen kent som symbol för Eskil-
stuna: – De var 17 år mitt i krisen och sade: Vi ska bli sveriges bästa och största rockgrupp. 
Och det var fyra arbetarpojkar varav två med finskt påbrå. Det är en symbol för Eskilstuna.
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– Containermarknaden är stor, man tror att 
det finns 28 till 31 miljoner containrar. Det är 
lite konstigt att det finns en så stor differens 
– man vet alltså inte var tre miljoner av dessa 
finns, vilket var en orsak till det här projektet 
från början, berättar Svante Svanberg, Strate-
gic Segment Manager på Telenor Connexion. 

Han jobbar med övergripande bolagsstra-
tegi, och som ”Automotive och Transport”-
expert med bakgrund från bland andra Volvo 
Group.

Kina har tre stora, egna telekomjättar 
– men de agerar i stort sett bara på den kine-
siska marknaden. Att Telenor Connexion kan 
erbjuda mobiltäckning globalt – enda landet 
man inte täcker är Nordkorea – var en anled-
ning till att Cimc anlitade dem för att göra 
containrarna spårbara. 

från läge till fyllnadsgrad

Ett företag som tillverkar, äger och hyr ut 
containrar tjänar såklart på att veta var deras 

Kina kopplar upp världens containrar 
Kina står för 97 procent av den globala tillverkningen 
av fraktcontainrar, och CIMC (China International 
Maritime Containers) har en marknadsandel på 48 
procent. Nu kopplar bolaget upp sina containrar, så att 
de kan spåras globalt och dela information om bland 
annat fyllnadsgrad, med Telenors hjälp.

enheter befinner sig. 
– De här containrarna kostar pengar och 

det är inte helt ovanligt att de blir stulna eller 
felplacerade, säger Svante Svanberg.

Till en början utvecklade Telenor Connec-
tions och Cimc ett koncept där containrarna 
bara rapporterade sitt läge och var spårbara 
på en karta. Men med modern informations-
teknik, IoT – internet of Things – finns större 
potential än så. Man drog snart in fler part-
ners i projektet och började titta på säkerhet 
och fyllnadsgrad.

– Vi började med ganska enkel data: var 
containern befinner sig, vad den gjort för resa 
sedan sist, vilket är visuellt trevligt att titta på. 
Men sedan ser vi plötsligt, att vi kan ju jobba 

med säkerhet och se om dörren öppnats eller 
stängts. Vi kan samla in data över luftfuktig-
het, värme och kyla; se till att kylbarriären 
inte överskridits och få statistik över hur tem-
peraturen går upp och ner.

Dessutom har man utvecklat sensorer som 
mäter hur full en container är – vilket öppnar 
möjlighet att till exempel sälja utrymme i en 
halvtom container. Cimcs kunder kommer att 
kunna välja de ”extrafunktioner” man önskar.

stora framtida möjligheter

I dagsläget testas tekniken i 8 000 uppkopp-
lade containrar som transporterar varor på 
sjö, järnväg och vägar längs Sidenvägen mel-
lan Kina och Europa. 

Cimcs mål är att koppla upp alla sina con-
tainrar så snart som möjligt. 

Enligt Svante Svanberg är Cimcs tech-
bolag Itech, som utvecklar tekniken, ute efter 
fler samarbetspartners med vilka de kan dela 
data från containrarna – till ömsesidig nytta 
och vinst.

– Itech vill gärna blanda in ännu fler sam-
marbetspartners, som tullen och hamnarna. 
Det handlar om att få till standardiserade 

gränssnitt, ett standardiserat språk och få alla 
att prata med varandra.”

gemensamt språk

Ett exempel på en sådan standard har bland 
annat utvecklats i EUs Mona Lisa-projekt  
– RTZ – som nu används av hamnar och far-
tyg inom EU som kopplar upp sig mot varan-
dra, men det känner Svante Svanberg inte till. 

Men när Kina nu gör något på området är 
chansen stor att det blir en global standard, 
tror Svante Svanberg. 

– Cimc är så stora: de kan driva att det blir 
någon sorts världsstandard, och det kan fak-
tiskt göra att världen blir ett bättre ställe då 
det leder till effektivare hantering och mindre 

slöseri med jordens resurser.
aV klara ErikssON

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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år 2013 lanserade den kinesiska reger-
ingen med Xi Jinping i spetsen sitt belt 
and road-initiativ (bri). initiativet handlar 
om att bygga och låna ut pengar till infra-
struktur längs med viktiga handelsrutter 
från kina och över världen, både järnväg 
på land och genom hamninfrastruktur till 
sjöss. initiativet säkrar kinas exportvä-
gar, men är också en del av en inhemsk 
nationalistisk politik där kina, likt Usa 
enligt trump, ska göras ”great again”. kri-
tikerna menar att kina genom bri skapar 
beroenden som ger kina inflytande över 
andra länders politik. samtidigt skapar  
kinas investeringar i till exempel ny järn-
väg mellan asien och europa möjligheter 
för fossilfria transporter, något som 
världen väl behöver om klimatmålen ska 
gå att uppnå, och Xi Jinping har lovat att 
bri ska vara en ”grön” politik. 

KINa TaR GREppET Om 
VäRLDSLOGISTIKEN

telenors Cimc-projekt är bara ett exempel på telkombolagens intåg på logistikmarknaden. sony 
ställer i år ut på logistik & transport, och i höst lanserar Ericsson sin uppkopplade pall. 

97 procent av världens fraktcontainrar tillverkas i kina, och Cimc har en marknadsandel på  
48 procent. 

kinas bri-initiativ innefattar en tredjedel av världshandeln och gDp och berör över 60 procent 
av jordens befolkning.
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Byggboomen märks tydligt i både orderin-
gång och volymer hos EAB.
– Det går mer än bra, efter 2008 har det bara 
ökat och ökat och 2018 har varit ett fantastiskt 
år för oss, inom både bygg och inredning, 
säger Mats Carlsson, affärsområdeschef för 
lagerinredningar på EAB.
EAB har sin produktion i Smålandsstenar och 
utvecklar, tillverkar, säljer och monterar stål-
byggnader, lagerinredningar och portar. Stål-

byggnader och portar säljs främst i Norden 
men lagerinredningen säljs över hela världen, 
både på klassiska ställage och specialinred-
ning. Nyligen gjorde EAB sin största instal-
lation någonsin av hyllställage för kartonger 

i Blåkläders nya, 11 000 kvm stora lager hos 
Star Trading i Svenljunga, med plats för 180 
000 kartonger och 2 000 pallplatser. EAB har 
inrett samtliga av Blåkläders lager, som nu 
mäter över 50 000 kvm.
– Det är en lite speciell lösning eftersom det är 
ett hyllställslager för kartonger med manuell 
hantering, det är inte så vanligt idag. Vi mär-
ker också att fler och fler väljer att automati-
sera, efterfrågan ökar t ex på vår djuplagrings-
lösning radioshuttle.
Bland annat har radioshuttle installerats hos 
Exertis Captech i Mölndal och i GDLs nya 
lager i Kristianstad.
– Under vecka 44 påbörjar vi ett projekt i 
Göteborg där vi kombinerar vår radioshuttle 
med AGV-skjutstativtruckar i en helautoma-
tisk lösning, avslöjar Mats Carlsson.
På stålbyggnadssidan är läget minst lika ljust. 
EAB har bland annat byggt tre av de fem fina-
listprojekten i Årets Logistiketablering.
– Vi omsätter över en miljard i år och byg-
ger ut vår produktion för att möta tillväxten, 
säger Mats Carlsson.
Sammanlagt bygger EAB ut sin produktions-
anläggning i Smålandsstenar med 13 500 
kvm och efter utbyggnaden blir anläggningen  
55 000 kvm stor.

aV HilDa HultèN

Medvind för lagerinredning
Byggboomen i logistikbranschen märks och projekten 
avlöser varandra inom både stålbyggnader och lagerin-
redning för EAB i Smålandsstenar, som just nu bygger 
ut sin produktionsanläggning med 13 500 kvm.

i smålandsstenar bygger Eab ut sin produktionsanläggning med 13 500 kvm (gröna delar)  
till totalt 55 000 kvm.

– Det går mer än bra, 2018 har varit ett fan-
tastiskt år för oss, säger Mats Carlsson.

People that make  

a difference

Hållbara etableringslösningar
i Eskilstuna Logistikpark
Eskilstuna Logistikpark ligger i direkt anslutning till järnväg, motorväg och flyg. Logistikparken  
omfattar 420 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. 
 

Kontakta oss på www.eskilstunalogistik.se/kontakta-oss

Hos blåkläder i svenljunga har Eab gjort sin största installation av hyllställage någonsin,  
med plats för 180 000 kartonger och 2 000 pallar.
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Minst 155 utställare kommer till Logistik 
& Transport-mässan i Göteborg den 5–7 
november, som i år är utökad till tre dagar och 
huserar på en dubbelt så stor yta som i fjol. 
Bland utställarna finns i år många utländska 
företag, och en förstärkt internationell prägel 
är en del av mässans tillväxtstrategi. 

– Logistikmarknaden blir mer och mer 
internationell och då behöver vi också vara det 
för att vara relevanta. I år har vi 21 utländska 
utställare och två konferensspår på engelska, 
och vi har även ett samarbete och kunskaps-
utbyte med tyska Cemat, berättar Jan Nilsson. 

– De är ganska nyfikna på hur vi jobbar, 
eftersom det är tredje året som vi växer, säger 
han. 

truck-år i år

I år är det också ”truck-år”, vilket bara inträf-
far var tredje år och innebär att även truck-
företagen kommer till mässan och ställer ut 
sina nyheter och sortiment av olika typer av 
truckar. Det gör att hela mässan växer rejält 
ytmässigt och drar till sig ytterligare besö-
kare. Truck-SM går av stapeln med en trixig 
bana där företagen få visa upp sina modeller 
och truckförarna får visa vad de kan. 

– Där blir det prisutdelning varje dag och vi 
har byggt upp en fin bana med speakers.

telekom-lösningar och eldrift

En hel del nya utställare finns på plats i år, 
däribland telekomjätten Sony Mobile som, 
liksom andra telekomföretag, ser logistik-
branschen som en ny marknad för IoT och 
lanserar en ny spårsändare för gods: Mobiam. 

– Det är jättespännande. Här kommer en 
gigantisk telefontillverkare som tillverkar alla 
möjliga manicker och nu kommer de in på 

logistikmarknaden och utvecklar nya tjänster 
och tekniker för att förbättra och koppla upp 
godsflödena, säger Jan Nilsson. 

Andra kul innovationer som ligger i fram-
kant när det gäller hållbara transporter som 
visas upp på mässgolvet är Starke Cycles 
eldrivna lastcykel, som kan transportera en 
hel lastpall på 600 kg, och Einrides omta-
lade eldrivna, förarlösa lastfordon T-pod, 
som inom kort ska börja testas av Lidl och 
DB Scehnker, får sällskap av Bolagets nya, 
eldrivna, timmerbil T-log. 

– I Sverige står skogsindustrin för 20 pro-
cent av näringslivets lastbilstransporter. Vi 
för redan konstruktiva samtal med flera stora 
företag världen över, kommenterar Einrides 
vd Robert Falck, som hoppas kunna introdu-
cera T-logen på allmänna vägar under 2020.

kinaexperter på plats

Sverige som en marknad i världen behand-
las särskilt under två konferensspår: den 
inledande ”globala utblicken” på måndags-
förmiddagen och konferensspåret China - 
Changing how the World Works, även den på 
måndagen. 

– Hur man handlar med Kina, det har vi 
inte tagit upp förut. Vi har en massa tunga 
Kinaexperter på plats. 

För företagen som ställer ut och besöker 
mässan gäller det att hålla sig i framkant tek-
nikmässigt och så även för mässan, som tagit 
fram en ”match-making” app där företagen 
kan hitta nya partners. 

– Den är som Tinder, du lägger in ditt före-
tag och vad ni har för intressen och därige-
nom kan ni hitta andra och de hitta er, säger 
Jan Nilsson. 

De senaste två åren har Logistik & Transport vuxit 
och i år hoppas man locka 6 000 besökare, genom ett 
nischat innehåll och en större internationell prägel. 
– Alla som kommer till mässan ska kunna ta med sig 
något tillbaka till företaget, säger Jan Nilsson, affärsan-
svarig för Logistik & Transport på Svenska Mässan. 

i år är det truck-år och en extra stor mässa, där truck-sM är en publikdragare. senast truckarna var på logistik&transport var 2015, och i år väntas flera tekniska nyheter presenteras på  
mässgolvet. 

– Hur man handlar med kina, det har vi inte tagit upp förut. Vi har en massa tunga kinaexperter 
på plats, berättar Jan Nilsson. 
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– lite större, lite bättre och lite smartare

Logistik & Transport 2018
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Volvo grops koncernchef Martin lundstedt 
håller årets inledningsanförande. 

Måndag, 5 november kl. 09.30

Postnords sverige-vd annemarie gardshol 
trendspanar på måndagens global outlook. 

Måndag, 5 november kl. 09.30–12.00

halvdagsspår om hur kina förändrar värl-
den, bl a med kinakännaren frédéric Cho. 

Måndag 5 november kl. 13.00–16.30

halvdag om logistikfastighetsboomen,  
bl a med Colliers rebecka norberg.

tisdag 6 november kl 09.30–12.00

Plan håller seminarium om framtidens 
lagerstyrning – bl a med professor Patrik 
Jonsson

tisdag 6 november kl 13.00–16.30 

fabian bengtsson, ägare netonnet, om 
resan från fysisk butik till ehandel.

Onsdag, 7 november kl. kl 13.00–14.45.

HöJDpuNKTER pÅ KONFERENSEN
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Seminarierna hittar du i område A1, A3 och A4.

fem finalister slåss om utmärkelsen  
årets logistiketablering 2018, som  
intelligent logistik delar ut på öppna  
scenen under logistik & transport  
den 6 november klockan 12.00.

läs mer om finalisterna på sid 6–7.

mISSa INTE pRISuTDEL-
NINGEN aV ÅRETS LOGIS-
TIKETaBLERING!

sony ställer ut för första gången med gods-
spåraren Mobiam. 

f
O

t
O

: 
s

O
N

Y

Välkommen att besöka intelligent logistiks  
monter (som är a04:24)

å
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Logistikfastigheter har gått från att vara 
”fulfastigheter” till det hetaste segmentet att 
investera i, enligt en rapport från CBRE. Men 
fastighetsmarknaden i Sverige och Norden är 
svåröverblickad. 

– I Europa är det stora, nischade logistik-
fastighetsbolag som Prologis, Panattoni och 
Goodman som dominerar marknaden, men 
i Sverige ser det helt annorlunda ut. Här finns 
det flera mindre aktörer; många brukare som 
själva äger sitt lager och många fastighetsbo-

lag som har logistik som en del av verksamhe-
ten; förutom de renodlade logistikfastighets-
bolagen. Marknaden är väldigt diversifierad, 
säger Christoffer Bööj, Skandinavienchef på 
logistikbyggaren Goldbeck. 

Sveriges största logistikfastighetsägare 
är Catena, som äger drygt 1,6 miljoner kva-
dratmeter logistikytor, och totalt är det fem 
fastighetsbolag som äger över 1 miljon kva-
dratmeter logistik. Men det finns en uppsjö av 
mindre fastighetsbolag i branschen, som både 

många spelare präglar svensk logistik
Sveriges logistikfastighetsmarknad skiljer sig mar-
kant från den i Europa, som präglas av ett fåtal stora 
aktörer. “Den nordiska fastighetsmarknaden är väldigt 
diversifierad” säger Christoffer Bööj på Goldbeck. 
Intelligent Logistik listar Sveriges största logistikfastig-
hetsägare.

utvecklar och investerar i logistik. Bestånden 
skiljer sig också åt, från de som satsar på ”stora 
lådor” till dem med ett mer blandat bestånd. 

De stora, internationella bolagen har his-
toriskt haft svårt att ta sig in på den svenska 
logistikfastighetsmarknaden, trots ett stort 
intresse, och förutom ett par framgångsrika 
norska aktörer så den enda internationella 
storspelaren på den Svenska marknaden Pro-
logis. 

– Det är väldigt viktigt att ha en lokal när-

varo i den här branschen, både för byggbo-
lag och för fastighetsägare, säger Christoffer 
Bööj. 

Både detaljhandeln och dagligvaruhandeln 
i Sverige har en tradition av att äga sina egna 
lager. Ett exempel är Jula, som har Sveriges 
största lager på 153 500 kvm i Skara. Även Ica, 
Coop, Lidl och Axfood äger i stor utsträck-
ning sina egna lager. 

aV HilDa HultéN

Catenas boozt-lager i ängelholm. Catena är sveriges största logistikfastighetsägare med 1,6 
miljoner kvadratmeter logistikytor. 
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Här är Sveriges 12 största logistikfastighetsägare:
1. Catena – 1,6 miljoner kvm 

Catena fastighe-
ter är en renodlad 
logistikfastighetsak-
tör och beståndet 
på 1 638 000 kvm, 
fördelat på 109 fast-
igheter är uppbyggt 
genom köpen av 
brinova 2013 och 
tribona 2015. be-
ståndet är indelat i 
fem regioner: stock-
holm (40 st 645 000 kvm) helsingborg (24 st 
348 000 kvm) göteborg (15 st, 225 000 kvm) 
Malmö (18 st 211 000 kvm) och Jönköping  
(12 st 210 000 kvm). 

Benny Thögersen
VD Catena

4. sagax – 1,1 miljoner kvm

sagax verkar främst 
inom lager och lätt 
industri och har fast-
igheter i sverige och 
finland men även 
i frankrike och ne-
derländerna. sagax 
fastighetsinnehav 
uppgick vid halvårs-
skiftet 2018 till 498 
fastigheter med 
totalt 2 670 000 kva-
dratmeter yta. av dessa finns 128 fastigheter 
på totalt 1 053 000 kvm i sverige. 81 av fastig-
heterna finns i stockholmsregionen.

David Mindus 
VD Sagax

2. Corem – 1,4 miljoner kvm 

Corem Property 
group grundades för 
elva år sedan och 
har växt till sveriges 
näst största logistik-
fastighetsbolag med 
drygt 1,4 miljoner 
kvm logistikytor. 
fastighetsbeståndet 
är indelat i fem geo-
grafiska områden: 
region stockholm, 
region syd, region Väst, region småland 
samt region Mälardalen/norr. störst och 
viktigast är stockholmsregionen, där bolaget 
har 450 000 kvm logistikytor och 40 procent 
av omsättningen.

Eva Landén 
VD Corem

3. Castellum – 1,2 miljoner kvm

Castellum äger 
1 242 kvm logistik-
ytor fördelat på fyra 
regioner: stockholm, 
Väst, Mitt och 
Öresund. fastig-
hetsvärdet uppgår 
till ca 12 miljarder 
sek. bolaget har 
också fastigheter 
i köpenhamn och 
helsingfors.

Henrik Saxborn
VD Castellum

7. prologis – 520 000 kvm 

Prologis har 520 000 
kvm logistikytor i 
sverige fördelat 
på 18 fastigheter i 
göteborg, Jönköping, 
norrköping, eskil-
stuna, Örebro och 
stockholm. Prologis 
är världens största 
logistikfastighets-
bolag med totalt över 
70 miljoner kvm w 
logistikytor i 20 länder, med amazon som 
största hyresgäst. 

Bram Verhoeven, 
Nordenchef Prologis

5. wilfast/Nrp – 1,1 miljoner kvm

norska ness, risan 
& Partners, nrP, 
och svenska Wilfast 
har ett samarbete 
där nrP är huvudä-
gare och Wilfast är 
delägande partner 
med förvaltningsupp-
drag för hela nrPs 
svenska fastighets-
bestånd. samman-
lagt handlar det om 
1 214 000 miljoner kvm ytor varav ca 980 000 
utgörs av rena logistikytor med ytterligare ca 
100 000 kvm tillhörande kontor. resten av 
beståndet är kontorsfastigheter. 

Omar Catovic 
fastighetschef, Wilfast

8. Nyfosa/Hemfosa – ca 500 000 kvm 

hemfosa knoppar 
i höst av sitt kom-
mersiella fastighets-
bestånd i ett eget 
bolag med namnet 
nyfosa, med pla-
nerad börsnotering 
under november. i 
juli köpte hemfosa 
ett fastighetsbe-
stånd med 51 fast-
igheter, mestadels 
logistikfastigheter, med en sammanlagd yta 
på 460 000 kvadratmeter, av starwood, för att 
stärka nyfosas portfölj. nyfosa förvaltar ca 1,1 
miljoner kvadratmeter, varav ca 500 000 kvm 
är logistikytor.

Jens Engwall 
VD Nyfosa

6. NrEp logicenters – 850 000 kvm 

nreP verkar inom 
flera olika fastighets-
segment och logis-
tikportföljen finns 
sedan 2016 under 
namnet logicenters. 
bolaget har ca 1,6 
miljoner kvadratme-
ter logistikfastigheter 
i sverige, danmark, 
norge och finland. 
störst är beståndet 
i sverige med 850 000 kvadratmeter fördelat 
på 35 fastigheter. näst störst är danmark med 
drygt 450 000 kvm följt av finland och norge. 
i sverige fokuserar bolaget på sex geografiska 
områden: stockholm/Mälardalen, göteborg, 
borås, Jönköping, eskilstuna, Örebro.

Matthias Kettelhoit
Chef Logicenters

10. kilenkrysset – 320 000 kvm

kilenkrysset utveck-
lar loistikfastigheter 
och äger en total 
logistikfastighetsyta 
på 320 000 kvm. be-
ståndet finns främst 
i främst Mälardalen, 
men man har även 
logistikfastigheter i 
skåne och norrland. 
bolaget äger logis-
tikmark i flera bra 
lägen, främst i storstockholm. 

Jens Persson
VD Kilenkrysset

11. bockasjö – 300 000 kvm 

logistikfastigheter i 
sveirge ab grun-
dades 2016 och 
ägs till lika delar av 
bockasjö och alecta. 
beståndet uppgår nu 
till ca 300 000 kva-
dratmeter. främst är 
det bockasjös egen-
utvecklade bestånd, 
men man har även 
gjort förvärv, t ex 
lindex lager i Partille. bolaget har fastigheter 
i helsingborg, göteborg, landvetter, Örebro, 
eskilstuna, Västerås och arlandastad, samtliga 
är uthyrda på långa kontrakt.

Joakim Hedin 
VD Bockasjö

9. ica fastigheter – hyr/äger 400 000 kvm

ica fastigheter 
äger 800 000 kvm 
lokalytor, och hyr 
och äger strax under 
400 000 kvm lager, 
fördelat på fem 
enheter. bolaget har 
under 2018 köpt ca 
150 000 kvm mark i 
brunna och reserve-
rat ytterligare minst 
50 000 kvm mark i 
Malmö för nya lageretableringar. 

Lena Boberg
VD Ica Fastigheter

12. platzer – 300 000 kvm

Platzer blev på ett 
bräde en av sveriges 
största ägare av 
logistikfastigheter i 
slutet av 2016 när 
bolaget köpte ab 
Volvos fastighets-
bestånd i arendal. 
förutom närmare 
300 000 kvm uthyr-
ningsbar logisti-
kyta ingick närmare 
800 000 kvm utvecklingsbar logistikmark i 
köpet, varav en fjärdedel är detaljplanerad.

Per-Gunnar Persson
VD Platzer



www.corem.se

COREM PROPERTY GROUP LAGER/PRODUKTION/KONTOR
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.

CITYNÄRA LOGISTIKFASTIGHET I MALMÖ
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.

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

För ytterligare information kontakta 
Daniel Lindhagen på 0768 - 91 73 22 
eller daniel.lindhagen@corem.se 

OMRÅDE   ADRESS    YTA      LOKALTYP KONTAKTUPPGIFTER

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

Järfälla Nettovägen 13  4 800 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

Uppsala Rapsgatan 8 12 500 kvm   Lager/kontor   Sofie Nyberg 0709-75 56 58

Läs mer om våra lediga lokaler på www.corem.se
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Med sin Autostore kan lagret göra 2 700 
orderrader i timmen, sorteringslösningen 
kan hantera upp till 5 000 kolli i timmen och 
gör det möjligt att fylla 25 lastbilar med gods 
samtidigt. 

Delar upp paketvolymerna

Tack vare sorteringsanläggningen kan Jol-
lyroom ortera paketen själva istället för att 
Postnord ska sortera allt vid samma terminal, 
och under årets julhandel börjar Jollyroom 

Julhandeln är e-handelns intensivaste tid. 
Förra året stod det klart att logistikapparaten 
inte utvecklats i samma takt som kunderna 
vallfärdat till den digitala arenan. Jollyroom 
i Göteborg är ett företag som drabbades hårt.

– Julen 2017 så dränkte vi Postnords ter-
minal i Härryda, vi var inte ensamma och de 
var inte alls beredda på dessa volymökningar, 
berättar Jollyrooms logistikchef Cecilia Ols-
son.

Själva lyckades Jollyroom få ut godset 
från sina lager inom rimliga tidsramar, men 
Postnord hade felberäknat terminalens kapa-
citet så att stora mängder paket blev förse-
nade.

– Som värst hade vi elva fulla trailers med 
färdigpackat gods stående, som Härrryda inte 
kunde ta emot, det var kaos. 

Egen paketsortering

För att lösa årets stundande julhandel har 
bolaget investerat 80 miljoner i automation 
det nya lagret. Lösningen består av en Auto-
store från Element Logic med 26 portar, 96 
robotar och 90 000 lådor och fem kartongma-
skiner som monterar kartonger som skickas 
in till plockstationerna i robotlagret. På vägen 
ut mäts godset och kartongerna viks för att 
anpassa storlaken efter godset och minimera 
luft i lasten. Allt knyts ihop av transportband 
som transporterar kartonger in och ut från 
plockstationerna i Autostore-tunneln via kar-
tongmaskiner och etiketteringsstationer.  

– Vi valde bort de stora automationsleve-
rantörerna och har byggt upp vår egen lös-
ning, för att få en anläggning som verkligen 
passar vår verksamhet.

E-handeln rustar för årets julhandel, och snabbväxaren 
Jollyroom har investerat närmare 80 miljoner kronor i 
en automationslösning i sitt nya lager på Hisingen, med 
Autostore, kartongmaskiner och egen paketsortering.  
I kikaren finns också ytterligare 55 000 kvm lager intill. 

med direktbilar till de stora orterna i Norden.
– Vi kan dela upp våra volymer på flera 

geografiska områden. Det minimerar antalet 
mellanhänder och gör att vi kan förkorta leve-
ranstiderna med 1-2 dygn för många kunder. 

Trots problemen förra julen så är Postnord 
den enda aktören som i dagsläget kan hantera 
Jollyrroms stora volymer. 

– De har gjort stora satsningar för att stärka 
upp inför årets julhandel, och vi har ständig 
kontakt om var vi ska skicka våra volymer för 
att Postnord ska klara av att hantera dem.

Trots allt gick ju 90 procent av volymerna 
bra förra året - men det är de sista tio man 
minns. 

Mycket att vinna 

Det är lilla SGA conveyor systems som leve-
rerat paketsorteringsanläggningen. Cecilia 
Olsson visar runt i det nya lagret tillsammans 
med SGAs vd och ägare Tomas Klasson. 

– Vi har samarbetat med SGA i 2,5 år i våra 
andra lager och det har fungerat jättebra. De

känns mer som en inhouselösning än som 
en leverantör.

Jollyroom saljer allt från spåprylar och 
kläder till Barnvagnar och tält, så att bygga 
en sorteringslösning som kan hantera gods i 
olika storlekar var en av utmaningarna. 

– Det här är ett väldigt bra referenscase för 
hur man kan anpassa en sorteringslösning till 
verksamheten, säger Tommy Klasson. 

SGA har tio anställda med tillverkning i 
Svenljunga, och fokuserar på paketsortering 
och automationslösningar åt e-handeln.

– Paketsortering är vår kärnverksamhet 
och vi fokuserar enbart på e-handelsföretag, 
berättar Tommy Klasson, som tog över bola-
get för snart tre år sedan.

Sedan dess har efterfrågan ökat kraftigt.
– Det är klart lönsamt för stora e-handlare 

att själva sortera sitt gods, återbetalningstiden 
för en investering är ofta relativt kort. Vinsten 
är lägre fraktkostnader och även lönekostna-
der eftersom färre händer behöver hantera 
godset.

självspelande piano 

SGA har flera kända e-handelskunder i port-
följen, förutom hos Jollyroom installeras just 
nu sorteringslösningar hos Adlibris, Imerco, 
Aditro, Blåkläder, Bagaren & Kocken, Budbee 
och Matsmart.

– Vi är små men växer snabbast i bran-
schen, 2017 tredubblade vi omsättningen till 
34 miljoner och i år fördubblar vi den.

Kunder behöver SGA inte leta efter. 
– Som det är nu så är verksamheten ett 

självspelande piano, ryktet sprids och när 
man gör en installation hos en känd e-hand-
lare i branschen så är det fler som blir intres-
serade. Vårt största problem nu är hur vi ska 
hantera tillväxten. Vi lägger ut så mycket som 
möjligt på underleverantörer. 

SGA har bla gjort stora installationer hos bl 
a Apotea, som hittills haft en manuell plock-
lösning, men planerar för mer automation.

– Apotea har ett jätteflöde med 120 pack-
Cecilia Olsson och tommy klasson visar runt i det nya, 20 000 kvm stora lagret, där  
installationen av den nya automationsanläggningen är i full gång. 

automation ska rädda  Jollyrooms julhandel

i Jollyrooms nya, 20 000 kvm stora lager på Hisingen ska den nya automationsanläggningen vara i full gång lagom till julhandeln. 
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autostoranläggningen har 90 robotar och 26 portar och Jollyroom har kommit upp i 2 700 orderrader i timmen i anläggningen. Vid utrymningsgången har sga gjort transportbanden öppningsbara.

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. 

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

»Vi valde bort de stora 
automationsleverantö-
rerna och byggde vår 
egen lösning, för att 
få en anläggning som 
verkligen passar oss«

stationer i sitt lager, vi har byggt transport-
bandslösningar och ergonomiska packstatio-
ner som effektiviserar deras logistik.

Hos Jollyroom ansvarar SGA för alla trans-
portband, och att får sensorer, laserläsare, 
etikettmaskiner och kameror att lira ihop. 
Anläggningen är i uppstartsfas, så fortfa-
rande finns en del manuella nödlösningar, 
med manuell etikettering, kartongmontering 
och EU-pallar att stå på för de medarbetare 
som är för korta för Autostores standardhöga 
plockstationer. 

– Det är ganska hektiskt nu under upp-
startsfasen, men det börjar bli ordning 
och känns lovande inför julhandeln, säger 
Tommy Klasson. 

Jollyroom grundades 2010 och säljer barn- 
och babyartiklar till nordiska nätkunder. År 
2017 nådde man miljardomsättning. 

– Vi växer med mellan 40 och 70 procent 
varje år, och kommer att hamna på omkring 
1,6 miljarder 2018. Det är en utmaning att 
växa så fort, säger Cecilia Olsson. 

Jollyrooms nya lager är 20 000 kvm 
och ligger i Castellums nybyggda logisti-
kanläggning på Hisingen, som även hyser 
Bagaren&Kockens logistik. Bolaget har flera 
gånger utökat lagerytorna och huvudkontor 
och – nu – tre lager på Hisingen på totalt när-
mare 45 000 kvm, och tre till i Hisingsbacka 
på totalt 20 000 kvm.

- Vi har inte lyckats lämna något lager än, 
och behöver växa ännu mycket mer.

siktar på en "Jollypark"

Från lunchmatsalen pekar Cecilia Olsson 
ut över det som hon hoppas ska bli “Jolly-
park”, där man just nu förhandlar om tre nya 
hyreskontrakt på sammanlagt nära 55 000 
kvm.

– Castellum har en tomt mitt emot vårt nya 
lager där de kan bygga 35 000 kvm, som vi 
precis skrivit avtal om att hyra fullt ut. Det 
blir en gemensam lastgård för fastigheterna, 
så den passar oss perfekt. Sen förhandlar vi

tExt OCH fOtO HilDa HultéN

automation ska rädda  Jollyrooms julhandel

i oktober hade skyltningen inte hunnit komma på plats vid det nya lagret på Hisingen, där Jol-
lyroom hyr 20 000 kvm. Nyligen skrevs ett hyreskontrakt om 35 000 kvm till som ska byggas i 
parken och förhandlngar pågår för ytterligare ca 20 000 kvm. 
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Traditionella transportörer har hittills vun-
nit kunder på sin höga täckningsgrad. För 
Postnord, som har störst täckning i Sverige 
och Norden, har det inneburit att man ofta 
får agera ”one stop shop” för många e-han-
delskunder. 

Många e-handlare vill kunna sortera sina 
paket själva, för att på så sätt kunna erbjuda 
fler leveransalternativ och göra en geografisk 
uppdelning av paketen. Utvecklingen drivs 
också på av föregångare som Apotea, som 
gjort valfrihet i leveransen till en självklarhet 
för många e-handelskonsumenter. Och i takt 
med att e-handlarna skaffar automations- och 
sorteringslösningar i utleveransen, så öppnas 
marknaden upp för mindre, mer nischade 
transportaktörer. 

– Sorteringen på geografiska områden ger 
e-handlarna en större flexibilitet att kunna 
anlita flera olika transportörer, säger Niklas 
Knight, vd på Best Transport. 

Best Transport är ett budföretag som på 

senare år fokuserat alltmer på e-handeln. 
Bolaget har närmare 500 fordon och når nio 
miljoner invånare i Sverige, Norge och Fin-
land med hemleveranser från nio orter i Sve-
rige, samt Oslo och Köpenhamn.

– Vi har ett bra förfrågningsunderlag och 
växer hela tiden, nu senast öppnade vi i Borås. 

utmanande e-julhandel

En av e-handelns största logistiska utma-
ningar är att hantera julvolymerna. Under 
julhandeln 2017 var många pakettermina-

Sorteringstrend gynnar små transportörer
Allt fler e-handlare och 
andra detaljister, satsar 
på ökad automation och 
egen paketsortering. Det 
öppnar marknaden för 
nya, mindre transportörer 
och utmanar storbolagens 
monopolställning. 

ler överfulla, ännu en orsak till att många 
e-handlare vill sortera volymerna och ”sprida 
riskerna”.

– Det är utmanande, vi för dialoger med 
våra kunder om hur de tror att volymerna 
kommer att se ut. 2017 var det helt fullt i 
ombudssystemet de sista 6–8 veckorna på 
året. Det borde bidra till att fler väljer hemle-
veranslösningar framöver.

Det har också varit mycket surr i e-han-
delsbranschen om Postnords aviserade 
”kapacitetstillägg” på 4 kronor per hem- eller 
ombudslevererat kolli inför årets julhandel. 
Trots den massiva kritiken förstår Niklas 
Knight prishöjningen. 

– Jag håller med om Postnords resone-
mang, det handlar om extrema volymök-
ningar och det kostar mer. Men vi kommer 
inte att gå den vägen.

Han ser dock stora utmaningar i prisbilden 
kring hemleveranser. 

– Lönsamheten är ett problem när det 
erbjuds fraktfria leveranser, vi ligger i gräns-
landet och kämpar, precis som många andra. 
Sen tycker jag inte att värdeskillnaden mellan 
att få något hemlevererat och att få det till ett 
ombud syns tillräckligt i hur tjänsterna pris-
sätts idag.

fler uppstickare

Best Transport är inte ensamma om att ta 
marknadsandelar inom hemleveranser i 
e-handeln. En annan snabbväxare är Budbee 
som, tre år efter grundandet, har terminaler i 
Stockholm, Göteborg och Malmö och täcker 
in 3,6 miljoner svenska konsumenter.

– Vi har lite olika angreppsätt, vi har vår 
bakgrund som budbolag och har leveransbi-
ten i blodet, men Budbee är fantastiskt duk-
tiga, särskilt på IT. 

En ännu yngre aktör är KTH-startupen 
Airmee, som drog igång 2017 och nu har över 
150 e-handlare som kunder. Airmee använder 
bl a maskininlärning för att realtidsoptimera 
rutterna, och affärsidén liknar Budbees med 
snabba, spårbara leveranser. Den växande 
konkurrensen bidrar till att göra last mile-
leveranserna effektivare och mer konsument-
vänliga. 

– I takt med att fler e-handlare förbättrar 
sina fraktalternativ kommer konverteringen 
och försäljningen online öka, kommentarar 
Airmees vd Julian Lee.

aV HilDa HultéN

Torsdagen den 16 maj 2019 
 Finlandshuset, Stockholm

Mer information om programmet kommer  
– håll utkik på www.intelligentlogistik.com

För bokning av utställarplats: kontakta  
Gustaf Berencreutz: gb@intelligentlogistik.se

SAVE THE DATE!
Logistikläget 2019
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»Lönsamheten är ett 
problem när det erbjuds 
fraktfria leveranser, 
vi ligger i gränslandet 
och kämpar, precis som 
många andra«

utvecklingen mot egen paketsortering för att kunna styra flöden och anlita fler transportörer drivs också på av föregångare som apotea, som 
gjort valfrihet i leveransen till en självklarhet för många e-handelskonsumenter. 
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– förra julen var det fullt i ombudssystemet de sista 6–8 veckorna på året. Det borde bidra till 
att fler väljer hemleveranslösningar framöver, säger Niklas knight.
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– Hur många av er har valt bort tåget någon 
gång? Den fulla hörsalen på Logistikdagen i 
Gävle fylls av uppsträckta händer.

Scenen står Christoffer Hamin, Sandvi-
kenbo och grundare av företaget D-rail, som 
utvecklat en egen mätutustning att sätta på 
ett tåg eller en räls, som delar realtidsdata om 
avvikelser vilket gör att skador på räls, kon-
taktledningar eller tåghjul, kan upptäckas i 
tid och avbrott i tågtrafiken undvikas.

– Jag kan tåg, faktiskt ganska bra, förklarar 
Christoffer Hamin, något blygsamt.

Efter några år som felsökare och igångsät-
tare av krånglande tåg i Sverige och Europa, 
flyttade Christoffer Hamin hem till Gävle 
2012, för att arbeta med tågunderhåll på 
Euromaint.

Där installerades i samma veva ett system 
för fjärrdiagnostik av tågens interna system. 
Det var i analysen av data från det systemet, 
som han upptäckte mönster som pekade åt 
att det på vissa geografiska platser snarare var 
infrastrukturen än tågen som var dåliga.

– Vi hörde då av oss till Trafikverket. Däri-
genom kunde kontaktledningar räddas som 
annars kunnat ramla ner.

Christoffer Hamin tar fram en defekt 
strömskena, för att visa vilka skador en trasig 
kontaktledning gör på tåget. 

– Man kan ju fråga sig, mäter man inte 

järnvägen nåt? Jo, men det hinner passera upp 
till 30 000 tåg mellan mätningar, och då är det 
inte konstigt att man missar skador.

revolutionerande teknik

Insikten om att data från tågens interna sys-
tem kunde användas på det här sättet var 
revolutionerande. Snabbt kunde dock Chris-
toffer Hamin konstatera att ingen tågtyp i 
Sverige var den andra lik – alla system kunde 
inte ge det datamaterial som behövdes.

– Dessutom blev det snabbt en fråga om 
vem som äger data från tågens interna system.

Det var då han prövade en ny idé: han 
installerade en egen utrustning på ett av 
tågen, som skulle ge honom mer specifik data 

Han vill lösa tågkaoset
Trött på förseningar? Trött på att inte kunna välja  
tåget, för dig som passagerare eller för ditt gods?  
Här är mannen som kan ha lösningen, på en stor del  
av dina bekymmer.

om hjulets rörelser mot räls och strömavtaga-
rens mot kontaktledningen. 

– Tågen levererar automatiskt data om 
avvikelser, oavsett tågtyp eller system 
ombord.

Skulle D-rails utrustning finnas på något 
tåg på varje sträcka i Sverige, eller för den del 
världen, skulle avvikelser kunna upptäckas 
direkt – innan en kontaktledning går av, eller 
en räls kurvar sig eller sjunker.

– Förra julen ringde de från gröna linjen 
på tunnelbanan i Stockholm och bad mig 
komma. De visste att de fanns ett fel någon-
stans som skadade tågen, men hade letat en 
vecka utan att få reda på vart. Det tog några 
timmar för oss att hitta felet; en skarv på bron 

vid Slussen.
Men det svenska järnvägssytemet är minst 

sagt komplicerat. Trafikverket äger själva 
infrastrukturen, andra företag äger och hyr 
ut tågen, och det finns en räcka med opera-
törer. Vem ska då äga en mjukvara som sitter 
på tågen och mäter felaktigheter i infrastruk-
turen?

Sedan maj i år testas tekniken på tåg i norra 
Sverige i ett projekt D-rail driver med Tra-
fikverket och Luelå tekniska universitet. 

– Vi har räddat några kontaktledningar 
och några spår. Ingen vet vad felen annars 
kunde ha lett till, ett trafikavbrott? Säkert,  
En urspårning? Kanske.

aV klara ErikssON

Vår nyaste mässa om transporter, transportrelaterad infrastruktur, 
intermodalitet och samhällsbyggande! 

8-10 oktober 2019

Parallellt arrangeras Elmia Nordic Rail en mässa om järnvägsteknik och spårburna 
transporter och Elmia Nordic Future Transport Summit, ett forum på strategisk 
nivå om transport, infrastruktur och samhällsbyggande.

Här förenas transportslagen i intermodalitet

Nedrivna kontaktledningar, rälsbrott, krånglande växlar … listan kan göras lång. Christoffer 
Hamin är mannen som vill, och verkar kunna göra något åt problemet – genom att upptäcka fel 
innan de orsakar skador. 
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»man kan ju fråga sig, 
mäter man inte järnvä-
gen nåt? Jo, men det 
hinner passera upp till 
30 000 tåg mellan mät-
ningar, och då är det 
inte konstigt att man 
missar skador«
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Hamburgs hamn är Europas tredje största 
hamn och Tysklands viktigaste hamnstad, 
66,5 miljoner ton skeppades i hamnen första 
halvåret 2018, och Sverige stiger på listan över 
Hamburgs viktigaste handelspartners – från 
en femteplats första halvåret 2017, till en tred-
jeplats samma halvår 2018. 

– Vi får mer containrar till Sverige på 
grund av konf likten i Göteborg. Det här 
året har vi haft till och med fler containrar 
än förra året, säger Marina Basso Michael, 
affärsutvecklingschef Östersjöområdet/Öst-
europa, på Hamburgs hamn, när hon talade 
på Logistikdagen i Gävle. 

Hamburg hamn satsar hårt på digitalise-
ring och automatisering av hamnen. 

– Utan digitalisering skulle vi inte vara 
tredje största hamnen i Europa, sa Marina 
Basso Michael.

Kinas Belt and Road-politik är också ett 
hett ämne för storhamnen. 

– Vi vill vara en av noderna i Belt and Road, 
få en del av de växande flödena, säger Marina 
Basso Michael, och syftar då särskilt på de 
nya godsflöden som kommer med container 
på järnväg från Asien. 

Sjöfartsverket vill höja farledsavgifterna med 
ca 1,9 procent och lotsavgifterna med ca 5 pro-
cent från och med den 1 januari 2019. Enligt 
Sjöfartsverkets remissunderlag motsvarar de 
föreslagna höjningarna cirka 50 miljoner kro-
nor per år. Under 2017 och 2018 höjdes avgif-
terna med cirka 215 miljoner kronor.

– Sjöfartsverkets bekymmersamma ekono-
miska situation är inte ny. Vi efterfrågar ett 
helhetsgrepp och översyn av Sjöfartsverkets 
roll, uppgifter och avgifter, kommenterar 
Rickard Engström, vd, Svensk Sjöfart.  

– Sjöfartsverkets instruktioner och förut-
sättningar måste anpassas till den politiska 
målbilden. 

Samtidigt ligger ett vilande uppdrag för 
Trafikerket att utse en ny samordnare för inri-
kes sjöfart och närsjöfart, som bland annat 
ska ”arbeta för att främja en väl fungerande 
och effektiv inrikes sjöfart och närsjöfart och 
förbättra förutsättningarna för överflyttning 
av godstransporter från väg” och ”i dialog 
med berörda aktörer, utarbeta och bidra till 

Sverige växande  
marknad för Hamburg 

Trafikverkets tomma 
stol för insjöfart

Containerflödena från Hamburgs hamn till Sverige 
växer. Hamnkonflikten i Göteborgs hamn kan vara  
en orsak. 

Som en del av godstrategin gav förra regeringen i 
uppdrag till Trafikverket att utse en nationell samord-
nare för inrikes sjöfart och närsjöfart, som ännu inte 
tillsatts. Samtidigt aviserar Sjöfartsverket om nya  
avgiftshöjningar. 

att verkställa en handlingsplan som främjar 
inrikes sjöfart och närsjöfart”. Några nya 
större investeringar får dock inte föreslås av 
samordnaren.

– Vi får mer containrar till sverige på grund 
av konflikten i göteborg. Det här året har vi 
haft till och med fler containrar än förra året, 
säger Marina basso Michael
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trafikverket har att utse en ny samordnare 
för inrikes sjöfart och närsjöfart, men det är 
inte gjort än. 

– Jehander 1 blir en plattform för oss att bygga 
vidare på, för att få igång en verksamhet i 
Mälaren och attrahera andra kunder. Själva 
fartyget är helt dedikerad till Jehander, men 
skriver vi kontrakt med någon annan så tar vi 
enkelt hit ett annat fartyg, säger Johan Lantz, 
vd Avatar Logistics.

Avatar Logistics bildades 2015 av svenska 

rederiet Erik Thun och Rotterdamsbaserade 
VT Group, med syfte att satsa på pråmsjöfart 
på Sveriges inre vattenvägar i Vänern, Göta 
älv och Mälaren. 

Men det svenska regelverket med fördy-
rande krav på bland annat lotsning, gör det 
svårt att få insjöfart lönsamt.

– Vi har varit tvungna att ägna alldeles för 
mycket tid till lobbying. Det är konstigt att det 
ska vara så svårt att skapa ett regelverk som 
gör att vi kan agera på samma villkor som 
lastbilstrafiken, som det är på kontinenten, 
med tanke på att politikerna uttryckt en vilja 
att föra över trafik till sjön, säger Johan Lantz. 

Han menar att insjöfart vore det naturliga 
för att avlasta det överbelastade vägnätet i 
Mälardalen.

– Det bor 3,5 miljoner människor här, och 
finns egentligen bara två broar över Mälaren, 
samtidigt som en pråm kan lägga till nästan 
överallt där det finns en kaj, säger han.

byggprodukter till sjöss 

Transport av byggmaterial till regionens byg-

Nu har avatar en fot in i mälaren
Avatar Logistics vill bli Sveriges pråmlogistiker – men 
det svenska sjöfartsregelverket sätter käppar i hjulet för 
bolaget. Nu har man trots det fått in en kil i Mälaren  
– genom köpet av grusfartyget Jehander 1.

gen och återvinningsprodukter är exempel 
på områden där pråmar direkt skulle kunna 
avlasta vägnätet menar han.

– En pråm ersätter upp till 140 lastbilar, 
den är grundgående och kan lägga till vid en 
byggplats, kajer, tillfälliga hamnar, det behövs 
ingen stor infrastruktur. De har en fanstastisk 
manöverförmåga och är väldigt moderna far-
tyg jämfört med IMO, säger han.

I exempelvis Rotterdam konkurrerar 
pråmtrafiken med lastbilstrafiken och reg-
leras på ungefär samma sätt. Något lotskrav 
finns inte utan i stället ställs särskilda krav på 
besättningens kompetens, och säkerheten är 
inte sämre där, menar Johan Lantz.

– Snarare bättre, man har en väldigt 

modern flotta som hanterar farliga ämnen 
som skulle få hela Holland att gå upp i rök om 
något hände, men det gör det inte, säger han.

Grusföretaget Sand & Grus AB Jehander 
säljer nu alltså sitt ålderstigna fartyg Jehander 
1 till Avatar Logistics, och outsourcar logisti-
ken till dem. Jehander kör årligen 300 000 ton 
berg och grus från bolagets täkter i Mälaren 
till cementfabrikerna i centrala Stockholm 
med pråmen, vilket motsvarar 10 000 lastbils-
transporter. Med tiden kommer Avatar bygga 
ett nytt, miljövänligt fartyg för grustranspor-
terna till Jehanders cementfabrik vid Liljehol-
men – som bäst nås per båt. 

aV klara ErikssON

Ms Jehander 1 transporterar årligen 300 000 ton berg- och grusmaterial från Jehanders grus-
täkter i Mälaren till cementfabrikerna i centrala stockholm.
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– En pråm ersätter upp till 140 lastbilar,
och behöver ingen stor infrastruktur,  
säger Johan lantz.

»Det är konstigt att det 
ska vara så svårt att 
skapa ett regelverk 
som gör att vi kan agera 
på samma villkor som 
lastbilstrafiken«
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Den oceangående sjöfarten är navet för de 
långa godstransporterna. Men på land står 
fortfarande lastbilstransporterna för både 
ökade volymer och ökade utsläpp. År 2030 ska 
den svenska fordonsflottan vara oberoende av 
fossila bränslen. Att andelen transporter med 
lastbil växer gör det allt svårare att se hur det 
målet ska kunna nås. 

Hoppet ställs till ökade järnvägstranspor-
ter, men bristande pålitlighet och flexibilitet 
har gjort att förhoppningarna om järnvägen 

som alternativ, hitintills har kommit på skam. 
Det föder ett växande intresse att utnyttja sjö-
fartens lediga kapacitet och miljöfördelar inte 
bara på långa sträckor, utan även på kortare 
distanser, som i Östersjön.

Ny slinga gdansk – Norrköping

Hittills har dessa destinationer helt domine-
rats av roro-transporter. Men flera av mark-
nadens aktörer satsar nu på närsjöfart av 
containers från kontinenten till Sverige, och 
några har Norrköpings hamn som nod.

Bakom hårdvaran, fartygslinjen, står con-
tainerrederiet Seago Line, ett dotterbolag till 
Maersk Line. Seago Line är ett kortsjörederi 
som främst kör till och från Medelhavet. 

– Men på senare år har vi sett intresset 
och trafiken i närområdet öka betydligt. Inte 
minst för vår direktlinje mellan Gdansk och 
Norrköping.

Det var i våras som speditören Greencar-
rier drog igång sin transportlösning på linjen 
för både FCL och LCL. Från Norrköping kan 
en container sedan köras ut direkt till impor-
tören och styckegodset gå ut till kunderna på 
en lastbilsslinga.

– Mig veterligen är det den första kommersi-
ella satsningen på Short Sea i Sverige. Det är ett 
genombrott för närsjöfarten, säger Ola Hjärt-
ström, marknadschef på Norrköpings hamn.

Norrköping växande hub för närsjöfart
Både klimatet och en växande brist på lastbilsförare, 
gör att närsjöfart med containers blir allt viktigare som 
alternativ till dagens dominans av långväga lastbils-
transporter.

Magnus Grimhed, affärsutvecklare på Norr-
köpings Hamn, är glad att Greencarrier valde 
Norrköpings hamn som hub för satsningen

– Godsvolymerna talar för att närsjöfarten 
i Östersjön nu har framtiden för sig säger han.

rusta positiva

Under det första halvåret i år ökade con-
tainervolymerna i Norrköpings hamn med  
4 procent till 52 674 TEU.

– Det bekräftar vår ställning som en 
modern och kundanpassad hamn och med 
ett otroligt bra geografiskt och demografiskt 
logistikläge. Rusta, som redan tar in hälften 
av sina volymer via Container till Norrkö-
pings hamn, är positiva till satsningen på 

närsjöfart. 
– Rusta ser möjligheter med kortsjö och 

att anlöpen sker i Norrköpings hamn i direkt 
närhet till vårt DC. Vi hoppas få de produkten 
utvecklas till fler marknader i Östersjöområ-
det, säger Annika Holmer, transportansvarig 
på Rusta. Satsningen på närsjöfart konkurre-
rar direkt med lastbilstrafiken. Men det finns 
gott om gods och volymerna växer, påpekar 
Magnus Grimhed.

– Med en ökad medvetenhet kring miljö-
frågan och en växande chaufförsbrist i hela 
Europa, så tror vi stenhårt på att detta som 
komplement till de traditionella lastbilslös-
ningarna från Polen och Östeuropa.

aV gösta HultéN

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Volymer för helåret 2017 mätt i tEu 

göteborgs hamn  639 000 

helsingborgs hamn 259 000

gävle hamn  210 000

norrköpings hamn  108 000 

hallands hamnar  72 000 

stockholms hamnar  63 000

sundsvalls hamn  45 000

Umeå hamn    29 000

Malmö hamn (CMP)  24 000

Piteå hamn  19 000 

(Källa: Sveriges hamnar/Indikator)

SVERIGES 10 STöRSTa  
cONTaINERHamNaR 

greencarrier är speditören bakom satsningen på närsjöfart, där Norrköpings hamn är hub. Den 
bygger på feederfartyg en gång i veckan mellan gdansk i polen och Norrköping.
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Ica är den enda livsmedelsaktören som till-
kännagivit att de kommer att satsa på hel-
automatiserat e-handelsplock, genom ett 
samarbete med brittiska Ocado, och där-
för nämndes företaget i var och varannan 
mening, när ”Den helautomatiserade daglig-
varuhandeln” avhandlades i en fullsatt sal på 
årets Business Arena på Waterfront i Stock-
holm i september. Hilda Hultén, chefredaktör 
på Intelligent Logistik, modererade samtalet, 
där Benny Thögersen, vd, Catena Fastigheter, 
Jesper Carlsöö, uthyrnings- och marknads-
chef, Corem Property Group och Mathias 
Forsberg, näringslivschef för Sigtuna kom-
mun, deltog.

Markbrist i citynära lägen

En växande e-handel i stort och framförallt 
en växande e-handel av mat, kräver stora 
lagerytor och stora tomtytor – och det nära 
konsumenterna. Mat kan inte transporteras 
långa avstånd, om det ska gå att få lönsamhet. 

– Markbristen är ett bekymmer för oss. 
Bostadsbyggandet tar mer och mer plats om 
vi ser till de bästa lägena utanför tull. Vi 
trängs ju undan. Västberga i Stockholm t ex, 
hur länge får vi vara kvar där? Våra kunder 
måste vara där, och det gäller både B2B och 
last mile, sa Jesper Carlsöö.

Idag har den svenska e-handeln av daglig-
varor två procent av handeln inom livsmed-
elssegmentet. Jämför man med den totala 
e-handelns penetration, som är åtta procent, 
är detta lågt. Men även utan en mogen mat-e-
handel är markbristen i citynära lägen märk-
bar. Det är också en affärsmöjlighet för den 
som äger fastigheter i citynära lägen, även 
mindre sådana. 

– Vi har förhållandevis många fastigheter 
som inte är de här jättelådorna på 30 000–
40 000 kvm. Vi hade inte kunnat förutspå när 
vi startade bolaget för 11 år sedan, att det här 
skulle bli så attraktiva lägen. De här mindre 
fastigheterna har fått en helt annan betydelse 
idag, sa Jesper Carlsöö.

få kommuner satsar

Samtidigt som logistikfastigheter enligt 
många branschrapporter, idag är det hetaste 
fastighetssegmentet, är det långt ifrån alla 
kommuner som satsar på logistik.

– Bostadssidan varit het i många år, det är 
väl först de senaste åren som industri- och 
logistikfastigheter kommit upp. Det finns 
ett motstånd – det är bara 4–5 kommuner i 
Stockholm som bygger logistik, de andra gör 
det inte. Men de kommuner som gjort det har 
ju varit framgångsrika, förklarade Mathias 
Forsberg, näringslivschef i Sigtuna kommun, 
med kända logistikområden som Arlanda 
Stad och Rosersberg, och som nu detaljplane-
rar för ytterligare 40 hektar logistikmark, där 
Kilenkrysset äger 20 hektar och kommunen 
resten.

Mathias Forsberg påpekade dock att det 
inte är konstigt att inte alla satsar på logistik:

– En del har inte de fysiska förutsättning-
arna, som Solna och Stockholm. Men man 
kan ju förstås också vara smart: nu bygger vi 
stora lador men i London och på andra ställen 
bygger man lager på höjden. Kan företagen 
räkna hem det skapar det andra förutsätt-
ningar även för de kommunerna.

När en sådan utveckling, med citynära 
lager på höjden, kommer att ses i Sverige, hade 
panelen ett ungefärligt svar på.

– Kanske snart, vi tittar på en sådan lös-
ning. Men alla de byggtekniska aspekterna 
och de implikationer de får på prislappen det 
är vår största utmaning just nu. Det blir dyrt, 
sa Jesper Carlsöö, Corem.

populärt logistikspår på Business arena
Icas e-handelsplaner stod i fokus när det enda kon-
ferensspåret med logistikinriktning ägde rum under 
höstens Business Arena i Stockholm. Och den växande 
markbristen i städerna tycks oroa de flesta.

ica tackade för uppmärksamheten

Mathias Forsberg var tidigare näringslivschef 
i Upplands Bro kommun där ett av Stock-
holms hetaste logistiklägen ligger: Brunna. 
Ica köpte två större tomter i Brunna under 
2018, och företaget gjorde nyligen ett liknan-
de strategiskt markköp i Malmö, något som 
stöttes och blöttes i panelen. Fokuset på Ica 
föranledde att Ica Fastigheters strategi- och 
investeringschef Christian Fredrixon tackade 
för uppmärksamheten från sin plats i publi-
ken, vilket drog ner ovationer från publiken. 

kommer få kompromissa

Om markbristen i citynära lägen är stor re-
dan idag, kommer problemet bli än mer 
märkbart i framtiden. Inte minst på grund av 
den växande e-handeln med livsmedel. Hilda 
Hultén bjöd på ett räkneexempel: om en au-

tomatiserad Ocado-fabrik på 25 000 kvm kan 
försörja 200 000 konsumenter med matvaror, 
och e-handeln av mat skulle växa såsom för-
utspått, skulle det innebära att många tomter 
på 100 000 kvm stycket behöver ruskas fram 
i regioner där konkurrensen om mark är stor. 
Var finns de ytorna? 

Benny Thögersen, Catena menade att det 

inte kommer att gå att ha dessa jättelager 
exakt där det skulle vara som mest fördelak-
tigt ur logistiksynpunkt.

– Ibland måste vi kompromissa lite och 
kombinera stora lager med omlastning till 
mindre terminaler och spridningspunkter 
närmare stan, sa Benny Thögersen.

rätt att automatisera?

När det gäller frågan att automatisera eller 
inte inom e-handel, så finns det skilda åsikter. 
Enligt Ocado är det den enda vägen att gå för 
att göra e-handeln med livsmedel lönsamt, 
men snabbväxande aktörer som Mathem och 
Mat.se, kör fortfarande manuella lösningar. 
Jesper Carlsöö pekade på investeringskostna-
den vid automation, som gör att många tvekar 
trots de ofta stora vinsterna:

– Det är för mycket pengar, en risk och man 
kan inte bestämma sig hur det ska se ut. Och 
sen räcker det med en sådan sak att man ska 
genomföra en flytt, så blir det jobbigt.

Benny Thögersen är en stor förespråkare 
för automation, men han menar att det gäller 
att välja rätt lösning.

– Man ska absolut inte välja en omogen tek-
nik, då kan det gå oerhört fel. Men det finns 
väl beprövade, generiska lösningar som gör 
automation till en bra investering, även ur 
fastighetsägarsynpunkt. Vi har till exempel 
investerat i en robotanläggning i vår fastighet 
i Nässjö som hyresgästen Intersport ”hyr”, 
sådana lösningar kommer alltmer.

E-handel av mat är tidsmässigt och kost-
nadsmässigt det rationella sättet att handla, 
menar han.

– Vi spenderar drygt 84 minuter för att 
veckohandla, vi sparar 40–45 min om vi 
e-handlar. Det handlar om att bryta igenom 
och få social acceptans för e-handeln.

tExt OCH bilD: klara ErikssON

»man ska absolut inte 
välja en omogen teknik, 
då kan det gå oerhört 
fel. men det finns väl 
beprövade, generiska 
lösningar som gör auto-
mation till en bra inves-
tering, även ur fastig-
hetsägarsynpunkt«

– Vi har förhållandevis många fastigheter som 
inte är jättelador på 30 000–40 000 kvm, och 
de här mindre fastigheterna har fått en helt 
annan betydelse idag, sa Jesper Carlsöö.

– Det är bara 4–5 kommuner i stockholm som bygger logistik, de andra gör det inte,  
sa Mathias forsberg.

Det finns väl beprövade, generiska lösningar som gör automation till en bra investering, även ur 
fastighetsägarsynpunkt, sa benny thögersen.
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Visa vördnad  
lite mer  
tillsammans

Mässa har en kristen betydelse, där 
trosfränder samlas för att bryta sitt 
bröd och känna tacksamhet för sin 

gemenskap. Men med ”mässa” kan också åsyf-
tas en specifik plats där en bransch eller annan 
grupp individer med ett gemensamt intresse 
samlas för att göra affärer eller kanske bara få 
sig sitt lystmäte. Inte helt oväntat har ordet en 
koppling till kyrkans mässa, då det härstam-
mar från att det förr i Europa på vissa platser 

anordnades stora marknader i anslutning till 
religiösa mässor för olika helgon.

I Sverige anordnas årligen ett stort antal 
mässor. Det finns mässor för böcker, hälsa, 
jordbruk, hundar, mat, whisky och i princip 
allt annat i tillvaron – så även för logistik. 
Under tre dagar i början på november samlas 
logistikfolk i Göteborg med förhoppningen 

att hitta nya kunder eller leverantörer, träffa 
kollegor, få koll på sina konkurrenter eller 
bara för att få komma från skrivbordet eller 
trucken några timmar. Alla som någon gång 
stått i en monter vet också att det även före-
kommer besökare som bara går på mässa för 
att komma över så många gratisprylar som 
möjligt – den s k ”take away-terroristen”. Det 
finns effektiva knep för att hålla dessa borta, 
men de tipsen tänker jag inte utveckla här.

Enda sedan jag som logistikstudent i Göte-
borg för första gången besökte Logistik & 
Transport, så har det varit självklart att varje 
år komma tillbaka. Vissa år som utställare, 
andra som föreläsare eller moderator och flera 
gånger bara för att gå en runda på mässgolvet. 
Jag har under åren sett truckar komma och 
gå, en konferens med ständigt nya, fräscha 
grepp och initiativ och sett en vårmässa bli 
till höstmässa. Jag kan egentligen inte påstå 
att några förändringar eller uppdateringar 
har spelat någon roll i mitt beslut att närvara. 
Må vara att mässan, som man så tjusigt själva 
uttrycker det, vill samla oss för att ”flytta 
gränsen för nyttjandet av de bästa lösningarna 
i praktisk funktion och verklighet”, men för 
mig handlar det om att träffas. Att komma till 
en mötesplats där gamla och nya logistikutö-
vare kan få både ett socialt och kompensut-
vecklande utbyte. Det är den gången på året 
då man får utöka sin hockeykortssamling i 
visitkortspärmen och beta av sin egen överdi-
mensionerade korthög. Det verkar dock inte 
som att alla är överens med mig.

Jag vet många som inte delar min uppfatt-
ning om att mässan i Göteborg är ett måste. 
Motargumenten har ofta att göra med att 
man inte hinner eller att man helt enkelt inte 
tycker att man får ut något utav det. Skit-
snack! Det blir vad man gör det till. Det är väl 
det minsta man kan kräva av oss, att vi släpar 
oss dit och faktiskt träffas i verkligheten. Att 
vi broderligt och systerligt delar på brödet och 
tillsammans visar vördnad för vår profession.

Tobias Jonasson

tobias Jonasson är logistikprofil och krönikör för intelligent logistik.
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»För mig handlar mäss-
san om att träffas. En 
plats där gamla och 
nya logistikutövare kan 
få både ett socialt och 
kompensutvecklande 
utbyte. Det är den gång-
en på året då man får 
utöka sin hockeykorts-
samling i visitkorts-
pärmen och beta av sin 
egen överdimensione-
rade korthög«
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Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla flöden och processer oavsett om det gäller mate- 
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.
Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i 
och överblick över verksamhetens villkor.  
Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid- 
ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad  

och ligg steget före genom att prenumerera på bran- 
schens bästa tidning! 
Fyll i och sänd in talongen. Du får 7 nummer (3 magasin, 
4 tematidningar och full tillgång till detta och tidigare 
nummer på www.intelligentlogistik.se) till priset 500:- 
exkl. moms.  
Gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på  
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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Pär Sandström är konsult och ordförande för 
programkommittén på Logistik&Transport, 
med lång bakgrund i logistikbranschen, bl a 
som logistikchef på Unilever, Stadium och 
Riksbanken. På Logistik & Fastigheter i Eskil-
stuna i oktober gav han publiken sin syn på 
vad som är det viktiga när det kommer till 
lager. Och han är skeptisk till hypen kring 
e-handeln, och tron på att e-handelsföretag 
kommer att gå i vinst – bara de blir tillräck-
ligt stora.

– När ”svartarbetet” vi gör när vi går och 
plockar i mataffären nu ska göras med vit 
arbetskraft är det klart att det kostar. Om man 
ska plocka och frakta en skjorta för 1200 kro-
nor är det ganska lätt att få ihop ekvationen 
men för dagligvaror med lågt varuvärde? Det 
är ingen lätt nöt att knäcka.

naden till kund och som säkrar varuförsörj-
ningen, är därför oerhört viktigt för en logis-
tikfastighet – i de flesta fall. Men det finns 
undantag.

– Man får inte glömma kulturfaktorn. Clas 
Ohlsson vill vara i Insjön, Stadium vill vara i 
Norrköping. Det är viktigt för dem, de anser 
att just själva orten är en del i vilka de är, och 
det är också viktigt.

”bästa mässan någonsin”

Som ordförande i programkommittén för 
Logistik & Transport är Pär Sandström väl-
digt nöjd med årets program.

– Det blir den bästa mässan någonsin. Vi 
får bättre och bättre talare, och det blir allt 
lättare att få hit dem.

Han menar att mässan lyckats utveckla sig 
till att visa hela logistikens bredd.

– Vi har gått från att vara bara hård logis-
tik, transporter och gaffeltruckar till supply 
chain, och övergripande logistik som lager-
styrning, säger Pär Sandström, som själv är 
taggad på Kinaspåret.

– Det handlar inte bara om hur man gör 
affärer med Kina utan vi har velat göra det 
logistiskt relevant, missa inte det.

aV klara ErikssON

Fastighetsmarknaden rör sig betydligt 
snabbare än både BNP och det generiska 
behovet av lokalyta, så det finns risk för en 
bubbla eller i alla fall en ”knäck” på kurvan, 
menar han.

– Om e-handeln krisar och investeringsvil-
jan i logistik bromsar in skapas ett överskott 
på logistikfastigheter, då får fastighetsbolagen 
försöka styra om till att bygga andra typer av 
fastigheter.

arbetskraft viktig faktor vid  
lokaliseringsbeslut

Vad det gäller en lyckad lokalisering av logis-
tik, beror det på företaget. Men vissa faktorer 
är gemensamma, menar Pär Sandström.

– Ett kundnära läge kan vara viktigt för en 
e-handlare, men kostnaden för arbetskraft 
måste tas med i beräkningen. Ett centrallager 
i Stockholm är ingen bra idé, arbetskraften 
kostar för mycket.

Lagerhyran är förhållandevis oviktig.
– Hyran är mindre än en procent av en 

varas kostnad, det är väldigt lite jämfört med 
exempelvis distributionen – som i e-handeln 
kan uppgå till 20 procent. 

Desto viktigare är produkttillgänglighet.
Ett läge som minskar distributionskost-

Dålig lönsamhet i e-handeln
Få e-handelsbolag är lönsamma. Trots det 
är investeringsviljan inom e-handeln väldigt 
stark. 

– Men e-handeln underpresterar finan-
siellt. I stället för en avkastning i alla fall nivå 
med börssnittet har man två procent eller 
minusresultat och det innebär att inte alla 
kommer att klara det här, säger Pär Sand-
ström,

Han menar att det finns en risk för en 
”logistikfastighetsbubbla” – att man överin-
vesterar och bygger mer lokaler än vad det 
finns behov av – om man ser till tillväxten i 
handeln.

– Vissa e-handlare måste gå omkull, inves-
terarna får hoppas på att de har satsat på rätt 
häst.

Varnar för logistikfastighetsbubbla
– E-handlarna säger att de ska gå i vinst snart, bara de 
blir tillräckligt stora. Men för mig är det varningsflagg 
på det synsättet, säger logistikprofilen Pär Sandström, 
som ser en risk för en ”logistikfastighetsbubbla” – att 
tillväxten i logistikytor gör ett plötsligt stopp när  
e-handlare tvingas ge upp kampen om lönsamhet. 

TäNKBaRT

– Vissa e-handlare måste gå omkull, menar pär sandström, som ser risk för en logistikfastighetsbubbla i e-handelns spår.



DET HÄNDER I UMEÅ!

Det händer mycket i Umeås infrastruktur och logistikutveckling. 
Umeå Hamn AB har under senare år genomfört stora strategiska investeringar för att utveckla hamnen som transportnod  

för effektivare transportmönster mellan väg, järnväg och sjöfart. Umeå Hamn ingår sedan 2011/12 i det europeiska TEN-nätet för 
hamnar och Umeå har den nordligaste åretruntförbindelsen med Finland och vidare österut via hamnen i Vasa. 

Under de kommande åren fortsätter utbyggnaden av transporttekniken i hela Umeåområdet.

Med dessa satsningar ser vi Umeå som ett än mer kostnadseffektivt transportcentrum som medger ett flexibelt nyttjande och  
samordning mellan de lika transportslagen. För transporter i öst-västlig riktning kommer investeringarna att ge ökad kapacitet,  
högre tillgänglighet och förbättrad säkerhet. För miljön kommer utvecklingen av transportsystemen i Umeå att innebära stora  

förbättringar för både kunder och operatörer.

•    Vi bygger en ny järnvägsterminal i Umeå Hamn

•  I Norrbotniabanans första etapp projekterar vi för en ny godsterminal vid Dåva Företagspark

•   Vi förbereder omfattande investeringar i hamnens järnvägsstruktur inför Trafikverkets fram-  
    tida omlokalisering av Holmsunds Bangård till vår nya terminal i hamnen

•   Vi tillskapar nya ytor för kommande investeringar i hamnen och erbjuder nya företag närhet  
    till järnväg och hamn

•  SCA:s planerade investering i ”Auroraprojektet” med 6-8 miljarder kronor. Hamnen kommer  
     bl.a.att hantera ytterligare 500.000 ton per år i och med att SCA:s enhet i Obbola ökar pro- 
    duktionen från 450.000 ton till 725.000 ton/år

•  Kvarken Link AB projekterar f.n. ett bygge av en ny modern och miljövänlig färja från 2021  
    för att möta det ökande behovet av gods och passagerare

•  Godsterminalen NLC Terminal ”inne i Umeå” ökar sin godsmängd och har nu fasta avgångar  
    till Göteborg, Nässjö, Helsingborg och Rosersberg

•  I anslutning till NLCTerminal har tillskapats ytor för nyetablering - här finns bl.a   
    Martin & Servera och DSV och  vi erbjuder nya transportintensiva företag att etablera sig

KVARKEN LINK AB



Finns ditt nästa logistiksamarbete i Östergötland? 

Klustret finansieras med stöd från Region Östergötland och Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF).

Östergötland är en hållbar och stark logistikregion. Nu drar vi igång arbetet med 
Logistikkluster Östergötland med syfte att etablera en gemensam arena för logistik-
företag och logistikfrågor i regionen. Genom detta vill vi: 

• Öka företagens och regionens konkurrenskraft
• Stimulera miljöfokus och energieffektivisering
• Främja hållbarhet
• Skapa en gemensam plats för samverkan och utveckling

Med detta skapar vi landets främsta logistikkluster med fokus på hållbarhet. 

Läs mer på logistikklusterostergotland.se 

LOGISTIKKLUSTER
ÖSTERGÖTLAND

• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser

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

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

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

www.eastsweden.se

LINKÖPING
NORRKÖPING

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 logistikkluster och vad det kan ge ditt 
företag? Kontakta pontus.lindblom@norrkoping.se eller 
pia.carlgren@linkoping.se

Med världen runt hörnet.


