
Stockholms hamnars nya godshamn Norvik, fem mil söder om Stockholm,  
och Gävle hamn med operatören Yilport, kapprustar för att vinna framtidens 
godsflöden till sjöss, och Intelligent Logistik har besökt dem båda. Men har  
de vad som krävs för att attrahera godset?
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Tuff kamp om flödena  
Hamninvesteringar inget självklart 
recept för ökade godsflöden till 
sjöss, menar Inge Vierth.  

Varning för Brexit   
– Inte ett enda företag jag mött har 
förberett sig tillräckligt för Brexit, säger 
tullexperten Lars Karlsson.   

Het marknad för logistik  
Fastighetstransaktionerna har 
exploderat de senaste två åren, 
säger Amanda Welander.  
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 sid 21  sid 26  sid 7

Alibaba planerar att bygga upp 
sin första europeiska logistik-
hub vid Liège flygplats i Belgien, 
där bolaget satsar 750 miljoner 
kronor på en 220 000 kvm stor 
logistikenhet som ska stå färdig 
2021. 

Alibaba till Europa

 sid 5

 sid 19–20

Granskade trafikprognoser
Energimyndigheten och Trafikverkets 
prognoser på hur trafikmängden kom-
mer att öka skiljer sig åt med nästan  
20 procent för år 2040 – i linje med 
myndigheternas särintressen.  
Det visar en färsk granskningsrapport 
från Riksrevisionen.

 sid 6
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Sveriges fetaste  
lagerautomation
Med fyravånings-plocktorn och 
AI-styrda robotar är Zalandos nya 
lager i Brunna något av det hetaste 
inom svensk detaljhandelslogistik. 

 sid 16–17

Sveriges 25 bästa  
logistiklägen 2019 
Göteborg återtar tronen som Sveriges 
bästa logistikläge 2019. I regionen finns 11 
procent av alla Sveriges stora lager, enligt 
ny statistik som Intelligent Logistik tagit 
fram med hjälp av Newsec. I år är gods-
flöden nytt kriterium, vilket gör att bland 
andra Helsingborg, Malmö och Trelleborg 
klättrar på listan. 

 sid 14–15
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Giganternas kamp

• Skyltläge E4
• Norrköping
• Logistik
• Bilhandel

Välkommen att kontakta 
oss på 011-36400
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2. Intelligent Logistik

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 13

Stockholm saknar hjärta för logistik 
Varje år listar Intelligent Logistik ”Sveriges bästa 
logistiklägen” och lika uppmärksammad som listan är, 
lika ifrågasatt och kritiserad blir den. Många kommuner 
och lägen blir glada över utmärkelsen, andra besvikna på 
att de inte får en högre placering. Några bryr sig inte alls. 
Den mest gnagande frågan, som vi många gånger ställt oss 
själva är: Vad berättar listan? Och vilken nytta har den för 
våra läsare? 

En del av kriterierna är det vi kallar för ”hårda krite-
rier” – som bra infrastruktur och närhet till konsumenter 
och ekonomiska tillväxtcentra. Där folk vill bo vill alla eta-
blera sig, inte bara logistikaktörer. Frågar man fastighets-
branschen var de vill ha lager blir svaret alltid detsamma: 
Stockholm, Göteborg och möjligtvis Malmö/Helsingborg. 
För de som kan logistik kan Jönköping och Örebro läggas 
till på önskelistan. Att Stockholm hamnar i topp handlar 
om vinstintresse – man vill äga fastigheter där marknads-
värdet stiger. 

Men det finns framgångsrik logistik som inte kan för-
klaras av hårda kriterier. Det finns värden som faktiskt inte 
med självklarhet finns i en storstad. Sådana mjuka värden 
kan vara kompetens – att det finns trogen, lojal arbetskraft 
som brinner för företaget man jobbar på. Att kommunen 
välkomnar etableringar och underlättar för företagande är 
ett annat. Där har vi Eskilstunas strategiska satsningar på 
logistik och Morgongåvas utveckling till ett framgångsrikt 
e-handelskluster som utmärkta exempel. Framgångsrika 
logistiklägen går att skapa med logistikklimat och tradi-
tioner som gör det lättare att bedriva logistik. 

Sen har vi Göteborg – som dels är en frodig tillväxtre-

gion men också har utmärkt infrastruktur, unik kompe-
tens och ett starkt regionalt nätverk som satsar strategiskt 
på logistik. Där ligger Stockholm i lä: obefintligt regionalt 
samarbete, noll intresse för logistiketableringar från de 
flesta kommuner och skralt med logistikkompetens och 
trogen personal. Stockholm saknar hjärta för logistik.

Så även om Stockholm ligger överst på lager-önskelistan 
när man frågar fastighetsekonomer så vet vi i branschen att 
det inte alltid är rätt svar för en fungerande logistikverk-
samhet. Att orten brinner för sina företag kan vara nog så 
viktigt som att hitta en attraktiv markplätt vid infarten till 
huvudstaden.

Listan över logistiklägen må vara lång – men kartans 
spridning visar på hur mycket hjärta för logistik som finns 
runtom i vårt land, inte bara var man gör en bra fastig-
hetsaffär. 

Vi är stolta över att sätta logistiken på kartan – och vi 
hoppas att du som jobbar med logistik har nytta av att läsa 
den här tidningen. 

Intelligent Logistik är Sveriges största renodlade 
branschtidning om logistik. Vi bevakar ämnets hela bredd, 
från inköp och transporter till produktion, fastigheter, 
infrastruktur och handel. Vår temabilaga i DI når 400 000 
läsare, affärsmagasinet har en upplaga på ca 10 000 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

Hilda Hultén
redaktör

klara eriksson 
Nyhetsredaktör

Gustaf berencreutz
Marknadsansvarig
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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.



www.corem.se

LÄGE FÖR NY LOKAL?

JÖNKÖPING – KINDGRENSGATAN 15
På Kindgrensgatan 15 kan vi erbjuda två lagerlokaler om vardera 2 500 kvadratmeter. Till lagerloka-
lerna finns cirka 500 kvm kontor. Åtta portar med lastkaj, tre markportar och ett utmärkt skyltläge 
intill korsningen E4/RV40. Utmärkt till omlastningscentral eller till exempel e-handel.

MÖLNDAL – NEONGATAN 8
På Neongata 8 kan vi erbjuda lagerytor av god kvalite. Lagret omfattar 2 200 kvm med tillhörande 
produktion. Idag finns markport men möjlighet finns att tillskapa ytterligare inlastning efter en ny 
kunds önskemål. Till denna yta finns 1 400 kvm kontor med mycket hög standard.

VÄXJÖ – HÖGSBYVÄGEN 1
På Högsbyvägen 1 kan vi erbjuda upp till 9 000 kvm med hög bärighet och möjlighet till genomkör-
ning. Ytorna är sprinklade och med läget i Växjö erbjuds god tillgång till kompetens samt en attraktiv 
totalkostnad.

TEKNISK INFORMATION
• Portar: 1 1 st, varav 3 i markhöjd.

• Grund: Platta på mark.

• Takhöjd 3,5 - 5,5 meter.

TEKNISK INFORMATION
• Grund: platta på mark.

• Takhöjd: 6,4 meter under balk.

• Kontor med matsal och konferensrum.

• Uppvärmningssätt: Fjärrvärme.

TEKNISK INFORMATION
• 20+ portar.

• 6 tons bärighet.

• Upp till 10 meter i takhöjd.

• Mycket god kraftförsörjning.

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 
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I februari godkände de tyska myndighe-
terna i Schleswig-Holstein bygget av den 
18 kilometer långa väg- och järnvägs-
tunneln under sundet mellan rödby och 
puttgarten, vilket innebär att byggstar-
ten kommer allt närmare. 

– Det här är ett ytterligare viktigt steg för oss 
när vi arbetar med att färdigställa Fehmarn-
Bält-tunneln, och visar vikten av projektet 
för Schleswig-Holstein, kommenterar Claus 
F. Baunkjær, CEO of Femern A/S.

Godkännandet från de lokala myndighe-
terna i Schleswig-Holstein kan överklagas till 
den federala domstolen i Leipzig, men i ett 
pressmeddelande säger sig Femern A/S vara 
”väl förberedda” om sådana problem skulle 
uppstå. 

– Vi räknar med att den juridiska pröv-
ningen tar två år. Men om våra ägare vill det 

omkring 4 000 personer saknas inom 
transportbranschen de närmaste fem 
åren, och störst är bristen på lastbils-
förare och lokförare, enligt arbetsför-
medlingens färska femårsprognos över 
arbetsmarknadens utveckling. 

Lastbilsförare och lokförare kommer ha 
mycket goda möjligheter till arbete det när-
maste året, enligt Arbetsförmedlingen, vilket 
beror på att det är för få som utbildats och 
har yrkesförarbevis (YKB). Även på fem års 
sikt kommer möjligheterna till arbete vara 
goda inom transportområdet. Jobbmöjlighe-
terna skiljer sig dock mellan olika yrken, då 
till exempel lastbilsförare bedöms ha mycket 

goda möjligheter till jobb medan lager- och 
terminalpersonal väntas möta en hård kon-
kurrens om jobben – gemensamt för de yrken 
som har goda eller mycket goda möjligheter 
till arbete är att de kräver något slags förar-
bevis medan yrkena med hård konkurrens 
om jobben oftast har lägre utbildningskrav. 
Den växande e-handeln leder till en positiv 
utveckling inom transportbranschen som 
helhet, vilket bidrar till en ökad efterfrågan 
på personal inom gods- och varutranspor-
ter, men den tekniska utvecklingen kommer 
påverka jobbmöjligheterna negativt då vissa 
arbetsuppgifter kan komma att rationaliseras 
bort, enligt Arbetsförmedlingens rapport. 

Hamnarbetarförbundets konflikt med 
Sveriges hamnar kostar miljarder och 
puttrar oförtrutet på.

Enligt en beställd rapport från Svenskt 
näringsliv var kostnaden för konflikten 4,5 
miljarder kronor, enbart under 2017. Stridsåt-
gärderna under den nu pågående hamnkon-
flikten får också andra konsekvenser än 2017 
års konflikt i containerterminalen i Göte-
borgs hamn, då det nu är godsflödena inom 
Europa påverkas. 
– Det vi stoppar nu i så fall är handeln inom 
Europa. Det är andra varor och den är mer 

tidskänslig än vad containertrafiken är, sa 
Johan Woxenius, till SR då konflikten star-
tade. Konflikten, som beror på att Hamnar-
betarförbundet stoppats från ett eget kollek-
tivavtal med arbetsgivaren Sveriges hamnar, 
bröt ut i januari och berör roro-hamnar 
och industrihamnar från Malmö i söder till 
Umeå i norr. Punktstrejker som bemötts med 
lockout-åtgärder har bytt av varandra under 
januari och februari. Regeringens utredning 
om en förändrad strejkrätt, som kunde ha för-
hindrat de nuvarande avbrotten i hamnarbe-
tet, skulle varit klar den 30 maj, men beräknas 
nu presenteras den 20 juni.

kan vi arbeta vidare i Danmark under tiden 
och göra mycket klart. Vi har fortfarande 
som mål att tunneln ska öppna under 2028, 
säger Jens Villemoes, informationsansvarig 
för Femern A/S som driver projektet, till SvD.

Godkännandet från de tyska myndighe-
terna gäller den del av tunneln som ligger 
på tyska sidan, från Danmarks sida är man 
mycket positiva till bygget och Danmark står 
för lejonparten av finansieringen – som vän-
tas gå på omkring 125 miljarder SEK, enligt 
SvD. Tunneln kommer att byggas genom att 
89 tunnelelement byggs i en ny fabrik vid 
Rødbyhavn, det är också i den fabriken som 
arbetet kommer att starta först. 

En färdig Fehmarn-Bält-förbindelse skulle 
innebära ett stort lyft för godstrafiken och att 
det totala avståndet för godstransporter mel-
lan Tyskland och Sverige minskar med 160 
km. 

Tyskt ja till Fehmarn-Bält

Stor kompetensbrist inom 
transportyrken

Segdragen hamnkonflikt  
kostar miljarder

fehmarn bält-förbindelsen kan stå färdig 2028. 

Det blir stor brist på chaufförer de närmaste fem åren, enligt arbetsförmedlingen. 

Ingen lösning på hamnkonflikten i sikte. 
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Den 21 januari fick Sverige äntligen 
en ny regering – och med det ett helt 
nytt departement för infrastruktur, dit 
även energi- och digitaliseringsfrågorna 
lokaliseras.

Tomas Eneroth (S), som blev infrastruk-
turminister vid Anna Johanssons avgång 
sommaren 2017, sitter kvar på posten, vilket 
välkomnas av många i branschen, däribland 
Tove Winiger, politik- och hållbarhetsansva-
rig på Sveriges Åkeriföretag.

– Vi är väldigt glada att Eneroth fortsät-
ter som infrastrukturminister, vi har haft en 
mycket god dialog med honom och fått se 
mycket verkstad under hans tid. 

Tove Winiger välkomnar också att energi-

frågorna nu hamnar på rätt ställe – tillsam-
mans med infrastrukturen.

– Det är jättebra, därför att när vi pratar 
om klimatfrågor och branschens framtid, då 
handlar det om vad vi ska köra på. Det är den 
viktigaste frågan i klimatomställningen. 

När klimat och transport debatteras blir 
det mycket fokus på hur man ska förändra 
infrastrukturen, menar hon, men en sådan 
omställning kräver en samordning med 
områden utöver de traditionella: väg, järnväg 
och sjöfart.

– Det här skapar förutsättningar att kunna 
koppla ihop det, jag tror det är väldigt bra, vi 
ska ju ha en helt ny infrastruktur för alterna-
tiva bränslen, oavsett om det är gas eller el, 
säger Tove Winiger. 

El- och IT samlas i nytt  
infrastrukturdepartement

Jättebra med energi och infrastruktur i samma departement, anser tove winiger.
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Intelligent Logistik. 5

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

Kinesiska e-handelsjätten Alibaba har inga 
planer på att etablera sig i Sverige – åtmins-
tone om man får tro bolagets Nordenchef 
David Lloyd. 

– Vi har en väldigt framgångsrik plattform 
i Kina med mer än 580 miljoner aktiva använ-
dare i månaden. Det är dessa kunder som vi 

har i fokus. Vi vill inte hitta nya svenska kun-
der för svenska märken utan ge våra kinesiska 
kunder fler utländska varumärken, sa David 
Lloyd till DI digital vid en konferens i Stock-
holm i december.

Alibabas mål är att bygga ett globalt e-han-
delsnätverk, Electronic World Trade Platform 
(eWTP), så att fler företag ska kunna sälja sina 
produkter via nätverket, till främst den kine-
siska marknaden. Alibaba turnerar nu runt 
om världen och skriver partneravtal med 
strategiskt utvalda länder. Först ut i Europa 
att ansluta till eWTP är Belgien. 

komplement till wto 

Enligt Alibaba är eWTP ett komplement till 
Världshandelsorganisationen WTO, och 
målet är att eliminera e-handelshinder genom 
reformer som sänkta exportavgifter och snab-
bare tullhantering. Det är Alibabas logistik-
bolag Cainiao som står för satsningen. Totalt 
investerar Cainiao 13 miljarder euro, drygt 
130 miljarder kronor i nätverket, med hubbar 
i bl a Liege, Hong Kong, Kuala Lumpur och 

Alibaba bygger e-handelshub i Belgien 
Alibaba planerar att bygga upp sin första europeiska 
logistikhub vid Liège flygplats i Belgien, där bolaget 
satsar 750 miljoner kronor på en 220 000 kvm stor 
logistikenhet som ska stå färdig 2021. Satsningen är 
en del i projektet Electronic World Trade Platform 
(EWTP) med målet att eliminera handelshinder för  
e-handel till Kina för mindre företag. 

Moskva. Bolaget har också skrivit partner-
avtal med Rwanda. I december slöts samar-
betsavtalet mellan Alibaba och den belgiska 
staten om en gemensam satsning på eWTP. 

– Det här kommer att bli en enorm möjlig-
het att öka exporten och ge stora ekonomiska 
fördelar till samhället, bland annat i form av 
nya arbetstillfällen i Liege, säger Belgiens pre-
miärminister Charles Michel om samarbetet. 

bygger logistikhub

Satsningen i Belgien medför att Alibaba byg-
ger en 220 000 kvm stor logistikhub vid flyg-

platsen i Liege. Investeringen uppgår initialt 
till 75 miljoner euro, och anläggningen pla-
neras tas i drift i början av 2021. 

– Den här satsningen kan få stor betydelse 
i Europa. Vi tror att eWTP kommer att öppna 
en enorm potential för europeiska företag att 
utnyttja fördelarna med global handel, sär-
skilt till den kinesiska marknaden, där efter-
frågan på europiska produkter är stor, kom-
menterar Alibabas vd Daniel Zhang. 

Planen är att fler länder ska anslutas till 
eWTP framöver, även i Europa.

av HILDa HuLtéN 
– Den här satsningen kan få stor betydelse i 
europa, säger Daniel Zhang. 

alibaba satsar 130 miljarder kronor på ett globalt nätverk för e-handel. Den första europeiska 
hubben hamnar i Liege, belgien. 
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– Jag såg hur bransch efter bransch revolu-
tionerades med hjälp av digitala verktyg och 
slogs av hur lite som hände i fastighetsbran-
schen. Digital signering för sekretessavtal 
förekom till exempel inte inom fastigheter, 
säger Tentacles vd Phillippe Gremillet. 

Han grundade Tentacle 2017 tillsammans 
med Daniel Zeitoun. Idén är dels att bygga en 
plattform för nätverkande mellan fastighets-
ägare, investerare och transaktionsrådgivare, 
dels att effektivisera processerna inom allt 
från marknadsscanning och annonsering till 
informationsdelning och processhantering i 
affären ända fram till budgivningen. Tjäns-
ten lanserades i början av 2017 och har snabbt 
blivit populär.

– I december 2017 hade vi 50 procent mark-
nadstäckning, idag görs 95 procent av alla 
transaktioner av medlemmar i vårt nätverk, 
säger Philippe Gremillet, som har bakgrund 
inom transaktionsrådgivning på GP Bull-
hound och fastighetstransaktioner på ägarsi-
dan på Areim.

Tentacle är inte ensamma om att vilja digi-
talisera den kommersiella fastighetsmarkna-
den. I januari 2018 lanserades en liknande 
marknadsplats för kommersiella fastigheter, 
Propstreet. 

– Vi och Propstreet startade ungefär sam-
tidigt och visste inte om varandra, men idén 
är ungefär densamma. Det är bra att det finns 
en till aktör som är ute och sprider det här, 
det behövs när det handlar om att förändra 
beteenden, säger Philippe Gremillet.

tydligt digitalt skifte

Enligt Philippe Gremillet har nätverket redan 
fått stor effekt på marknaden. 

– Innan vi startade misstänkte vi att fast-
ighetsbranschen stod inför ett digitalt skifte, 
det har vi verkligen fått bekräftat under 2018. 
Aktiviteten i plattformen har växt kraftigt 
under året. 

I princip alla stora fastighetsaktörer är 
redan anslutna till tjänsten. Medlemskapet är 
gratis och Tentacles förtjänst ska komma från 
transaktioner som genomförs i sajten och 
kringtjänster kring dessa. Tentacle har även 
partnerskap med rådgivare, som kan scanna 
marknaden och hitta nya kunder genom 
tjänsten. Den stora nyttan för branschen är 
att kontaktytorna växer.

– Fastighetsbranschen är nätverksbaserad 
och affärerna har hittills berott på vem som 
känner vem. Både köpare och säljare har 
behövt lägga massor av tid och energi på att 

Digitala nätverk ska öka fastighetstransaktionerna
– Det finns otroligt många transaktioner som aldrig 
görs på grund av ineffektiviteter i marknaden, säger 
Phillippe Gremillet, vd på startupföretaget Tentacle, 
ett digitalt matchningsnätverk för transaktioner med 
kommersiella fastigheter.

undersöka marknaden och hitta rätt objekt 
och köpare.

Många fastighetsägare sitter idag på fastig-
heter som de kan tänka sig att sälja, men som 

av olika anledningar inte läggs ut, menar Phi-
lippe Gremillet.

– Det kan vara resurs- eller tidsbrist, eller 
att man är osäker på att det finns intresse till 
det pris man vill ha. Lägger man upp objektet 
i Tentacle kan man få svar på några timmar 
om intresse finns, och det går att lägga upp 
objekt anonymt.

Köpare kan skapa en bevakning av intres-
santa fastigheter och automatiskt få informa-
tion när ett objekt som matchar ens kriterier 

dyker upp.
– Köpare och säljare – som kanske aldrig 

skulle ha gjort det annars – kan hitta varan-
dra. 

Mer än transaktioner

På sikt kommer digitaliseringen att leda till 
fler transaktioner, tror Philippe Gremillet, 
men för Tentacle handlar deras tjänst om mer 
än ”bara” transaktioner.

– Det skapas många andra värden på mark-
naden genom den här tjänsten, som också går 
att utveckla. Vår vision är att förenkla, effek-
tivisera och snabba på transaktionerna så att 
marknaden som helhet blir större för kom-
mersiella fastigheter.

De senaste två åren har transaktionerna 
med logistikfastigheter ökat markant i Sve-
rige, från att omsätta ett par miljarder per 
år till att 2018 omsätta närmare 18 miljarder 
SEK (se sid 7).

– Logistik är ett väldigt intressant, växande 
segment. Och det är ju ett roligt sammanträf-
fande att transaktionerna ökat sedan vi star-
tade.

av HILDa HuLtéNwww. skaraborglogisticcenter.se

Skaraborgs Logistic Center i Falköping är strategiskt placerad
i knutpunkten mellan västra och södra stambanan. 

Vi har daglig tågpendel  till och från Göteborgs Hamn.

Kontakt: 
Lennart Karlsson / 0511-34 20 62 / lennart.karlsson@jula.se

Vi kan erbjuda effektiva 
lager- och logistiklösningar?

Unik etableringschans
– mitt i logistikcentret!

Jula Logistics AB

Annons Skaraborg Logistic Center 2019.indd   1 2019-01-25   13:19:50

tentacles grundare philippe Gremillet och Daniel Zetoun vill förenkla, effektivisera och snabba 
på transaktionerna för kommersiella fastigheter – så att marknaden som helhet kan växa. 
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»Vi misstänkte att fast-
ighetsbranschen stod 
inför ett digitalt skifte, 
det har vi verkligen fått 
bekräftat«
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Historiskt har kontorsfastigheter varit inves-
terarnas absoluta favoritobjekt. Men 2018 
pekades industri- och logistiksegmentet 
för första gången ut som det hetaste, enligt 
CBREs Investor Intentions Survey 2018. 

– Intresset för att köpa logistik är rekord-
stort, säger Amanda Welander, analyschef på 
CBRE i Sverige. 

Det stora intresset för logistikfastigheter 
leder till hårda budgivningar och sjunkande 
direktavkastningskrav (yielder). 

– Förra året sjönk yielderna till omkring 
4,75 procent för industri och logistik i Sve-

rige. Det är rekordlågt. För kontor låg de stilla 
under 2018, så logistik skiljer sig från mark-
naden i övrigt. 

Historiskt höga transaktionsvolymer

2017 var ett rekordår för transaktioner inom 
segmentet industri och logistik i Sverige. 
Totalt gjordes 89 fastighetsaffärer på totalt 
närmare 19 miljarder SEK. 

2018 började trögt men tog igen rejält på 
slutet och slutade på 86 affärer värda sam-
manlagt 17,6 miljarder SEK. Under perioden 
2011–2016 låg årsomsättningen på 2–7 mil-

Transaktionsvolymer för logistik exploderar
Efter att transaktionsvolymerna för logistik legat och 
puttrat på 2–3 miljarder per år, har volymerna explo-
derat de senaste två åren. 2017 såldes logistikfastigheter 
för närmare 19 miljarder i Sverige och 2018 var inte 
långt efter med 17,6 miljarder SEK. 
 – E-handeln ökar efterfrågan på logistik, det är ett 
systemskifte som pågår nu, säger CBREs analyschef 
Amanda Welander. 

jarder SEK för industri och logistik, enligt 
CBREs statistik.

– Det har blivit både fler och större fastig-
hetsaffärer inom logistik de senaste två åren, 
och segmentet växer betydligt snabbare än 
fastighetsmarknaden i övrigt, säger Amanda 
Welander. 

Under åren 2011–2016 utgjorde logistik och 
industri 1–4 procent av den totala transak-
tionsmarknaden, för 2017 och 2018 var siffran 
14–15 procent.

– Det är en enorm ökning, marknaden har 
verkligen exploderat de senaste två åren. 

Den främsta förklaringen är e-handelns 
snabba tillväxt, menar Amanda Welander. 

– E-handeln ökar behovet av logistikytor, 
inte minst av mindre lager i citynära lägen. 
Det är ett strukturellt skifte av handeln som 
sker nu och många vill vara med på resan. 

Global prisharmonisering 

En annan trend Amanda Welander ser är att 
priserna håller på att harmoniseras globalt i 
heta logistiklägen.

– Vi ser att yielderna i stora hamnstäder i 
världen håller på att harmoniseras. Yielderna 
sjunker generellt och priserna för logistik-
fastigheter i städer som Göteborg börjar 

närma sig de i t ex Hong Kong. 
Det har också börjat viskas om en överhett-

ning av marknaden och en annalkande fast-
ighetskrasch, men än så länge tycker Amanda 
Welander inte att man ska oroa sig.

– Det brukar byggas betydligt mer på spe-
kulation när marknaden är överhettad, men 
än så länge är det ganska ovanligt i Sverige. 
De flesta fastighetsbolag väntar med att bygga 
tills de har en hyresgäst, vilket tyder på en 
sund marknad. 

av HILDa HuLtéN

NYKVARN

SÖDERTÄLJE
E20

E20

E4

E4/E20

Den nya trafikplatsen 
Almnäs till och från E20 minuter till  

Stockholm City30

Områdets storlek, ca 1 000 hektar, 
har plats för utrymmeskrävande verk-
samheter vilket gör det möjligt  
att successivt expandera.

Södertälje 
hamn är 
knutpunkt 
för gods-
transporter 
på fartyg.

StockholmEskilstuna/Göteborg

Helsingborg

Ett logistiskt nav, 
nära både E20 och E4

Etablera er i Stockholm Syd
Stockholmsregionen är på väg att få ett nytt logistiskt nav.  I 

direkt anslutning till E20, nära E4, Svealandsbanan genom 

området, Södertälje Hamn endast några minuter bort och 

Stockholm/Skavsta flygplats inom 50 minuter. Ett cirka 1 000 

hektar stort område med plats för verksamheter som logistik, 

industri, utbildning och kontor. Stockholm Syd erbjuder 

skräddarsydda lokaler och exploaterbar mark. Läs mer på 

www.stockholmsyd.se.

STOCKHOLM

UPPSALA

SÖDERTÄLJE
Nykvarn

Örebro

Norrköping

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås

Arboga

Arlanda

E20

E18

E18

E4

E4

mellan Södertälje och Nykvarn

Stockholm Syd – i skärnings-
punkten mellan E20 och E4.  

Svealandsbanan löper genom 
Stockholm Syd med anslutna 
industrispår direkt in området.

Södertälje Hamn som är en 
knutpunkt för godstransporter 
via fartygstrafiken ligger  
bara 10 minuter bort.

50 minuter söderut ligger flyg-
platsen Stockholm/Skavsta. 

Det nya 
logistiska 
navet

År   2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Omsättning 
(Mrd SEK) 1,9 3,0 2,0 2,0 5,2 6,8 19,0 17.6

Antal affärer 15 21 26 22 50 56 89 86

Andel av total- 
marknaden 2 % 4 % 2 % 1 % 4 % 4 % 14 % 15 %

– Det görs både fler och större fastighetsaffä-
rer inom logistik, säger amanda welander. 
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Innovativa paketombud 
– framtidskoncept för köpcentrum?

Retaildöden i spåren av e-handeln har varit en 
snackis senaste åren. Även om få nog tror på 
en butiksdöd fullt ut så försöker många han-
delsaktörer vara proaktiva och agera för att 
möta den växande e-handeln.

En sådan aktör är fastighetsägaren Atrium 
Ljungberg, som bland annat äger Sickla köp-
centrum i Stockholm och handelsplatsen 
Mobilia i Malmö. Där har man öppnat ”fram-

tidens paketombud” Leveriet – en luftig, triv-
sam lokal med provrum, dit kunder, genom 
att ändra postnumret, kan få sina paket leve-
rerade. 

e-handel naturlig del 

– Vi har i många år arbetat med det vi kallar 
helhetsmiljöer: stadsmiljöer med en kombi-
nation av olika funktioner som arbetsplat-

Köpcentrumen slåss för sin fortlevnad och nya grepp 
tas för att integrera den digitala handeln i den traditio-
nella. I Sickla i Stockholm testar fastighetsägaren Atri-
um Ljungberg nya konceptet Leveriet, där stressade 
e-handelskunder i lugn och ro kan prova e-shoppade 
kläder och returnera de plagg som inte håller måttet  
på plats. 

ser, utbildning, kulturverksamhet och olika 
typer av handel. Attraktiva stadsmiljöer 
som är blandade och inte döda en viss tid på 
dygnet, utan med flera typer av komplette-
rande verksamhet, berättar Mattias Celinder, 
affärsområdeschef för fastigheter på Atrium 
Ljungberg, när vi träffas på Leveriet i Sickla 
köpkvarter.

Skillnaden mot Leveriet och de paketom-
bud som jag har erfarenhet av – den murriga 
kvartersbutiken på hörnet, eller godiskiosken 
som kräver en rejäl omväg jämfört mot mina 
vanliga, dagliga slingor – är ganska stor. 

– Många logistikföretag ser de som skickar 
paketen som kunder, men vi fokuserar på 
slutkonsumenten – vårt fokus har varit hur vi 
kan underlätta e-handeln för konsumenten, 
berättar Mattias Celinder. 

Från idé till färdig produkt tog Leveriet 
endast nio månader att skapa, och resultatet 
av tankearbetet blev något i stil med ”gam-

maldags postkontor möter hotellobby”. 
– Här kan man packa upp paket – källsor-

tera emballaget, slå in paket, prova direkt och 
göra returer.

Integrerad e-handel och fysisk handel

Att e-handelskunder kan kombinera uthämt-
ningen av e-handlade paket med andra ären-
den i köpcentrumet, är en tanke. 

Leveriet har idag samarbetsavtal med 
Postnord, DHL, Schenker och UPS, men vill 
gärna utöka till fler transportörer. Portarna 
slogs upp i december, mitt under julhandeln.

– Det kanske inte var världens bästa tillfälle 
egentligen, när alla logistikaktörer hade fullt 
upp med att klara paketvolymerna och inte 
direkt hade tid att tala med oss, säger Mattias 
Celinder. 

När e-julhandeln peakade i mitten av 
december styrdes en del av de befintliga 
transportörernas flöden om till Leveriet och 
det var då man hade som mest att göra, berät-
tar Emma Larsson och Linus Goldring, som 
bemannar Leveriet vid vårt besök. 

– Alla kunder vi har mött är positiva och 
uppskattande. Det tycker att idén är bra och 
är nöjda med att här är lugnt och behagligt, 
säger Emma Larsson.

efterfrågat paketombud

Ett modernt paketombud har varit något 
som efterfrågats av näringsidkarna i Sickla 
– Atrium Ljungbergs hyresgäster. 

– Vi började med att intervjua butikshand-
lare och e-handelskunder om hur vi ska göra 
med e-handeln och hur de tänker att den ska 
utvecklas. Något som kom fram då var att 
säljer man dyrbara produkter, så ligger det 
paketet sedan hos ombudet, kantstött, kanske 
under en massa andra paket. 

En varsam och värdig hantering av varorna 
var något som efterfrågades. 

– Man kan väl se Leveriet lite som ett gam-
maldags postkontor, men med fler leverantö-
rer, säger Mattias Celinder.

utskjutet lager

Leveriet består av två ytor, en del där kun-
derna får vara och en lika stor lagerdel och 
på sikt hoppas man kunna utveckla koncep-
tet, och göra det möjligt för varuägare att 
använda Leveriet som s k utskjutet lager – som 
lagerhåller (små) säsongsvaror, och kunder 
som beställer kan få erbjudande om att hämta 
på Leverietpå en gång.  

– En del av butiskytan erbjuder vi också till 
företag som vill visa upp sig, en slags ”pop up” 
yta, just nu är det Something Borrowed som 
står här. 

text oCH foto: kLara erIkSSoN

internet of things handlar om att dela 
information längs försörjningskedjan  
genom att koppla upp varor och gods-
bärare. satsningen leveriet är tekniskt 
möjlig genom ericssons nya globala iot-
standard för logistik ”internet of  
logistics” och leveranshanteringssys-
temet logtrade. den bakomliggande 
teknologin möjliggör bland annat att  
leveriet kan ta emot leveranser från 
vilken transportör som helst. 

IoT- STAndArd BAkom 
LEVErIET

förnyade paketombud med kringservice? kanske snart i ett köpcentrum nära dig. 

– Man kan väl se Leveriet lite som ett gammal-
dags postkontor, men med fler leverantörer, 
säger Mattias Celinder.

När IL kommer på besök kör ”Something borrowed” - för den som vill hyra i stället för att köpa sina kläder, en "pop up" hos Leveriet i Sickla. 
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Designonlines nya lager byggs på en 21 000 
kvm stor tomt i Smedby utanför Kalmar, och 
blir 9 500 kvm stort, varav 1 100 kvm kontors- 
och utställningslokal.

– Vi skrev kontrakt i november och läm-
nade in bygglovet i december, så det är snabba 
puckar, berättar Patrik Lööv, affärsutvecklare 
på Logistic Contractor, som bygger och äger 
det nya lagret. 

Markarbetena påbörjas i januari och den  
1 september kommer Designonline få till-
träde till lokalerna för sina egna installationer 
av ställage, plockhyllor och banor. I nuläget 
planeras ingen automation i lagret. Designon-
line har drygt 100 anställda och säljer skan-
dinavisk design i 70 länder. De flyttar från ca  
4.000 kvm befintliga lager- och kontorsytor 
på Amerikavägen i Kalmar – företagets tionde 
flytt sedan starten 2002. 

avgörande med bra arbetskraft 

Enligt Patrik Lööv är logistikläget utmärkt av 
flera skäl.

– Det är till stor del tillgången till arbets-
kraft som avgör hur framgångsrik en e-hand-
lare blir och här gör Designonline helt rätt i 
att stanna i Kalmar. E-handlarna kommer 
inte främst att ha sina lager i storstäderna, de 
kommer att ligga på mindre orter som Vans-
bro, Morgongåva och Kalmar, där det finns 
trogen och hängiven personal, menar Patrik 
Lööv. 

Enligt Patrik Lööv är Kalmarregionen en 
väl fungerande fastighetsmarknad. 

– Det finns i princip inga vakanser alls och 
ett uppdämt behov av logistikytor. Vi har räk-
nat på flera projekt i Kalmar bara under det 
senaste året, så det blir säkert något mer snart. 

Fastigheten är en av åtta logistikfastigheter 
som Logistic Contractor har i ”pipen” som 
egna utvecklingsprojekt. Andra är Planta-
gen, Bring Frigo och Ateas lager som i somras 
såldes till NRP, och Ebrex, Continental och 
Lykos lager som såldes till Arctic i decem-
ber. Förutom Designonlines lager i Kalmar 
utvecklar LC också ett 8 000 kvm stort lager 
åt läkemedelsgrossisten TMJ utanför Köpen-
hamn. 

– Efter tre års arbete har vi äntligen spräckt 
nollan och fått vår första etablering i Dan-
mark, det är jättekul!

Jättelager i Nybro

Ett annat e-handelsföretag som storsatsar i 
regionen är Royal Design, som planerar för 
ett nytt jättelager intill riksväg 25 i Nybro. Det 
är grundaren och vice vdn Andreas Ekbergs 
nystartade bolag E-commerce Warehouse 
Solutions som står för investeringen. Han pla-
nerar att bygga ett 40.000 kvm stort lager i två 
etapper i Nybro, för att sedan hyra ut lokalen 
till Royal Design. Lagret flyttas från befintliga 
lokaler i Orrefors, och Andreas Ekberg hop-
pas kunna locka dit fler e-handelsföretag och 
sätta Nybro på logistikkartan. 

– Det är kul att vi kan göra den här sats-
ningen i Nybro. Vi undersökte möjligheten 
att etablera lager i 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, sade Andreas Ekberg till  
Kalmar24.se i höstas. 

– Det finns mark för att expandera ytterli-
gare. Vi hoppas på att få dit andra e-handels-
företag som vi kan samarbeta med. Vi vill 

Byggboom för e-handelslager i kalmar 
Royal Design planerar ett lager på totalt 40 000 kvm i 
Nybro utanför Kalmar. Men de är inte ensamma om 
att satsa i regionen: E-handelsföretaget Designonline 
förlägger ett nytt 9 500 kvm stort lager till Kalmar. 
 – Det är en jättebra marknad i Kalmar just nu, vi 
har fått flera förfrågningar bara det senaste året, säger 
Patrik Lööv på Logistic Contractor, LC, som utvecklar 
lagret.  

sätta Nybro på kartan.
En lokal entreprenör bygger och huset blir 

265 meter långt och 73 meter brett. Den för-
sta delen på 20 000 kvm ska stå klar i oktober 
2019. 

– Vi var med och räknade på det projektet 
även vi, men tomten är väldigt smal så huset 
blir 0,75 s avlångt och inte så generiskt, säger 
Patrik Lööv. 

av HILDa HuLtéN

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

– e-handlarna kommer inte ha sina lager i storstäderna, de kommer att ligga på orter som vansbro, 
Morgongåva och kalmar, där det finns trogen och hängiven personal, säger patrik Lööv. 

Så här ska Designonlines nya lager i Smedby se ut. 
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Det byggs rejält i Logistiksverige. Förra året 
färdigställdes sammanlagt 29 logistikfastig-
heter på över 10 000 kvm i Sverige, sam-
manlagt 571 000 kvm, vilket gör 2018 till 
ett historiskt rekordår. Även framåt ser den 
höga byggtakten ut att hålla i sig. Hittills har 
23 större logistikbyggen som ska färdigstäl-
las under 2019 offentliggjorts, en total yta på  
515 050 kvm. 

byggboom i borås 

Nära en fjärdedel av årets ytor – 122  650 
kvm – byggs på Viared i Borås. Speed bygger  
45  000 kvm, Ellos 34  650 kvm, Fristads 22  000 
kvm och Continental bygger 21 000 kvm. En 
viktig framgångsfaktor är stadens mål att 
alltid ha minst 250 000 kvm etableringsmark 
tillgänglig. 

– Många kommuner har industrimark, 
men vi har lagt ett antal hundra miljoner på 
att göra marken byggklar också, säger Anders 
Glemfelt, näringslivschef i Borås. 

De som vill etablera logistik har ofta bråt-
tom, ”time to market” har blivit mycket kor-
tare menar han. 

– I bästa fall har man ett år på sig från kon-
trakt till färdigt lager, ibland bara 8–9 måna-
der. Det gäller att trimma systemen och mini-
mera handläggningstiderna. 

Borås räknas till Göteborgsregionen som 
är Sveriges bästa logistikläge 2019, och som 
totalt får 191 450 kvm ny logistik under året. 
Förutom uppenbara styrkor som närhet till 
Göteborgs hamn, Landvetter, riksväg 40 och 
väl utbyggd järnvägsinfrastruktur har tillväx-
ten i textilindustrin och e-handeln bidragit 
till Borås starka utveckling. 

– Både textilindustrin och e-handeln går 
fruktansvärt bra just nu, det ger såklart effek-
ter. De som etablerar sig är nöjda och sprider 
ordet, och inte minst e-handeln i övriga Sve-
rige börjar få upp ögonen för fördelarna med 
Borås, säger Anders Glemfelt. 

LC bygger mest

Bland fastighetsutvecklarna leder Logistic 
contractor, LC, byggligan och utvecklar mest 
logistikytor under 2019 med 136 000 kvm. 
Näst mest bygger Logicenters med 130 600 
kvm, med Skanska-utvecklade fastigheten i 
Arlandastad inräknad. Trea i byggligan 2019 

är Catena med 63 000 kvm. LC byggde även 
mest logistik under 2018 med 140 800 kvm, 
följda av Bockasjö på 103 650 och Logicenters 
på 86 000 kvm. LC har historiskt främst byggt 
på uppdrag, men sedan 2018 satsar bolaget 
mer strategiskt på egna utvecklingsprojekt, 
som sedan säljs. 

– Det är väldigt stor efterfrågan på våra 
utvecklingsprojekt, säger Fredrik Jagersjö, 
affärsutvecklare på LC.

Enligt honom har intresset ökat något vad 
gäller att hyra lager än tidigare.

– Det är svårt att svara på vad det enbart 
beror på men högkonjunkturen har gjort att 
det går bra för många företag, som då väljer 
att fortsätta expandera genom att investera i 
sin verksamhet snarare än att placera peng-
arna i en fastighet.

Lönar sig med nytt lager

Att marknaden för logistikfastigheter är het 
har undgått få. 

– Det är en fortsatt stark marknad framåt 
vad vi kan se, 2018 var vårt bästa år någon-
sin för logistikfastigheter, säger Henrik Ahn-
ström, projektutvecklingschef på Skanska 
fastigheter. 

Skanska bygger bland annat åt Aditro/
Logicenters i Arlandastad och åt Postnord 
TPL i Helsingborg, ett bygge som ska vara 
klart 2020. Ett ytterligare storbygge är på gång 
i Stockholm som offentliggörs inom kort. Det 
Kubiklager på 17 600 kvm som Skanska pla-
nerar i Sörred har dock inte påbörjats än.

– Bygglovet är klart men vi avvaktar till 
någon av de hyresgästdiskussioner vi har lan-
dar i avtal, alternativt så fattar vi investerings-
beslut att bygga på spekulation.

Henrik Ahnström menar att det nu lönar 
sig att flytta till nytt lager.

– Investeringsmarknaden visar ett extremt 
stort intresse för logistik vilket leder till lägre 
avkastningskrav och att hyresnivåerna då sjun-
ker för nybyggen. Men sen stiger å andra sidan 
markpriserna, när marken nu börjar ta slut.

Storbyggen planerade 2020 

År 2020 ser det ut att bli storbyggenas år, 
där Logicenters och Kilenkryssets bygglov 
på 150 000 kvm i Bålsta är det största pla-
nerade projektet. Dock är inget byggbeslut 
taget där. Näst störst är Biltema som planerar 
120  000 kvm i Halmstad, och även Dahl, Mio, 
Postnord TPL, Jollyroom, Dawa Däck och 
Swedol planerar för nya storlager under 2020. 
Byggs allt som nu planeras blir 2020 ännu ett 
toppår, med över 500 000 kvm. 

Den rådande byggboomen får skeptikerna 
att höja varnande fingrar om en kommande 
fastighetskrasch. Men för logistik finns inga 
tecken på avmattning. 

– De orosmoln som finns med Brexit, rän-
tehöjningar och ekonomisk överhettning har 
inte drabbat logistikfastigheter än, och ser 
inte ut att göra det de närmaste två åren hel-
ler. Vi får massor av förfrågningar och order-
boken ser stark ut även framåt, säger Fredrik 
Jagersjö på LC.

Inte heller Henrik Ahnström ser några 
tecken på en vikande marknad. 

– Det är klart att det kommer att vända 
någon gång, sen är frågan bara när det smäl-
ler till. Men vi ser inga tecken på det än, vi har 
goda diskussioner och utsikter framåt. 

av HILDa HuLtéN

Starkt logistikår 2019 
2019 blir ett starkt år för logistiketableringar, med 23 
beslutade byggen på över 10 000 kvm – totalt 515 000 
kvm. Även 2020 ser ut att bli ett starkt år med flera 
storbyggen planerade. Och trots glödhet marknad och 
flera orosmoln i ekonomin syns ännu inga tecken på  
en kommande krasch. 

Läge brukare fastighetsaktör* Storlek 
(kvm)

borås/Viared speed nreP logicenters 45 000

Örebro/Pilängen lidl lidl/ta byggproduktion 40 000

eskilstuna spek/dhl logicenters 36 000

Malmö/sunnanå spek/lekia/ds smith Catena 36 000

borås/Viared ellos group bockajö 34 650

Växjö atea lC (nrP) 27 000

göteborg/hisingen spek/storex Prologis/lC 25 000

stockholm/brunna tbd logicenters 25 000

stockholm/arlanda stad aditro logistics skanska (logicenters) 24 600

göteborg/landvetter raja/spek bockasjö/swedavia 22 000

borås/Viared fristads Charmilla 22 000

göteborg/hisingen spek bockasjö 21 800

borås/Viared Continental lC (ängsö logistik) 21 000

nybro royal design egenbygge 20 000

Jönköping/taberg Procurator Catena 16 000

helsingborg Plantagen lC (nrP) 15 000

stockholm/brunna spek Castellum 15 000

Vansbro lyko lC (ängsö logistik) 13 000

stockholm/rosersberg lidl lidl/lC 12 000

Örebro ebrex/ford lC (ängsö logistik) 12 000

helsingborg nowaste logistics Catena 11 000

helsingborg bring frigo lC (nrP) 11 000

norrköping/herstadberg bauhaus/Postnord Postnord 10 000

antal projekt: 23

total yta: 515 050

*Av tidningen känd ägare, utvecklare och/eller kontrakterad byggare. Köpare anges inom parentes. 
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borås får mest ny logistik under 2019 med fyra lager på totalt 122 650 kvm. 2019 års största 
logistikbygge är utbyggnaden på 45 000 kvm av Speeds lager i borås. efter den blir lagret  
83 000 kvm stort.
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– I bästa fall har man ett år på sig från 
kontrakt till färdigt lager, ibland bara 8–9 
månader, säger anders Glemfeldt.
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Logistikbyggen 2014–2020 
(Statistik Intelligent Logistik)

Logistiketableringar som färdigställts 2019
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Hoppa på Expansionståget 
- Etablera i Gävleborg-Dalarna! 

Välkommen till en hållbar och expansiv industriregion  

mitt i Norden, endast 60-90 minuter till Stockholm.

Gävle • Sandviken • Hofors • Falun • Borlänge • Avesta • Ludvika • Gagnef • Söderhamn • Hudiksvall • www.mellansverigeslogistiknav.se

 industriregion 

www.mellansverigeslogistiknav.se

Vad krävs för att  helt elektrifiera Stockholms 
innerstads transporter till 2030? Det har 
Scania med ägaren Volkswagen, Ellevio och 
Vattenfall gett WSP i uppdrag att utreda. En 
elektrifiering är möjlig, menar WSP, men det 
kräver handling på alla nivåer: lokal, regional 
och nationell.

– Innerstaden kan inte elektrifieras om 
man inte har regionen med sig, och det krävs 
också samverkan. Däremot kan städer gå före 

och driva på, och vi tror att Stockholm har 
möjlighet att vara ledande här, säger Claes af 
Burén, gruppchef för energiproduktion och 
distribution på WSP, som talade på semi-
nariet “Eltransport Stockholm 2030” under 
Södertälje Science Week.

Vinsterna med ett elektrifierat Stockholm 
skulle vara många – förutom de självklara 
klimatvinsterna skulle buller och luftförore-
ningar i stort sett försvinna – och utan bul-
lerproblem kan gods levereras nattetid utan 
trängselproblem.

tekniken inget hinder

Enligt representanterna från Volkswagen och 
Scania är tekniken inte längre något hinder 
för en elektrifiering, vare sig för persontran-
sporter eller stadsdistribution.

– Vi pratar ju olika segment, för person-
bilar och bussar kommer elektrifieringen 
snabbare. Sedan har vi stadsdistributionen 
och fjärrtrafiken – inom stadsdistributionen 
kommer elen också nu och därför behövs 
elinfrastrukturen för den här och nu, sa Hen-
rik Dahlsson, senior rådgivare för hållbara 
transporter på Scania.

Tekniken finns alltså – i stället är det styr-
medel som avgör förutsättningarna för en 
elektrifiering. Stockholms stad kan påverka 
vilka fordon som får köra inom trängselskat-
teområdet från 2030, och nationella styr-
medel av typen differentierad fordonsskatt, 
bonus-malussystem, styrmedel med fokus på 
användning och ägande är andra exempel på 
styrmedel som kan ge elektrifieringen en väl-
behövlig skjuts. Andra faktorer är att el- och 
laddinfrastrukturen byggs ut och att det finns 
noder för om- och samlastning av gods, för 
vidaretransport med elfordon.

Samordnad elutbyggnad 

Idag är elnätets kapacitetstak i Mälardalen 
redan nått under de kallaste vinterdagarna, 
och en utbyggnad av det nationella stamnätet 
är planerad. Men även med ett utbyggt elnät 
krävs att elanvändningen planeras smart om 
den ska räcka till alla. Här kan en differentie-
rad taxa vara en del av lösningen.

– Vi måste tänka på när vi laddar så vi 
kan kapa topparna, vi behöver en klok och 
bra laddning, sa Susanna Hurtig, chef för 
E-mobility Norden, Vattenfall.

För att elinfrastrukturen ska kunna byg-
gas ut på ett bra och effektivt sätt krävs en 
regional planering i Stockholmsregionen, där 
noderna för omlastning av gods märks ut, och 
där man planerar för laddning av bilar, bussar 
och distributionsfordon, enligt rapporten. 

– Att noderna för samlastning och omlast-
ning identifieras är viktigt – då får vi inte bara 
ett renare bränsle, vi effektiviserar logistiken 
också. Det viktiga är att vi använder energin 
så effektivt som möjligt, sa Henrik Dahlsson. 

Han pekade även på att förutsättningarna 
för att elektrifiera långväga tunga transporter 
är sämre än för persontrafik och stadsdistri-
bution – in till staden kommer troligtvis bio-
drivmedel ha en roll.

– Biodrivmedel har också en viktig roll 
för att minska transportsektorns utsläpp, vår 

Elektrifierade godsnoder avgör Stockholms framtid
En elektrifiering av fordonstransporterna i Stockholms 
innerstad till år 2030 är fullt möjlig, enligt en rapport 
från WSP. Men det krävs regionala och nationella kraft-
tag – och effektiva godsnoder med tillräcklig elkapacitet. 

inriktning är att ha ett brett erbjudande av 
förnybara drivmedel och ligga i framkant vad 
gäller elektrifiering, sa Henrik Dahlsson.  

efterfrågat helhetgrepp

För en lyckad elektrifiering krävs helhets-
grepp och fokus även på godset, menade poli-
tiker och paneldeltagare på seminariet.  

– Vi försöker bidra med det vi kan, men vi 
kan inte göra något ensamma i regionerna. 

Man behöver kunna köra över hela Sverige, 
och staten behöver ha en plan för detta, sa 
Boel Godner, ordförande för kommunstyrel-
sen i Södertälje kommun. 

Gustav Hemming (C), samhällsplanerings-
regionråd, Region Stockholm, lyfte vikten av 
att tala mer om godstrafken när elektrifiering 
är på agendan. 

– Det behövs en helhetssyn och därför tog 
vi i regionen fram en godsstrategi. Det vi 
identifierade som behov var bland annat bra 
logistikområden, bra omlastningscentraler 
och effektiva klimatsmarta transporter in i 
stadskärnorna och här finns problem: kom-
munerna närmast stan vill bygga bostäder på 
all mark, det här riskerar att leda till ineffek-
tiva godstransportlösningar och vara ett hin-
der för elektrifiering.

Claes af Burén betonade det speciella i att 
initiativet nu kommer från näringslivet. 

– Det är branschen som driver på detta, de 
säger att ”Vi är redo”.

Och vad som krävs är enligt panelen fram-
förallt samverkan och incitament – och en 
handlingsplan.

– Vi behöver en konkret handlingsplan 
och strategi för de olika segmenten. Staden 
har tagit fram en godsstrategi, där måste man 
också titta på laddinfrastrukturen. Jag skulle 
vilja se en regional samordnare för laddinfra-
struktur, sa Henrik Dahlsson.

på frågan om Sverige kommer att nå klimatmålet för transportsektorn svarade en enhällig 
panel ja. 
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boel Godner (S) och Gustav Hemming (C) 
fanns på plats på seminariet om elektrifiering 
av vägtransporterna i Stockholms innerstad. 

– Innerstaden kan inte elektrifieras om man 
inte har regionen med sig, och det krävs 
också samverkan, säger Claes af burén.

f
o

t
o

: 
S

ö
D

e
r

tä
L
Je

 S
C

Ie
N

C
e
 p

a
r

k

f
o

t
o

: 
S

ö
D

e
r

tä
L
Je

 S
C

Ie
N

C
e
 p

a
r

k

av kLara erIkSSoN
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Logistik Bålsta ser, efter tio års planering, ut 
att få sin första etablering. Och den kan bli 
riktigt stor. Det var Kilenkrysset som köpte 
marken, på totalt 312 400 kvm, av Håbo kom-
mun och Håbo Näringsliv i december.

– Vi har haft en överenskommelse om den 
här marken med Håbo kommun i snart tio år, 
men processen har dragit ut på tiden. Först 
2018 vann detaljplanen laga kraft och köpet 
kunde genomföras, berättar Kilenkryssets vd 
Jens Persson.

Kilenkrysset betalade 24,8 miljoner kronor 
för marken och lika mycket till i infrastruk-
turbidrag, enligt kommunen. Köpekontraktet 
kräver att byggstart ska ske inom två år. Men 
det blir inga problem, tror Jens Persson.

– Logistikfastigheter är ett hett segment 
just nu, och det är ett jättetryck på den här 
marken.

Gemensam utveckling

Projektet drivs tillsammans med NREP 
Logicenters, och utvecklingen av fastigheten 
ska ske i ett så kallat joint venture, som ägs 
gemensamt av bolagen. Detaljer kring ägar-
förhållanden och köpeskilling avslöjas inte.

– Det är Kilenkrysset som har drivit pro-
cessen från början, men det är ett stort pro-

jekt så de ville ha en kapitalstark partner. Vi 
har samarbetat länge, köpt både mark och 
fastigheter i bland annat Brunna, Roserberg 
och Nykvarn av dem, och ser dem mer som en 
partner än en konkurrent, säger Eva Sterner, 
NREP Logicenters.

Kilenkrysset bygger logistikfastigheter för 
omkring en halv miljard kronor per år, en 
takt Jens Persson är nöjd med. 

– Det är en strategi från vår sida att för-
värva mark långsiktigt och jobba mer med 
den här typen av partnerskap på fastighets-
utvecklingsssidan. Jag tror att Logicenters 
affärsmodell och kundkrets passar utmärkt 
för det här området, lite längre ifrån Stock-

Bålsta logistikpark snart verklighet
Kilenkrysset och Logicenters planerar en ny logistik-
park i Bålsta, norr om Stockholm. Totalt exploateras 
312 400 kvm mark, med bygglov för totalt 150 000 kvm  
logistik och möjlighet till höglager. Byggstart väntas 
ske redan till våren.

holm än Rosersberg och Brunna, säger Jens 
Persson.

byggstart till våren

Logicenters ansvarar för byggprocesser och 
kontakt med hyresgäster och enligt Eva Ster-
ner är intresset för området stort.

– Det som är speciellt med den här fast-
igheten är att vi kan bygga stort – upp till 
150  000 kvm i ett hus. Dessutom finns bygglov 
för höglager. Sådan mark finns normalt inte 
att få tag i.

Logicenters för diskussioner med f lera 
intressenter, både potentiella tagare av hela 
fastigheten och mindre kunder. Även interna-
tionella aktörer finns med – Amazon är dock 
inte en av dem.

– För tillfället för vi ingen dialog med 
Amazon. Sen får vi se om det blir en store-
tablering med en kund eller en logistikpark 
med flera mindre fastigheter. Just nu tippar 

jag på en storetablering.
Start för markarbeten planeras till andra 

kvartalet 2019 och under första halvåret 2020 
väntas de första hyresgästerna kunna flytta in.

Strategiskt läge

Tomten var till en början tänkt för att bygga 
ett jättelager åt KF-koncernen, men de pla-
nerna lades ned 2014. Logistik Bålsta, som 
kommunen kallar området, har ett strategiskt 
läge i Mälardalen intill E18 med ca 45 minuter 
till Stockholm och nära flera flygplatser. Här 
finns ett elektrifierat järnvägsspår för gods-
trafik med stickspår som ansluter.Kommu-
nen har totalt 800 000 kvm mark i området, 
och den mark som nu säljs är den första att 
utvecklas.

– Det här är den största markbiten i områ-
det, den övriga marken är inte detaljplanerad 
än, säger Eva Sterner.

 av HILDa HuLtéN

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

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

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

»Vi kan bygga stort 
– upp till 150 000 kvm 
i ett hus. dessutom 
finns bygglov för hög-
lager. Sådan mark 
finns normalt inte att 
få tag i.«

– vi får se om det blir en storetablering med en kund eller en logistikpark med flera mindre 
fastigheter, säger eva Sterner
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kilenkrysset har köpt 31 hektar mark i Logistikpark bålsta som de nu ska utveckla tillsam-
mans med Logicenters. byggstart väntas ske under kvartal två i år.
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LULEÅ

De svenska köttproducenterna finns i ett 
bälte från Skövde till Kalmar. Därför var 
Jönköping och Torsvik ett självklart val för 
Dagabs nya färskvarulager, enligt Dagabs vd 
Nicholas Pettersson.

– Vår köttleverantör Danish Crowns 
fabrik ligger vägg i vägg och vi säljer många 
ton kött, så det här valet av läge minskar mil-
jöpåverkan och mellantransporter. Kött pas-
sar väldigt bra i automationen också.

Helautomatiskt pallager

Lagret är byggt av LC och har en yta på 
11.000 kvm, varav hälften upptas av en skyt-
tellösning från Knapp – där dagligvaru-
branschens gråa standardlådor från Svenska 
Retursystem, SRS-lådor, automatiskt lossas, 
sorteras, plockas och packas på pallar som 
går ut till Axfoods butiker över hela Sverige. 
Mot det gamla lagret i Ljungarum har kapa-
citeten ökats från 35 000 till dryga 50 000 
kollin om dagen.

– Största skälet till nya lagret är att Axfood 
växer, nästan dubbelt så mycket som mark-
naden, och vårt uppdrag är att försörja 

Axfood från leverantörsledet till ut i hyllan, 
säger Nicholas Pettersson.

Genom det nya färskvarulagret, som 
håller en temperatur på två grader, går en 
mängd artiklar med kort hållbarhet som 
kött, fisk och mejeriprodukter, men också 
färdiga måltidsprodukter som strimlade rot-
frukter, röror och färdiga måltider. 

branschglidning mot färdigmat

Färsk färdigmat är en växande marknad för 
Axfood.

– Många artiklar i lagret är kopplade till 
måltidslösningar med kort hållbarhet. Det 
finns idag en växande branschglidning mel-
lan traditionell dagligvaruhandel och café 
och restaurang, vi behöver skapa kraft och 
dynamik för det i varukedjan.

Trots automationen har Dagab kunnat 
behålla all personal från gamla lagret, och 
introduktionen av automation har lett till 
möjlighet till nya arbetsuppgifter.

– Automation upplevs negativt men vi har 
lyckats både säkra våra volymer och ge med-
arbetare nya roller. I en stad som Jönköping 

Jönköping självklart val för Dagab
I december invigdes Dagabs nya automatiserade 
färskvarulager i Torsvik, Jönköping – mitt i Sveriges 
”köttbälte” och vägg i vägg med leverantören Danish 
Crown, vilket kortar ledtider och minskar mellan-
transporter. 

där man kanske jobbar längre och är mer 
trogen sin arbetsplats är det väldigt roligt.

testbädd för Stockholm

Sedan jul har Dagab rampat upp automa-
tionssystemet och nu görs de sista testerna 
inför full kapacitet. Implementeringen har 
gått förhållandevis smidigt, enligt Nicholas 
Pettersson.

– Det har varit sedvanliga saker, som att 
kontrollera för rätt etiketter och hög kva-
litet. Men det har funkat bra, det har varit 

många lärdomar. Ett syfte med projektet är 
att bli bättre på automation inför framtida 
investeringar. 

Axfood har tillkännagivit att man 2023 
kommer att öppna ett högautomatiserat la-
ger för dagligvaror i Stockholm – en inves-
tering på två miljarder SEK på fyra år – vil-
ket är mer än Ica avsatt för sitt Ocado-lager. 
Läge, yta och automation av det lagret är 
ännu inte offentliggjort.

av kLara erIkSSoN

Dagabs vd Nicholas pettersson och axfoods koncernchef klas balkow vid invigningen av  
Dagabs nya färskvarulager i torsvik. 
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Sedan 2005 har Intelligent Logistik listat Sve-
riges bästa logistiklägen, som en vägledning 
för kommuner, fastighetsbranschen och den 
som vill etablera ett centrallager för Sverige. 
Listan har med åren vuxit från 15 till 25 lägen, 
kriterier har tillkommit och förfinats för att 
göra listan mer användbar och följa de tren-
der i handel och samhälle som påverkar var 
lager placeras. 

från central- till närlager

Logistiken har gått från en regional spridning 
under 1900-talet, där företag i stor utsträck-
ning hade flera lager nära produktion och 
lokala marknader, till allt mer centralisering 
från 1980-talet till 2010-talet, där många 
valde att centralisera sin logistik till en eller 
få geografiska punkter. Men med de senaste 
årens e-handelstillväxt ses två starka trender 
i logistikbranschen: dels ett generellt ökat 
behov av logistikyta, som driver på tillväxten 
och etableringstakten för lager, och dels ett 
ökat tryck på logistikytor nära tillväxtregio-
ner och storstäder, för att möta konsument-
kraven på snabba, flexibla leveranser som 
e-handeln skapat. Från centralisering går vi 
nu åter mot fler lager nära kunden. 

Stockholm anmärkningsvärt svagt 

Stockholm har landets starkaste tillväxt och 
blir allt tydligare Sveriges starkaste kon-
sumtionsmarknad. Därför kan det förefalla 
märkligt att Stockholm inte rankas högre på 
listan. Det beror dels på att Stockholm har ett 
anmärkningsvärt svagt regionalt samarbete 
kring logistik- och infrastrukturfrågor – ett 
kriterium för listan. Dels beror det på den 
getingmidja som Stockholms innerstad utgör 
logistikmässigt, som delar regionen i två 
lägen – Stockholm syd och Stockholm nord. 

En faktor som kommer få ökad betydelse 
för logistiklägen i framtiden är kapacitet i det 
befintliga elnätet. Sveriges relativt pålitliga 
och ”rena” el har lockat elkrävande verksam-
heter till Sverige de senaste åren, och det i 
kombination med ökat elanvändande gör att 
nätet börjar bli fullbelagt. Framtidens håll-
bara städer kräver logistiknoder där godset 
kan distribueras vidare med eltransporter, 
som kräver god eltillgång. Elnät kommer läg-

gas till i listans kriterium infrastruktur.

flöden nytt kriterium

Faktorer som styr lokalisering är framförallt 
goda transportmöjligheter, närhet till kon-
sumenter och de flesta etableringarna görs i 
starka tillväxtregioner, men också kostnader 
för att bygga och driva lagerverksamhet, samt 
affärsklimat, påverkar. Ett kriterium som his-
toriskt vägt tungt på listan är närhet till Sve-
riges demografiska, d v s befolkningsmässiga, 
mittpunkt – som ligger i Hallsbergs kommun. 
Härifrån nås teoretiskt sett störst befolkning, 
med kortast avstånd för varudistribution. En 
granskning av lokaliseringsfaktorer för logis-
tik utförd av Intelligent Logistiks Klara Eriks-
son visar dock på ett relativt lågt samband 
mellan logistiketableringar och demografiskt 
läge. Därför har demografin i år viktats ned i 
bedömningen, till förmån för ett nytt krite-
rium; godsflöden. Det innebär att lägen som 
Örebro- Östgöta-, och Jönköpingsregionen 
tappar något i poäng, samtidigt som t ex Trel-
leborg och Helsingborg, som har höga gods-
flöden men sämre demografiskt läge – gynnas 
i årets lista. 

Mest ytor i Göteborg och Jönköping 

Intelligent Logistik har via ett nytt samarbete 
med Newsec sammanställt data över före-
komsten av stora lager – över 10 000 kvm - 
som visar att 95 procent av dem finns i något 
av lägena på listan. Göteborgsregionen har 
mest lager, ca 11 procent av den totala lager-
stocken följt av Jönköping, Sveriges äldsta 
logistikläge, med 9 procent av landets totala 
lagerstock. Slår man ihop Stockholm nord 
och Stockholm syd finns dock 17 procent av 
totalen där. 

Ytor är ett tungt kriterium, men också det 
mest dynamiska. Här vägs dels lägets befint-
liga logistikstock in, men också statistiken 
för tillkommande logistikytor över 10  000 
kvm de senaste fem åren, med särskilt starkt 
genomslag för årets nyetableringar. Mest har 
det byggts i Göteborgsregionen, med närmare 
520 000 kvm tillkommande ytor 2014–2018, 
följt av Stockholm nord med 280 000 kvm och 
Helsingborg med 236 000 kvm. Även för 2019 
leder Göteborg med 169 000 kvm tillkom-

mande ytor, främst tack vare byggboomen i 
Borås. Näst starkast går Stockholm nord med 
77 000 kvm följt av Örebroregionen 52 000 
kvm tillkommande ytor under 2019. 

Markbrist vanligt problem 

Göteborg återtar i år sin särställning som 
Sveriges bästa logistikläge efter en delad för-
staplats med Örebroregionen under 2018. Det 
enda som drar ner Göteborgs poäng något 
för 2019 är den annalkande markbristen, där 

Göteborg på grund av högt byggtryck snart 
har slut på detaljplanerad logistikmark och 
där detaljplanearbetet för ny mark stannat 
upp. Brist på färdigplanerad, byggklar mark 
och stora tomter är ett generellt problem i 
många många kommuner, och problemet 
växer när efterfrågan på logistikytor nu suc-
cessivt ökar. Här finns därför en strategisk 
möjlighet för kommuner och regioner att 
positionera genom att skapa bättre förutsätt-
ningar för etableringar. 

här är 

Sveriges 25 bästa  
logistiklägen 2019
Göteborgsregionen återtar sin särställning i toppen 
på listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2019, när 
bedömningskriterierna nu delvis görs om med större 
fokus på flöden. Flera andra lägen stärker sin posi-
tion, bl a Helsingborg, Jönköping, Malmö, Växjö och 
Trelleborg. Och trots högtrycket i storstäderna, finns 
logistiklägen som inte kan förklaras med ekonomisk 
tillväxt – utan som bär på andra viktiga värden. 

region/läge (placering 2018)
Nybyggen* (kvm) 

2014 –2018 Nybyggen 2019 poäng

1 storgöteborg (1) 502 150 191 450 94

2 Örebroregionen (1) 150 800 52 000 89

3 helsingborgregionen (4) 236 200 37 000 86

4 Östgötaregionen (3) 128 000 10 000 85

5 Jönköpingsregionen (6) 120 600 16 000 81

6 eskilstunaregionen (6) 58 000 36 000 78

7 stockholm nord (5) 279 600 76 600 77

8 Malmöregionen (10) 74 300 36 000 74

9 stockholm syd (8) 175 400 0 72

10 halmstadsregionen (9) 85 000 0 71

11 Växjöregionen (14) 26 000 27 000 70

12 Mellansverige (12) 0 0 68

13 skaraborg (10) 73 800 0 65

14 katrineholm/nyköping (15) 10 000 0 63

15 Västerås/köping (12) 30 500 0 61

16 trestadsregionen (17) 53 000 0 58

17 Värnamoregionen (19) 0 0 54

18 nordöstra skåne (17) 11 000 0 53

19 sydostregionen (20) 67 000 20 000 52

20 Ulricehamn (16) 12 400 0 51

21 trelleborg/Ystad (23) 0 0 51

22 Uppsala/heby (22) 38 000 0 51

23 sundsvallsregionen (23) 0 0 49

24 Umeåregionen (25) 23 000 0 48

25 karlstad/kristinehamn (21) 0 0 46

*Total yta av tillkommande logistiketableringar på minst 10 000 kvm som färdigställts under 
angiven tidsperiod

(Copyright: Intelligent Logistik) 

SVErIGES BäSTA LoGISTIkLäGEn 2019

På intelligentlogistik.com/logistiklagen kan du läsa fördjupande omdömen för varje enskilt 
läge och se poängfördelningen för varje delkriterium. 

VILL du VETA mEr om LISTAn? 
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Eskilstunaregionen 
eskilstuna har genom smarta satsningar 
på logistik och nätverkande positionerat sig 
som ett av sveriges hetaste logistiklägen. 
en stor styrka är den välutnyttjade kombiter-
minalen som hanterade 80 000 teU under 
2018. Marken är hett efter frågad och i år 
får eskilstuna en stor etablering när logi-
centers bygger 36 000 kvm åt bl a dhl. 

6

Helsingborgsregionen
helsingborg klättrar till tredje plats på 
listan, med stark tillväxt de senaste åren, 
både vad gäller logistikytor och contai-
nerhamnens flöden, men också tack vare 
förändrade bedömningskriterier där godsflö-
den är ett nytt kriterium och demografiskt 
läge viktats ned något i bedömningen. i år 
får regionen tre stora lageretableringar där 
Plantagens nya lager är störst.

3

Jönköping
Jönköping är sveriges äldsta logistikläge 
och har, trots att läget är relativt litet 
jämfört med storstadslägena, sveriges näst 
största logistikstock med omkring 9 procent 
av sveriges stora lagerytor. tillväxten av ytor 
har också tagit far t rejält de senaste åren.

5

7 krIterIer StYr pLaCerINGeN 

Yta (max 20 poäng) – lägets samlade 
logistikstock, tillkommande logistikyta 
de senaste fem åren och särskild vikt för 
årets logistiketableringar. 

fLöDeN (max 20 poäng) – godsflöden 
för konsumentvaror i och genom läget/
regionen. närhet till konsumentmarknader 
och starka godsstråk premieras. 

INfraStruktur (max 20 poäng) – 
allsidighet, tillgänglighet och hållbarhet 
i logistisk infrastruktur; vägar, järnvägar, 
hamnar, fraktflyg, kombiterminaler och pa-
ketterminaler. starkt sjö- och järnvägsnät 
är styrkor ur hållbarhetssynpunkt. 

GeoGrafI (max 10 poäng) – geografiskt 
läge, med närhet till sveriges demogra-
fiska tyngdpunkt. 

Mark (max 10 poäng) –  samlad tillgång 
till och pris på etableringsbar logistik-
mark, extra poäng för aktivt skapad, 
byggklar mark. 

koMpeteNS (max 10 poäng) – samlat 
utbud av logistikkompetens, arbetskraft 
samt relevant forskning & utbildning. 

kLIMat (max 10 poäng) – samarbetskli-
mat, näringslivsklimat och aktiva regio-
nala logistiknätverk.

FAkTA

Regional partner

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

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

Oslo

Stockholm

Göteborg

Göteborgsregionen
göteborgsregionen återtar tronen på listan. 
regionen får nära 190 000 kvm tillkom-
mande ytor under 2019, varav det mesta 
byggs i borås. hamnen ökar åter container-
volymerna, regionens har prioriterats väl i 
infrastrukturplanen och det enda orosmol-
net för regionen är om man kan for tsätta 
få fram detaljplanerad mark i den höga takt 
som marknaden efter frågar. 
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Malmöregionen 
Malmö har skakat fram logistikmark i attrak-
tiva lägen de senaste åren, vilket nu börjar 
ge resultat, bl a bygger Catena ett nytt 
logistikkluster i sunnanå med 36 000 kvm 
som färdigställs i år. Malmö klättrar också 
på listan tack vare det nya flödeskriteriet, 
som stärker hela skåneregionen.  

8
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Östgötaregionen 
norrköping for tsätter att stärka sitt regiona-
la nätverk och stora infrastruktursatsningar 
både i hamnen och på järnvägen tillsam-
mans med en stark akademi gör regionen 
till ett viktigt logistikcentra. rusta for tsätter 
att bygga ut sitt jättelager intill hamnen med 
ett höglager på 9 000 kvm. 
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Zalandos nya nordiska satellitlager i Brunna 
lyckades kamma hem Intelligent Logistiks 
pris Årets Logistiketablering 2018. I januari 
hölls invigningen och ett 50-tal besökare, 
kunder, leverantörer och journalister fanns på 
plats för att beskåda anläggningen, som mäter 
30.000 kvm i bottenplan – men som tack vare 
att det manuella plocklagret är utformat som 
ett plocktorn i fyra våningar får en betyd-
ligt större golvyta än så – mellan 60 000 och  

70 000 kvm. 
– Vi har två inflöden: dels nya produkter 

från märken och grossister och dels returflö-
dena från våra kunder, berättar en uppenbart 
stolt Bruno Ramos Caballer, Zalandos pro-
jektledare för Brunna-etableringen, under 
rundvandringen. 

Returflödena står för cirka 25–30 procent 
av e-handelsmodistens totala inf löden till 
Brunnalagret, som i full drift kommer att ha 
fyra miljoner artiklar. 

– Vi kan styra andelen returer, och lägga 
om flöden till och från andra enheter i Europa. 
Totalt kommer 60 procent av de nordiska 
ordervolymerna skickas ut härifrån, och alla 
returer från Finland och Sverige kommer hit, 
berättar Bruno Ramos Caballer. 

automatiskt robotlager 

Inuti lagret göms en en hel del ny automa-
tion, som känns uppfriskande efter de senaste 
årens svenska Autostore-epidemi. Med vag-
nar transporteras inkommande gods dels till 
det manuella plocktornet men också till ett 
automatiserat robotlager, en goods-to-man-
lösning från Grey Orange. Lösningen består 
i lösa hyllor som transporteras till och från 
plockstationerna av små transportrobotar. 
Grey Orange grundades 2011 i Singapore 

På automationsspaning hos Zalando 
Med fyravånings-plocktorn, AI-styrda robotar och en 
helt ny typ av ficksorteringsanläggning ger Zalandos 
nya lager i Brunna en frisk fläkt till den Autostore-do-
minerade detaljhandelslogistiken. Lagret, som invig-
des i januari, är företagets mest tekniskt avancerade 
anläggning hittills. 

och lösningen är ett svar på Amazons Kiva-
system. Brunna är den andra installationen 
av systemet i Europa, som är desto vanligare i 
Asien och USA. 

– Vi använder främst robotlagringen för 
snabbrörliga produkter. Det är ett fantastiskt 
system, mjukvaran optimerar inlagringen 
med hjälp av AI och självlärande algoritmer 
– vilket minskar väntetiden för plockarna 
och flerdubblar produktiviteten mot manu-
ellt plock. Vi hade gärna använt Kiva, men 
Amazon har som bekant tagit bort det från 
den öppna marknaden, berättar Zalandos 
logistikchef Carl-Friedrich zu Knyphausen. 

Grey Orange finns främst i Asien och USA, 
med utvecklingsavdelningar i Boston, New 
Delhi och Singapore. Installationen är före-
tagets första inom retail och största i Europa. 

Robotsystemet har ingen fast inredning, 
utan alla hyllor står löst på golvet.

– Det här är vår första robotlösning, men 
vi kommer att fortsätta satsa på robotteknik, 
säger Carl-Friedrich zu Knyphausen. 

automatiserad sortering

Zalando tillämpar batchplock, där flera ordrar 
samplockas på en vagn och körs till sortering 
och packning. En annan nyhet på automa-

för lagerdrift och bemanning står tredje-
partslogistikern ingram Micro, som står 
på hyreskontraktet med fastighetsägaren 
nreP logicenters och har ett 5-årigt 
tPl-avtal med Zalando. ingram Micro har 
varit med Zalando ända sedan bolaget 
grundades 2008 och sköter logistiken i 
flera av Zalandos åtta andra lager.  
i sverige är kontraktet ingram Micros för-
sta inom retail, och innebär tillväxt från  
ca 300 till 750 anställda. läs intervjun 
med Joakim samuelsson, affärsområdes-
chef för logistik på ingram Micro, i  
ett längre reportage från Zalandos lager i 
il 2, 2019 som kommer ut vecka 13.

TPL-LöSnInG mEd 
InGrAm mIcro 

Sorteringsanläggningen sorterar artiklar i ordersekvens via 6 000 hängande påsar som kan transportera allt från örhängen till skor eller balklänningar. 

– vi hade gärna använt kivas robotar, men amazon har som bekant tagit bort dem från den 
öppna marknaden, säger Carl-friedrich zu knyphausen.  
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logistikpartners, en anledning till att man 
valt Vanderlandes sortering och inte Knapps 
sorteringslösning i Brunna. 

– Vi är jättenöjda med bägge systemen, 
men vill inte lägga alla ägg i en korg. 

Enligt honom poppar det upp intressanta 
lösningar inom robotlagring och automation 
hela tiden.

– Vi testar bland annat en plockrobot från 
Magazino vid vår anläggning i Ehrfurt. För-
delar är att roboten kan jobba dygnet runt, 
och att vi kan sätta roboten att göra plock från 
höga och låga hyllor, som är oergonomiska för 
människor. 

text oCH foto HILDa HuLtéN

bil, berättar Carl-Friedrich zu Knyphausen.
Zalando är hemlighetsfulla kring omsätt-

ning och orderkvantiteter, men har ett uttalat 
mål att spräcka en miljard euro i omsättning 

i Norden. Bolaget är proaktivt inom lage-
rautomation, och enligt Carl-Friedrich zu 
Knyphausen har Zalando en tvåleverantörs-
strategi när det gäller både automation och 

Zalando använder i två lager i Tyskland, som 
har 500 000–600 000 påsar. 

– Den här tekniken eliminerar felplock till 
närmast noll. I e-handeln beror omkring hälf-
ten av alla returer på att fel vara levererats, så 
det gör stor skillnad på kvaliteten, säger Ralf 
Schneuing. 

tvåleverantörsstrategi

Den som kan sin historia vet att Zalando bör-
jade med att enbart sälja skor. 

– Det första vi sålde var ett par flip-flops. 
Vår första lagerflytt gjordes 2008 från käl-
laren i kontoret på Torstrasse i Berlin till en 
TPL-lösning hos Ingram Micro. Hela lagret 
flyttades på en helg och fyllde inte ens en last-

tionssidan är en sorteringsanläggning med 
hängande påsar, en så kallad pocket sorter, 
från automationsleverantören Vanderlande. 

– Det är ett pilotprojekt som vi kör tillsam-
mans med Zalando, det här är vår allra första 
installation av det här systemet, berättar Ralf 
Schneuing, ansvarig för systemet hos Vander-
lande. 

Sorteringssystemet fylls på från bägge 
lagren via åtta inlagringsstationer, sorteras 
och transporteras i 6 000 hängande påsar i 
ordersekvens till 36 packstationer, med en 
sorteringskapacitet på 8 000 varor per timme. 
Anläggningen är en konceptanläggning och 
betydligt mindre än de tekniskt snarlika 
”bag sorter”-anläggningar från Knapp som 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

bruno ramos Caballer är Zalandos projektledare för brunnaanläggningen och har jobbat med 
projektet sedan april 2017. 

Zalandos nya lager i brunna invigdes i januari. Senare i år får de nya grannar när Systembolaget 
flyttar in i den 24 000 kvm anläggning som Logicenters bygger på tomten intill. 

»den här tekniken  
eliminerar felplock  
till närmast noll«
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Castellum har på senare år tredubblat fast-
ighetsportföljen inom logistik och är nu den 
tredje största ägaren av logistikfastigheter i 
Sverige – efter Catena och Corem. 

– Vi äger 1 250 000 kvm logistikfastigheter 
idag, vilket är 15 procent av vårt fastighets-
bestånd, säger Hans Sahlin, ny chef för logis-
tik på Castellum.

Han började på Castellum innan somma-
ren, efter mer än 20 år i logistikbranschen på 
bl a AB Volvo, KPMG och senast DHL.

– Jag har alltid jobbat med logistik, men 
främst med tredjepartslogistik så det är mitt 
styrkeområde. Jag har bra koll på hur man 
som kund tänker kring allt från utformning 
av lokaler till fastighetskontrakt, något jag 
har nytta av här. 

Vid årsskiftet gjorde Castellum en strate-
gisk omstrukturering, för att fokusera mer 
på kontors- och logistiksegmenten. Tre nya 
enheter bildas; en för investering- och port-
följstrategi, en för kontorslokaler och en 
enhet för logistik. Det innebär att logistik-

kompetensen och ansvaret för större kunder 
samlas på ett ställe för hela Norden. 

– Vi har varit olika duktiga på logistik på 
olika geografiska marknader, med särskild 
styrka i Stockholm och Göteborg. Nu samlar 
vi den kompetensen och gör den tillgänglig 
överallt.

bygger på spekulation

Logistikbeståndet är brett – från stora enhe-
ter till mindre, citynära lokaler. En sällsynt 
styrka, enligt Hans Sahlin.

– Det var faktiskt något jag saknade under 
min tid på DHL – fastighetsägare som kan 
erbjuda lösningar för kundernas alla behov, 
från stora centrallager till last mile-lös-
ningar.

Han gillar också att Castellum har en 
långsiktighet i sitt affärstänk.

– Sen är beslutsvägarna korta och snabba 
och Castellum är bra på att verka nära kun-
den och vara innovativt, vilket är kul.

Castellum har flera stora logistikbyggen 

Han ska styra castellums logistikskuta
Castellum vill växa – rejält – inom logistik. I december 
köptes Säve flygplats av Serneke och nu inrättas en cen-
tral logistikenhet i bolaget, ledd av nytillskottet Hans 
Sahlin: 
 – Vi har varit olika duktiga på logistik på olika geo-
grafiska marknader. Nu samlar vi kompetensen och 
gör den tillgänglig överallt.

på gång i närtid. Det största är en 35 000 kvm 
stor lokal för Jollyroom på Hisingen som ska 
stå färdig under 2020. Bolaget bygger också 
två fastigheter i Brunna, ett mindre lager på 
8 700 kvm som blir klart i vår och ett spe-
kulationsbygge på drygt 15 000 kvm som ska 
stå klart under Q4 2019. 

– Vi påbörjar bygget utan kund, men vi 
bygger väldigt standardiserat, Brunna är ett 
kanonläge och trycket är enormt i Stockholm 
så jag är inte det minsta orolig för vakanser. 

förvärvar Säve flygplats

I december gjorde Castellum ett jätteförvärv 
genom köpet av Säve flygplats, av Serneke. I 
affären ingår samtliga fastigheter i och kring 
flygplatsen med totalt 3 miljoner kvm mark, 
varav hälften går att använda för industri- 
och logistiketableringar – allt från mindre 
anläggningar till jättehus på över 100 000 
kvm – en investering för framtiden.

– I Göteborg har utmaningen länge varit 
tillgång till byggbar mark. Genom Säve får vi 
en fantastisk landbank att bebygga många år 
framöver i Sveriges bästa logistikläge.

Marken är dock ännu inte detaljplane-
rad, så utöver den fasta köpeskillingen på  
1,1 miljard SEK kan Castellum enligt avtalet 
få betala ytterligare cirka en miljard i till-
läggsköpeskillingar, beroende på utfallet av 
detaljplaner och bygglov fram till 2030.

Läget i Säve, med närheten till europavä-
gar, staden, hamnen och Volvos blomstrande 
fordonskluster, är intressant för flera bran-
scher, som e-handel, logistik, dagligvaru-
handel och fordonsindustrin, menar han.

– Markområdets storlek gör att vi kan eta-
blera kluster. Det är ett fantastiskt område, 
vi har redan flera förfrågningar om etable-
ringar där. 

av HILDa HuLtéN

– I Göteborg har utmaningen länge varit tillgång till byggbar mark. Genom Säve får vi en fantas-
tisk landbank att bebygga många år framöver i Sveriges bästa logistikläge, säger Hans Sahlin.
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Castellum storsatsar på att öka logistikportföljen. förutom köpet av Säve bygger man flera 
logistikfastigheter, bland annat en 35 000 kvm stor anläggning på Hisingen för Jollyrooms  
räkning, som ska stå klar i början av 2020 - illustrerad till vänster i bilden.
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Biltema planerar jättelager

f
o

t
o

: 
b

IL
t
e

M
a

biltema har 225 000 kvm lagerytor i Halmstad – deras senaste lagerbygge på 55 000 kvm stod 
klart 2017, nu planeras en expansion på ytterligare 120 000 kvm. 

biltema i Halmstad planerar för en 
utbyggnad av lagerkapaciteten med hela 
120 000 kvm från dagens 225 000 kvm. 
Samtidigt byter man namn på logistikbo-
laget, från retlog till biltema Logistics. 

Biltemas centrallager är kronjuvelerna i 
Halmstads logistik. Den senaste expansio-
nen på 55 000 kvm stod färdig 2017. Med 
totalt 225 000 kvm lagerytor och omkring 
500 000 pallplatser är bolagets logistikap-
parat en av Nordens största. Men det räcker 
inte – kedjans “våga vägra e-handel”-koncept 
med ca 140 lågprisvaruhus i Norden tycks gå 
som tåget. Nu planerar bolaget ytterligare ett 
jättelager på 120 000 kvm och byter samti-
digt namn på sitt logistikbolag från Retlog 

till Biltema Logistics.  
– Vi måste hela tiden tänka på hur vi kan 

arbeta smartare, så att vi kan följa med i den 
kraftiga expansionen. Med Biltema Logistics 
försäkrar vi att varuhusen alltid har produk-
ter på hyllorna, kommenterar Bjarne Sand-
berg vd för Biltema Logistics.

Ambitionen är att stanna i Halmstad - och 
helst vid hamnen där övriga lager finns. 

– Vi för en dialog med kommunen om att 
hitta en lämplig mark. Helst vill vi ha allt 
samlat i Halmstad. Men just nu är vi i ett 
pressat läge, där vi går en kamp mot klockan. 
Därför är andra kommuner en möjlighet för 
oss, säger Bjarne Sandberg till Halmstad24.

Någon tidsplan för expansionen har inte 
kommunicerats.
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– Vi vill gärna öka våra exportflöden och 
då är järnvägen en viktig del.

Hoppas på export

En flytt av containerhamnen ut från staden 
är bra på många sätt. Men ur godsflödesper-
spektiv är det inte optimalt och kräver stora 
investeringar i landinfrastruktur. En stor 
hamn kräver effektiva förbindelser med järn-
vägs- och vägnät. 

Just förbindelserna in till staden har varit 
och är ett konfliktområde för Norvik, och 
vem som ska utföra åtgärder som skyddar de 
boende, särskilt längs med kurviga och smala 
225an, som förbinder Norvik med E4an, från 
buller och tung trafik. Här är Stockholms 
Hamnars inställning är att ansvaret ligger hos 
Trafikverket och kommunerna.

– Vi tycker att vi tar ett stort ansvar i och 
med att vi bygger en järnvägsanslutning från 
hamnen till Nynäsbanan, säger Magnus Sjö-
berg. 

– Södertörn har varit styvmoderligt 
behandlat under lång tid, vare sig kommu-
nen eller Trafikverket har prioriterat det här 
området. Att vi även ska bygga gång- och 
cykelvägar – det är bakvänt. 

av kLara erIkSSoN

typen ZPMC med styrning från ABB, blir 
fjärrstyrda från hamnkontoret och ska leve-
reras i januari 2020. 

Att Norvik har ett naturligt farledsdjup på 
40 meter inte långt från hamnen är viktigt, 
man har velat skapa en hamn som håller.

– Kort insegling från de stora farlederna 
är fördelen med Norvik. De flesta hamnar är 
byggda där bebyggelse funnits länge – nu har 
vi kunnat välja ett helt optimalt läge, nära en 
storstad, med bra förbindelser in till staden. 
Dessutom behövs ingen underhållsmuddring, 
det finns ingen älv som spottar ut sediment 
som behöver forslas bort.

Förhoppningen är att en större andel av 
containerflödena ska transporteras mer håll-
bart med fartyg till Norvik och den växande 
storstadsregionen, men man hoppas även 
kunna få en del av exportkakan. 

Nynäshamns hamn frigörs kapacitet för mer 
roro-trafik. 

Kapaciteten för Norviks containertermi-
nal blir inledningsvis 300  000 TEU – på sikt 
500  000 TEU.

I januari när Intelligent Logistik besöker 
Norvik är det mesta av hamnområdet fram-
sprängt och en stor del av ytan redan sten-
lagd. Planen är att NCC ska anlägga en före-
tags- och logistikpark på drygt 300  000 kvm i 
anslutning till hamnen – men på den ytan står 
fortfarande ett berg i vägen.

– Det har funnits begränsningar i hur 
mycket berg man kan spränga och forsla bort 
samtidigt, vi har fått ta en sak i sänder, säger 
Magnus Sjöberg. 

Något annat som, om inte ruckat på tids-
planen, kostat mycket pengar är utgrävning-
arna av en stenålderboplats där järnvägsan-
slutning från Norvik till Nynäsbanan skulle 
dras. Järnvägsanslutningen är viktig för ter-
minaloperatören Hutchison som ska driva 
containerhamnen och för roro-hamnen.

– Det underlättar vid export – många före-
tag som exporterar gör det via järnväg. 

bygger för stora flöden

Terminaljätten Hutchison, som kontrollerar 
12 procent av all containerhamnkapacitet i 
världen, står för utformningen av termina-
len. Hamnen förbereds för en automatiserad 
grensletruckshantering och kajkranarna, av 

Redan 2012 fick Stockholms Hamnar tillstånd 
för att bygga en ny hamn på Norviksudden, 
fem mil söder om Stockholm. Men villkoren 
för hamnutbyggnaden har randats av överkla-
ganden och spaden kunde inte sättas i marken 
förrän 2016. 

– Det finns ett antal intressenter som har 
motsatt sig byggnationen på Norviksudden 
men de flesta Nynäshamnsbor ser fram emot 
den nya hamnen, säger Magnus Sjöberg, pro-
jektchef för Norvik på Stockholms Hamnar. 

Han beskriver bygget som ”det mest spän-
nande han gjort”, och med en bakgrund från 
bland annat bygget av Höga Kusten-bron, 
säger det kanske något om projektets omfatt-
ning. 

– Vi har varit tvungna att spränga bort fyra 
miljoner kubikmeter berg. En del av det ber-
get finns fortfarande kvar och väntar på att 
säljas till något lämpligt projekt, säger han 
och pekar på en gigantisk grushög som upptar 
en del av Norviksudden.

Håller tidtabellen

Stockholm Norvik Hamn som hamnen offici-
ellt heter – håller tidtabellen och kommer att 
stå färdigt till sommaren 2020. Då kommer 
Frihamnens containerflöden (idag på 60 000 
TEU) att föras över dit tillsammans med 
en roro-linje som idag går till Nynäshamns 
hamn. Frihamnen kommer att stänga och 
marken blir fri för bostadsbyggande, och i 

Stockholms Hamnar, genom flaggskeppet Norvik, och 
Gävle Hamn kapprustar för att välkomna framtidens 
jättefartyg och växande godsflöden till sjöss. Men vem 

vinner flödena? Och finns de? Intelligent Logistik  
har besökt Mälardalens hamnrivaler.

GIGANTER NAS K AMP

norvik – östersjöns bästa hamnläge?
Det omdiskuterade bygget av en ny container- och 
rorohamn i Stockholm på Norviksudden utanför 
Nynäshamn har nått halvtid och kommer, precis som 
Gävles nya containerterminal, att öppna sommaren 
2020. Frågan är om kritiken kommer att tystna när 
hamnen står färdig – och om flödena hittar dit. 

•	 Investering:	finansieras	av	Stockholms		
 hamnar med egna medel på 3,7  
 miljarder sek. 

•	 Byggs	för	både	containerhantering		 	
 och rullande gods, ligger fem mil söder  
 om stockholm, granne med raffinade- 
 riet nynas ab och aga:s lng-terminal.

•	 Djup:	som	mest	16,5	meter

•	 Kapacitet:	på	sikt	500	000	TEU,	samt	 
 en genomströmning av 200 000 fordon  
 med rullande gods när hamnen är fullt  
 utbyggd.

FAkTA norVIk

Magnus Sjöberg är projektchef för bygget av Stockholms nya stora container- och rorohamn på 
Norviksudden, fem mil söder om Stockholm. 

en tunnel återstår att spränga för att färdig-
ställa järnvägsanslutningen mellan Nynäsba-
nan och ny Stockholm Norvik hamn. 

Drygt 300 entreprenörer arbetar med bygget av hamnen i Norvik – här reses hamnkontoret.
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– Det finns 15 miljoner ton gods på vår bak-
gård. Gävle är vägen ut för det godset. 5,5 
miljoner ton stål, svenskt stål som transpor-
teras över hela världen. Det är kärnan för 
både denna region men också landet, sa Eryn 
Dinyovszky, vd för Yilport Nordic, när termi-
nalbygget, som ska stå färdigt till sommaren 
2020, symboliskt startades i december.

Både stål och papper, som idag till stor 
del transporteras söderut landvägen, skulle 
med fördel kunna skeppas från Gävle hamn, 
menar hon.

– Vi säger att Gävle är ”the hub” för östkus-
ten – jag säger att Gävle har potentialen att bli 
”the hub” för svensk export.

tredje största – men vill växa

Gävle har idag Sveriges tredje största con-
tainerterminal, med en kapacitet på 250 000 
TEU. De senaste åren har volymerna ökat i 
snabb takt, och trots att terminalen bara är 
12 år gammal, nåddes 2018 kapacitetstaket 
– orsaken till att man nu bygger ut. 

Yilport och Gävle hamn ser även en 
potential i ökade importf löden – med 
järnvägsanslutning till Stockholm Nord 
i Rosersberg – där Yilport sedan 2015 dri-
ver rikskombiterminalen, med en kapacitet 
på 300 000 TEU. Terminalen har dock, likt 
många andra kombiterminaler i landet, haft 
svårt att få fart på godsvolymerna. 

– Vi har nyligen fått vår första stora import-
kund: Arvid Nordqvist, som kommer att trans-
portera vidare sitt gods per järnväg, ner till 
Stockholm, berättade Eryn Dinyovszky. 

Arvid Nordqvist kommer att importera  
1  000 containrar med kaffebönor genom 

Gävle årligen – för vidaretransport med tåg 
till Stockholm och rosteriet där. 

Investerar 700 miljoner

Totalt investerar Yilport 500 miljoner kro-
nor i Gävle hamn, och kommunen lägger till 
ytterligare 200 miljoner. Den nya container-
terminalen ska bli automatiserad och digita-
liserad, med eldrivna fordon, och 124 meter 
höga kranar.

– De kommer att bli ett nytt landmärke på 
östkusten. De är stora nog för att klara väx-
ande volymer och de stora fartygen och är en 
symbol för Yilports vilja att investera i den 
svenska exportekonomin, sa Yilports ägare 
Robert Yuksel Yildrim, vid invigningen. 

Rover (tidigare CYES Maritime Works) 
bygger den nya terminalen, som ska stå fär-
dig i juni 2020. Gävle hamn står för utbygg-
naden av själva kajytan. Att få planera en ny 
containerterminal från grunden har varit till-
fredsställande för Yilport, som i Norden även 
driver containerterminalen i Oslo hamn, där 
man utfört en omfattande ombyggnation. 

– Vi gjorde ett fantastiskt jobb i Oslo, men 
där var det var bara en ”make-up” av den 
befintliga terminalen – vi kunde inte röra 
infrastrukturen, sa Robert Yuksel Yildrim, 
som påpekade att fartygen blir allt större och 
att Gävle redan är tvungen att säga nej till 
fartyg. 

farleden en begränsning

Gävles styrka är det geografiska läget som 
gör hamnen till en naturlig exportham. Men 
farleden är en begränsning – den medger ett 
djupgående på 12,2 meter och en fartygsbredd 

Gävle hamn maxar exporten

på 42 m, vilket är väsentligt grundare än i 
Norvik. Robert Yuksel Yildrim påpekar dock 
att man bygger för framtiden.

– I Gävle kommer vi att ha Sveriges största 
kranar som kan hantera de största fartygen i 
världen. Kommer vi ta emot de fartygen? Inte 
idag men vem vet – kanske om 20–30 år, sa 
han och beskrev yvigt investeringsplanerna i 
Gävle och underströk att hållbarhet, automa-
tion och digitalisering låg i fokus. 

Hamnarnas jättesatsningar  
problematiska

Både infrastrukturminister Tomas Eneroth 
och Katarina Norén, generaldirektör för Sjö-
fartsverket, fanns på plats och hyllade sats-
ningen vid invigningen. Men när Intelligent 
Logistik senare möter Katarina Norén på 
Transportforum i Linköping, menar hon att 
hamnarnas jättesatsningar inte är helt opro-
blematiska. 

– Jag kan tycka att farledsavgifter och lots-
avgifter får väl mycket uppmärksamhet med 
tanke på att hamnavgiften är en mycket större 

utgift för redarna. Det finns ett problem med 
att väldigt många hamnar bygger ut och sat-
sar stora summor, som de sedan vill ha till-
baka genom hamnavgifter – samtidigt som de 
också behöver automatisera för att avgifterna 
ska kunna minska på sikt. 

– Det behövs en bättre samordning av 
hamnarnas satsningar och här ser jag att Sjö-
fartsverket och Trafikverket tillsammans har 
en roll. 

text oCH foto: kLara erIkSSoN

GIGANTER NAS K AMP

Gävle hamn och operatören Yilport bygger ut, automa-
tiserar och digitaliserar sin containerterminal för att 
öka kapaciteten från dagens 250 000 TEU till 600 000 
TEU. Att en större del av den svenska exporten ska ske 
genom Gävle hamn, är strategin.

•	 Investering:	700	miljoner	SEK	varav	 
 Yilport står för 500 miljoner sek och  
 gävle hamn 200 miljoner sek. 

•	 Kapacitet:	600	000	TEU	efter	 
 utbyggnad

•	 Djup:	som	mest	12,2	meter

FAkTA: GäVLES nyA  
conTAInErTErmInAL

Glada miner hos infrastrukturminister thomas eneroth, robert Yuksel Yildrim, ägare till  
Yilport, och eryn Dinyovszky, vd för Yilport Nordic vid invigningen för Gävles utbyggnad av 
containerterminalen. 

– Det behövs en bättre samordning av hamnarnas satsningar, säger katarina Norén,  
generaldirektör Sjöfartsverket. 

kapaciteten i containerterminalen fördubblas till 2020 - byggstarten firades med en ceremoni 
vid kajen. 
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Att hamnarna satsar är på många sätt bra och 
en förutsättning för en ökad sjötrafik, men ett 
problem med hamnarnas satsningar är att de 
sker okoordinerat och inte alltid synkas med 
satsningarna i den anslutande väg- och järn-
vägsinfrastrukturen. Det menar Inge Vierth, 
utredningsledare inom transportekonomi på 
VTI.

– Både Gävle och Norvik behöver contai-
ners att lasta och lossa i sina hamnar och om 
det blir mycket tillväxt kanske båda lyckas. 
Blir tillväxten mindre kanske en av dem 
lyckas, eller så går det mindre bra för båda. 

Kapprustningen som nu sker skulle kunna 
leda till överkapacitet, menar hon. 

– Gävle och Norvik har också Norrköping, 
Södertälje, Oxelösund och Mälarhamnarna 
i närområdet och hamnar i resten av Sverige 
och utlandet att konkurrera med.

kommer flödena?

Hamnarnas framtidstro som nu syns i en 
nationell kapprustning för att öka kapacite-
ten, inte minst på containersidan, beror på att 
fartygen blir större och att volymerna ökar, 
men bygger också på förhoppningen att sjö-
farten ska öka i framtiden och ta en större del 
av transportkakan. Trafikverket gör regel-

bundet prognoser för hur godstrafiken för-
väntas förändras, men hur väl prognoserna 
stämmer med verkligheten beror på faktorer 
som ekonomisk utveckling, befolkningsut-
veckling, politik och lagstiftning. För inrikes 
sjöfart, som utgör omkring 15 procent av det 
samlade sjötransportarbetet, har progno-
serna historiskt legat ganska rätt. Men utrikes 
sjötransporter har inte alls haft den utveck-
ling som Trafikverket prognostiserat.

– Inrikesflödena är relativt konstanta, men 
för utrikes sjöfart har prognoserna sedan 
2012 legat mycket högre än utfallet. 

kostnaden hamnar på sjöfarten

Många hamnar ägs av kommuner, som vill att 
just deras hamn ska få ökade flöden. Men om 
inte sjötrafiken ökar i samma utsträckning 
som hamnarna bygger ut för, leder det till ett 
ineffektivt utnyttjande av anläggningarna 
som det investeras i, menar Inge Vierth. 

– För att få stordriftsfördelar i container-
trafik krävs möjligheten att ta in stora fartyg, 
effektiv lastning och lossning men också en 
koncentration av godsf löden och effektiva 
matartransporter till hamnarna. 

Inge Vierth tar Göteborgs hamn som 
exempel. 

– Ungefär hälften av containertrafiken till 
och från Sverige går via Göteborgs hamn. En 
stor del av containrarna går på järnväg från 
olika orter till Göteborg. Man får ihop stora 
volymer och kan fylla godstågen vilket gör 
det lönsamt. Men det blir tuff konkurrens om 
både Göteborg och Gävle ska satsa på detta.

Även om skattebetalarna är de som ofta 
står för investeringar i hamnar och landin-
frastrutktur, är det handelssjöfarten som 
genom ex. höjda avgifter drabbas om en hamn 
tidvis står tom och kostar pengar. 

– De som köper transporter får betala kost-
naderna som uppstår längs transportkedjan. 
Är kostnaderna för de transportkedjor som 
inkluderar omlastningar i hamnar för höga, 
så flyttar godset till direkta järnvägs- eller 
vägtransporter.

balans i flödena

Att hamnarna satsar leder alltså inte per 
automatik till en överflyttning av gods till sjö. 
För ett effektivt transportsystem krävs effek-
tivitet, volymer och dessutom en bra balans 
mellan import och exportflöden, så att inte 
fartyg, tåg och lastbilar går tomma. 

– Göteborg har fördelen att hamnen är stor 
på både import och export. Du har bättre 
förutsättningar om du har bra balans i dina 
flöden.

Gävle har ett bra geografiskt läge för 
export, men importflödena är inte lika stora. 
Norvik ser sig om en naturlig importhamn 
för att försörja Mälardalsregionen, men vem 
som skulle välja Norvik som exporthamn är 
inte lika självklart. Utmaningarna är stora, 
menar Inge Vierth.

– En del exportvolymer går över hamnen i 
Oxelösund, som samägs av SSAB och Oxelö-
sunds kommun. De kommer antagligen inte 
flytta sig så lätt.

Stor konkurrens i Mälardalsregionen

Förutom Norvik och Gävle storsatsar ett antal 
andra hamnar i regionen – Norrköping byg-
ger ny kaj, Södertälje och Mälarhamnarna 
Västerås och Köping kommer kunna ta emot 
större fartyg när ombyggnaden av Södertälje 
kanal och sluss är klar. Utöver det finns kon-
kurrensen från hamnarna i södra Sverige som 
också satsar.

– På Västkusten är allt mer koncentrerat på 
Göteborg, man konkurrerar inte på samma 
sätt som hamnarna på Östkusten. Där är kon-
kurrensen hårdare, det kommer att bli en tuff 
kamp om flödena.

av kLara erIkSSoN

”Tuff kamp om flödena”

GIGANTER NAS K AMP

Stockholm och Gävle är inte ensamma om att satsa 
stora summor på ökad hamnkapacitet, även Norrkö-
ping, Södertälje, Oxelösund och Mälarhamnarna vill 
vinna kampen om framtidens hägrande godsflöden till 
sjöss. Men hamnarnas storsatsningar leder inte själv-
klart till en överflyttning av gods till sjöfart, menar 
transportexperten Inge Vierth.  

– på västkusten är allt mer koncentrerat på Göteborg, man konkurrerar inte på samma sätt 
som hamnarna på östkusten. Där är konkurrensen hårdare, det kommer att bli en tuff kamp  
om flödena, säger Inge vierth, vtI.

verklig utveckling av inrikes och utrikes sjöfart samt trafikverkets prognos. 

»På Västkusten är allt 
mer koncentrerat på 
Göteborg, man konkur-
rerar inte på samma 
sätt som hamnarna på 
östkusten«
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Inrikes och utrikes sjöfart. Transportarbete (miljoner tkm) 
och utsläpp av växthusgaser (kt CO2-ekv)

miljoner tkmkt CO2-ekv

Inrikes Sjöfart, CO2                      Prognos inrikes sjöfart                Utrikes sjöfart 

Prognos utrikes sjöfart                Inrikes sjöfart

1990  1992  1994  1996  1998  2000  2002  2004  2006  2008  2010  2012  2014  2016  2018  2020  2022  2024  2026  2028  2030  2032  2034  2036  2038  2040

1 600

1 500

1 400

1 300

1 200

1 100

1 000

900

800

700

600

500 

400 

300 

200 

100

0

60 000

50 000

40 000

30 000

20 000

10 000 

0

(Källa: VTI)



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

22. Intelligent Logistik

I januari släppte Riksrevisionen en gransk-
ning av prognosarbetet hos myndigheterna 
inom transport-, bostads-, energi- och mil-
jöområdet. Bland annat har Riksrevisionen 
djupgranskat Energimyndigheten och Tra-
fikverkets skattningar av hur mycket tra-
fikmängden för persontransporter kommer 
att öka i Sverige. Trafikverkets prognos över 
trafikmängden (mätt som transportarbete, 
i fordonskilometer) 2040, ligger närmare 20 
procent över Energimyndighetens.

– Vi säger ju ingenting om vem som har rätt 
eller fel, men den högre siffran används som 
underlag till beslut för infrastrukturinveste-
ringar och torde gynna sådana, säger Cecilia 
Kellberg, projektledare för granskningen hos 
Riksrevisionen.

Myndigheternas scenarierarbete skiljer sig 
åt – både vad gäller indata, antaganden, meto-
der och resultat.

– Man använder sig av olika statistik som 
indata, sedan gör man olika antaganden om 
exempelvis hur bilinnehavet kommer att 
utvecklas och hur fördelningen av drivmedel 
kommer att se ut.

två skilda prognoser

Resultatet blir två helt olika prognoser för 

framtida trafikmängd. I vissa fall sker myn-
digheternas ”dubbeljobb” med scenarier 
omedvetet – men så har inte varit fallet här, 
berättar Cecilia Kellberg.

– När det gäller t ex bilinnehav och drivme-
delsfördelning, är myndigheterna fullt med-
vetna om att man gör olika bedömningar.

Energimyndighetens scenarier är en del 
av underlaget för rapporteringen till EU, där 
Sverige bedömer hur utsläppen av växthusga-
ser kan se ut på sikt. Trafikverket använder 
prognosen som underlag för infrastruktur-
planeringen.

– Högre trafikmängd speglar ett större 
behov av trafikinvesteringar, en lägre trafik-

Stor variation när myndigheter spår framtiden
Energimyndigheten och Trafikverkets prognoser på 
hur trafikmängden kommer att öka skiljer sig åt med 
nästan 20 procent vid år 2040 och går passande nog i 
linje med myndigheternas särintressen. Det visar en 
färsk granskningsrapport från Riksrevisionen.

mängd kan spegla ett mindre behov av kli-
matpolitiska insatser, säger Cecilia Kellberg.

Motsägelsefullt beslutsunderlag

Hon, liksom Riksrevisionen, ser inte poängen 
med att olika myndigheter drar olika slutsat-
ser om framtiden.

– Det finns en risk att i nästa led, när beslut 
ska fattas om investeringar eller klimatpo-
litiska åtgärder, så får regering och riksdag 
olika framtidsbilder och baserar besluten på 
felaktiga grunder eller inkomplett informa-
tion.

Prognoser är alltid osäkra, men Riksre-
visionen menar att det är bättre att myndig-
heterna kommer överens om vilka data och 
tillvägagångssätt man använder sig av i prog-
nostiseringen, än att var och en sitter på sin 
kammare och gissar.

– För beslutsfattarna vore det bättre med 
gemensamma riktlinjer – och att man dess-
utom är tydlig med att redovisa osäkerheten 
i prognosen, t ex genom känslighetsanalyser.
Energimyndigheten menar att man strävar 
efter en större samklang mellan sin och Tra-
fikverkets prognos: ”Vi ser att det finns möj-
ligheter till större samarbete än vad vi har 
idag, och att det kan formaliseras ytterligare. 
Vi ser att det på flera områden bör vara så att 
vi ska använda Trafikverkets underlag där de 
har sådant” kommenterar Energimyndighe-
ten genom sin presstjänst. 

”Våra senaste scenarier (med nya elastici-
teter) hamnar avsevärt mycket högre i trans-
portarbetet och således bör vi hamna när-
mare Trafikverkets prognoser”

Red: Även Trafikverket har ombetts kom-
mentera Riksrevisionens rapport, inget svar 
har dock getts före pressläggning. 

av kLara erIkSSoN

Som man frågar får man svar – trafikverkets prognos för framtidens trafikmängd är betydligt 
högre än energimyndighetens.

»Högre trafikmängd 
speglar ett större behov 
av trafikinvesteringar, 
en lägre trafikmängd 
ett mindre behov av kli-
matpolitiska insatser«

–  Det finns en risk att politiska beslut fattas 
på felaktiga grunder, menar Cecilia kellberg
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team Lines, som driver matartrafik mel-
lan tyskland och Skandinavien, lägger 
ner verksamheten. orsaken är en hård-
nad marknadssituation och konsolidering 
inom sjöfarten i Nordeuropa. 

I ett brev till sina kunder skriver rede-
riet att man inte längre tar beställningar på 
transporter från och med 11 februari 2019, 
men att alla ingångna avtal ska hållas. Det är 
den hårdnande marknadssituationen och den 
pågående konsolideringsprocessen inom den 

maritima sektorn i Nordeuropa, som uppges 
vara orsaken till nedläggningen. 

De svenska hamnar som Team Lines dri-
vit matartrafik till är Helsingborg, Göteborg, 
Gävle, Stockholm och Norrköping, och tra-
fiken går från stora containerhamnar som 
Hamburg och Bremerhaven. 

Teamlines har trafikerat samtliga skan-
dinaviska länder, samt hamnar i Baltikum, 
Ryssland, och Benelux-länderna. Team Lines 
ägs av det belgiska bolaget Delphis.

Team Lines  
lägger ner containerlinjer
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feeder-rederiet team Lines lägger ned. Figur 3 Myndigheternas scenarier för persontransporters trafikarbete, indexserier 
(2014=100)

2014                     2020                      2030                     2040                      2050

Energimyndigheten                          Trafikverket 
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Källa: Riksrevisionen.

trafikverkets vs energimyndighetens utvecklingsprognoser för persontransporter. 
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– För att vi ska klara klimatmålet krävs ett 
paradigmskifte, en allmän mobilisering och 
en tydlig elektrifieringsstrategi med tydliga 
krav. Ledtiderna för förändring måste kortas, 
vi har inte 25 år på oss, sa KTH-forskaren och 
författaren Per Kågeson. 

Han inledningstalade på Transportforum 
i Linköping i januari om vad som behöver 
göras, och i vilken ordning, för att transport-
systemet ska kunna elektrifieras.

– Trafikverkets arbete med elvägar går väl-
digt långsamt och saknar tidplan. Vi måste se 
vad som måste ha skett 2030 och räkna bak-
länges för att se vad som behöver göras idag. 

Han föreslog åtgärder som att låta Tra-
fikverket bygga elvägar i egen regi, undersöka 
vad som behöver göras för att säkra tillgången 
till batterier, förstärka elproduktion och elnät, 
titta på framtida elanvändning och energief-
fektivisering, och mycket annat.

– Styrmedel behöver användas på ett mer 
effektivt sätt. Tunga eldrivna fordon borde 
slippa trängselskatt och förmånsbeskattning 
av bilar borde ändras i grunden, eftersom den 
undantagslöst leder till ökad bilism. Det är 
fullständigt vansinnigt att vi fraktar två per-
soner med två ton bil.

piska och morot

Per Kågeson kan vara väl värd att lyssna på - 
han haft rätt förr. Till exempel förordade han 
tidigt och under stort motstånd 2+1-vägar, 
något som nu är standard. Under Transport-
forum fick han den något otacksamma rollen 
att peka ut vad som behöver göras, efter att 
Mattias Goldmann på tankesmedjan Fores, 
peppat publiken genom att påminna om att 
vi nu har ett bindande klimatavtal med till-
hörande regelbok och att Sverige har en stor 

politisk enighet om klimatpolitiken, vilket 
innebär att vi, var och en av oss, har alla för-
utsättningar att göra skillnad.

– Som tankesmedja har vi försökt att 
undersöka vilka som är framgångsfaktorerna 
hos de kommuner och företag som är bäst på 
klimat. Vi har fått inse att det inte finns några 
särskilda sådana faktorer utan att det hand-
lar oerhört mycket om enskilda personer som 
driver på och gör skillnad, vilket innebär att 
vi alla kan göra skillnad – sa han.

Mattias Goldmann påminde dock om att 
elektrifiering är en del av lösningen – inte lös-
ningen. 

– Eldriften är helt central för att lösa kli-
matproblemen. Men man får inte ha någon 
övertro på denna – vi måste även ha beteende-
förändringar. Elbilen är bra för den löser även 
andra problem, som buller och partiklar. Men 
vi måste se till att ta bort de styrmedel som 
faktiskt tvingar in oss i dåliga beteenden, sa 
han och gav exempel som systemet för att göra 
avdrag för resor till och från arbetet. 

elflygplan lösning?

Transportforum 2019 lockade drygt 1 600 
besökare, varav 360 föreläsare i 90 sessioner. 
Temat för inledningssessionen var i år elektri-
fiering, och den begynnande elektrifieringen 

Budskap från Transportforum 

– öka takten i klimatomställningen
För att klimatmålet för transportsektorn – som säger 
att koldioxidutsläppen från transporterna ska minska 
med 70 procent till 2030 – ska kunna uppnås så måste 
alla aktörer öka takten och börja ställa om. Det var 
budskapet från flera av talarna på Transportforum 
2019.

av flyget togs också upp som möjlighet för att 
nå klimatmålet.

– Om man jämför med höghastighetsjärn-
vägen, så kommer den leda till miljontals ton 
i utsläpp av koldioxid under byggnadstiden, 
utsläpp som kommer att bli svårt att betala 
tillbaka. Om vi istället kan elektrifiera delar 
av inrikesflyget vore det en lösning, sa Per 
Kågeson, som också fick frågan om inte nya 

affärsmodeller kunde vara en väg att nå trans-
portmålet.

– Man kan jämföra med att om vi hade stått 
inför ett krig – då kan man inte säga att ”Ja, 
vi ska upprusta men med 50 procents medfi-
nansiering” eller ”Först måste vi utveckla nya 
affärsmodeller”. Det går inte – tiden då man 
hoppas att saker ska lösa sig själva är förbi.

text oCH foto kLara erIkSSoN

Årets transportforum i Linköping var mycket välbesökt, på gränsen till trångt.

Mattias Goldmann menade att klimatavtalet från katowice var fjolårets bästa julklapp. 

»myndigheterna borde 
agera inför klimathotet 
som inför ett krigshot – 
rusta, inte vänta på att 
andra agerar«

thomas Cook skaffar lager i Landskrona 
och hyr 12 000 kvm i en nybyggd fastig-
het på 24 000 kvm som ska stå klar i 
början av 2020. Lagret ska användas för 
flygbolagets taxfreeverksamhet.  

Den 24 000 kvm stora fastigheten byggs i Kro-
nan företagspark och beräknas vara färdig-
ställd under 2020. Thomas Cook Travel Retail 
hyr halva lagret.

– Vårt nya läge i Kronan företagspark möj-
liggör för oss att öka kapaciteten för online-
verksamheten Airshoppen, där våra resenärer 

kan förhandsbeställa sina taxfreevaror, kom-
menterar Magnus Persson, Warehouse Logis-
tics Manager på Thomas Cook Travel Retail.

Utvecklar fastigheten gör NREP Logicen-
ters och lagret, som har 14 000 kvm outhyrda 
ytor, är fastighetsbolagets första etablering i 
Skåne. Lagret ligger på Företagsvägen i Kro-
nan företagspark med skyltläge vid E6 och 
grannar som Santa Maria och Oatly. Bygg-
nationen startar omgående och anläggningen 
beräknas stå färdigställd Q2 2020. Rådgivare 
i affären var CBRE.

Landskrona får taxfreelager
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Nästa vår får Landskrona en storetablering när thomas Cook flyttar in på kronan företagspark. 
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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 1,4 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. 

Välkommen till oss!

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. 

I sommar f lyttar Systembolaget in i ett 
nybyggt lager i Brunna norr om Stockholm. 
Lagret, eller depån, som den kallas på System-
bolaget-språk, blir Systembolagets tredje och 
ett komplement till de befintliga depåerna på 
8 000 kvm i Örebro och 9  000 kvm i Sunds-
vall.

– Verksamheten i våra befintliga depåer 
är ansträngd. Det var naturligt att lägga den 
nya enheten i Stockholmsområdet där en stor 
andel av våra kunder finns, berättar System-
bolagets logistikchef Jessica Karlsson.

Butikspåfyllnaden – som är den stora delen 
av Systembolagets logistik – sköts främst av 
leverantörerna. I de egna lagren hanteras 
packning och distribution av kundbeställ-
ningar och e-handlade varor. Det är en liten 
men växande andel av verksamheten.

– Beställda varor står för ett par procent av 
volymerna idag, men Systembolagets e-han-
del växer precis som all annan e-handel.

Beställda varor levereras dels genom 
butiksutlämning och dels via Systembolagets 
ca 470 ombud runt om i landet, som främst 
finns där det är långt till närmsta butik. Man 
erbjuder också hemleveranser i sex län; Skåne, 
Stockholm, Uppsala, Västerbotten, Väs-
ternorrland och Västra Götaland. Den nya 
depån i Brunna väntas vara i drift mot slutet 
av året, och ska avlasta Örebro och Sundsvall 
och förbättra servicen för beställda varor.

– Exakt hur den geografiska fördelningen 
mellan depåerna kommer att se ut är något vi 

Systembolaget skaffar Stockholmslager
För att möta den växande e-handeln investerar System-
bolaget i ett nytt 14 000 kvm stort lager i Brunna,  
som komplement till lagren i Örebro och Sundsvall.

– Det var naturligt att lägga lagret i Stockholm där 
många av kunderna finns, säger logistikchef Jessica 
Karlsson. 

tittar på. Det kan också bli aktuellt med ytter-
ligare depåer framöver, vi ser över det behovet 
hela tiden.

Ingen automation 

Lagret kommer att vara ett klassiskt plock-
lager med manuell hantering och truckar, 
ingen automation är planerad. Systembolaget 
bemannar alla sina lager med egen personal 
och hyr in personal från bemanningsföretag 
vid behov.

– Till en början räknar vi med att behöva 
ha omkring 20 fast anställda i Brunna. 
Det är NREP som utvecklat den 24 000 kvm 

stora fastigheten på spekulation, och System-
bolaget har ett tioårigt hyresavtal på drygt 
halva fastigheten – 14 000 kvm. Rådgivare till 
affären var CBRE.

– Det är ju lite roligt att vi gjorde fasaden 
grön, det passar ju bra nu när Systembolaget 
flyttar in, säger Matthias Kettelhoit, mark-
nadschef på NREP Logicenters.
Fastigheten, som ligger granne med Zalandos 
lager, utformas för att hysa flera hyresgäster 
med kontor i varje ände. 

– Vi har flera bra diskussioner om de övriga 
ytorna, de kommer att fyllas snabbt, menar 
Matthias Kettelhoit.

av HILDa HuLtéN 

– beställda varor står för ett par procent av 
volymerna idag, Systembolagets e-handel 
växer precis som all annan e-handel, säger 
Jessica karlsson.

– Systembolaget räknar med att vara i drift mot slutet av året i sin nya depå i brunna, som ska 
avlasta Sundsvall och örebro.
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Last-mile: Koftprydda  
retail-strutsar måste 
se upp

Amazon dök aldrig upp. Den 
objudna gästen infann sig aldrig 
och roffade åt sig från det uppdu-
kade bordet av otillfredsställda 

svenska konsumenter. Lika ängslig som oviss-
heten varit blev också lättnaden bland kon-
kurrenterna när ryktet om retailfenomenets 
inträde i samband med Black Friday visade 
sig bara vara just ett rykte – igen.

För mig personligen innebar hotet från 
väster att jag, under året som gått, nästan 
kunnat räkna antalet möten och workshops 
som inte ägnat Amazon någon uppmärksam-
het – på ena handens tumme. Kreativa akti-
viteter och övningar som resulterat i tydliga 
strategier och planer, men också en hel del 
frustrerande stunder i argumentationer med 
ansvariga som velat bemöta ”hotet” med 
en slags aktiv passivitet och slutsatser som: 
”Kunderna kommer snart inse att ingenting 
är gratis och det ohållbara i att kunna hantera 
hemleveranser samma dag – eller ännu värre 
– inom två timmar. Amazons leveransför-
måga är dopad.” 

Nej, ingenting är gratis, och med traditio-
nella lösningar är de nya ledtidsextremerna 
av hemleveranser knappt görbara – än min-

dre kostnadseffektiva eller miljömässigt håll-
bara. Erfarenhetsmässigt står dagens tillämp-
ningar i last mile för omkring 40 procent av 
den totala kostnaden i logistikkedjan och inte 
sällan till och med över hälften. En kostnad 
som dessutom svårligen låter sig överföras på 
kunden och därmed får direkt bruttomargi-
nalpåverkan. Förutom gapet mellan verklig 
kostnad och den ersättning man lyckas ta ut 
mot kunderna, så visar undersökningar att 
gapet mot vad konsumenterna i själva verket 
är villiga att betala är flerfaldigt större. En 

omständighet som såklart inte gör ekvatio-
nen enklare.

Om eller när Amazon etablerar sig i Sve-
rige har egentligen ganska lite att göra med 
hur svenska retailaktörer bör förhålla sig till 
sina kunder ifråga om leveransförmåga. Även 
om en Amazonetablering sannolikt skulle 
påskynda utvecklingen, så finns det andra 
mycket större och mer generella drivkraf-
ter, i form av demografisk utveckling, ökad 
kundfragmentering, en förskjutning från 
fysiska produkter till tjänster och inte minst 
en teknisk utveckling – som alla var för sig 
har inverkan på det sammanhang och den 
konkurrens som retailaktörerna upplever. 
Det handlar därför inte om att ta fram en 
Amazonstrategi. Krasst handlar det om att 
anpassa sig till nya spelregler och skärpt kon-
kurrens, där snabba och bekväma leveranser 
blir ett hygienkrav.

Även om det i vissa sammanhang kan vara 
lätt att få uppfattningen att anpassningarna 
av leveransförmågan är exklusivt kopplade 
till aktörer med ursprung i fysisk retail, så är 
detta inte fallet. Att med lönsamhet bemästra 
framtidens krav på last mile är lika mycket 
en fråga för aktörer sprungna ur det digitala. 
Traditionella lösningar måste bl a utmanas 
genom att utvärdera butikernas funktion och 
lokalisering, grad av automation i orderexpe-
diering i alla led (inklusive exempelvis buti-
kens baklager), segmentering av leverans-
strategier i sortimentet och olika typer av 
samarbeten för att nå en kritisk volym. Vidare 
gäller det att inte stoppa huvudet i sanden och 
blunda för utvecklingen – med hopp om att 
kunderna besinnar sig i sina krav. Att fram-
ställa sig själv som ett offer för en utveckling 
underblåst av drakarnas ekonomiska logis-
tikdoping är en strategi som inte håller. Att 
kombinera snabba och bekväma leveranser 
med sunda bruttomarginaler kommer vara 
en förutsättning i framtidens handel. Koft-
prydda retail-strutsar måste därför se upp! 

 
Tobias Jonasson

tobias Jonasson är partner på konsultföretaget MYSIGMa och krönikör för Intelligent Logistik.
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»Amazons leverans-
förmåga är dopad«
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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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Världsmästare på lager
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Dag Ericsson 
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Pris: 65 kr. Nr 6–7 2012

Så mycket tjänar logistiker och inköpare
Stort lönespecial

Ljus arbetsmarknad för  

nyutbildade logistiker

2012 toppår för nya lager

Volvochef räddar rederiet

Dag Ericsson:  

Mot djupare kundinsikt
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Den 29 mars lämnar Storbritannien EU – blir 
det en hård Brexit utan övergångsavtal kom-
mer problemen bli akuta.

– Det handlar om loppet av minuter tills 
det är kö på bägge sidor gränsen ända till 
Paris och London, säger Lars Karlsson.

Han har jobbat med tullfrågor i 35 år, bl a 
i Tullverkets ledning och som chef för WCO 
– World Customs Organisation.

– Hela EU:s handelssystem bygger på den 
fria rörligheten för varor mellan EU-länder, 
och precis allt förändras om den tas bort. Det 
är först de senaste två åren som folk börjat 
förstå det.

tillfällig protektionism

Brexit är en del av en global trend mot ökad 
protektionism och handelskrig, där även 
Trump har en stor roll – men också en över-
gående trend, tror Lars Karlsson.

– Jag tror att det är en sista suck av protest 
mot globaliseringen. Ingen tjänar på stängda 
gränser.

Efter folkomröstningen om Storbritan-
niens utträde ur EU i juni 2016 fick han i 
uppdrag av EU att ta fram en teknisk rapport 
om hur Storbritanniens gränser skulle kunna 
utformas för att bli så effektiva som möjligt. 
Rapporten som kom hösten 2017 fick stor 
uppmärksamhet. Efter det har Lars Karlsson 

varit rådgivare åt Storbritanniens regering i 
Brexit-frågan.

– Jag har presenterat rapporten för både 
under- och överhuset. När utfrågningen sän-
des på BBC fick programmet en miljon tittare, 
så intresset är enormt.

Orsaken till ståhejet är att man plötsligt 
insett att det faktiskt blir en tullgräns.

– Gränshandeln har varit en icke-fråga, 
innan folkomröstningen publicerades bara 
en enda artikel i brittisk media om tullfrågan, 
så det här kom nog som en chock för många.

Smarta gränser räcker inte

I rapporten föreslår Lars Karlsson en ”smart 
border” – där så mycket som möjligt av tull-
hanteringen sker digitalt, och på andra platser 
än vid själva gränspassagen.

– Det handlar om att skapa ”trusted lanes”, 
och f lytta kontroller och inspektioner till 
företagen istället för vid gränsen.

Norge/Sverigegränsen är den mest avance-
rade smarta gränsen i världen och räknas som 
en smart gräns till ca 70 procent

– Här fanns det infrastruktur vid grän-
serna att utgå ifrån, ändå tog det flera år att 
bygga systemet. I Brexit-fallet måste det byg-
gas ny infrastruktur.

Storbritannien står nu inför en minst sagt 
knivig situation. Det finns ingen tullinfra-

struktur vid landets gränser, 145 000 företag 
i landet har aldrig handlat med tredje land. 
Och kapaciteten hos tullombud och andra 
serviceföretag täcker bara ca 30 procent av 
behovet.

– Även om man förenklar och digitalise-
rar tullhanteringen så kommer det bli någon 
form av gränshantering. Tunneln under eng-
elska kanalen kommer upp mitt i ett villaom-
råde, och situationen vid gränsen till Nordir-
land är politiskt känslig. En hård Brexit blir 
totalt kaos. 

Den sämsta av världar

Får Storbritannien till ett avtal med EU kan 
man slippa tullar mot andra EU-länder t o m 
31 december 2020, men det ändå bråttom att 
få till infrastruktur, system och kompetens 

för att hantera gränsen efter det.
– Efter 29 mars i år hamnar Storbritan-

nien i den sämsta av världar även om man 
får till ett avtal – då betalar man fortfarande 
medlemsavgift till EU, men har inga fördelar 
av medlemskapet eller möjlighet att påverka 
politiska beslut. Man får inte heller börja för-
handla några egna handelsavtal. 

Ett argument för Brexit var att Storbritan-
nien själv ville förhandla sina handelsavtal.

– Men det kommer att ta tid. Hittills har 
inget frihandelsavtal tagit kortare tid än 5 år 
att få till, och sannolikheten att ett land med 
66 miljoner människor ska få till bättre avtal 
än EU med 450 miljoner människor är väl inte 
sådär jättestor.

Även i Sverige och övriga Europa gäller det 
att förbereda sig.

– Alla företag borde se över sin framtida 
tullhantering och kostnaden för den – kanske 
måste man förändra sin försörjningskedja. 
Ännu har jag inte träffat ett enda företag som 
förberett sig tillräckligt för Brexit.

På Plankonferensen i Malmö den 3 april, 
bara fem dagar efter Brexit, är du en av huvud-
talarna. Vad hoppas du få säga då?

– Att det var tur att vi fick till ett avtal 
– men att det nu inte finns en dag att förlora 
i förberedelserna inför den nya tullgränsen.

av HILDa HuLtéN

”Ofattbart att så    
  få förberett sig  
  för Brexit”
– Om gränsen stängs blir det kö från Engelska kana-
len till Paris inom tio minuter. Brexit är den största 
förändring vi sett i vår livstid när det gäller tullfrågor, 
säger Lars Karlsson, internationell tullexpert på KGH 
Customs och Brexit-rådgivare till Storbritanniens  
regering.

TänkBArT

»Innan folkomröstning-
en publicerades en enda 
artikel i brittisk media 
om tullhanteringen, så 
det här kom nog som en 
chock för många«

– ännu har jag inte träffat ett enda företag som förberett sig tillräckligt för brexit, säger Lars 
karlsson. 
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PLAN ÄR KOMPETENSNÄTVERKET FÖR ALLA SOM ARBETAR MED LOGISTIK, SUPPLY CHAIN OCH LEAN

PLAN-KONFERENSEN 2019
2-3 APRIL  
MALMÖ

ÄNTLIGEN MALMÖ!
Plankonferensen är i Malmö för 
första gången. 2-3 april har du  
möjligheten att besöka, lyssna  
och känna på några av regionens 
mest spännande företag.

Läs mer på www.plan.se



• 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.

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


