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Vår transportinfrastruktur utvecklas för att bli säkrare, 
effektivare och miljövänligare. 

Detta kräver kraft, kunskap och kompetens. De 
egenskaperna har människorna, fordonen, tekniken 
och systemen som samlas på branschens nya mässa 
Elmia Nordic Transport Infrastructure.

Parallellt arrangeras Elmia Nordic Rail en mässa om järnvägsteknik och spårburna transporter och 
Elmia Nordic Future Transport Summit, ett forum på strategisk nivå om transport, infrastruktur och 
samhällsbyggande.
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Vi kan Lagerinredning!
VI OPTIMERAR ERT LAGERUTRYMME  

EFTER ERA UNIKA BEHOV OCH ÖNSKEMÅL
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EAB har stor kunskap och lång erfarenhet av lagerinredningslösningar. Alla våra produkter tillverkas i  
Smålandsstenar och vi levererar till hela världen. Vi erbjuder bland annat Pallställ, Hyllställ, Grenställ 
och vårt patenterade system Radioshuttle™. 

Just nu lyfter EABs Radioshuttle™ 70.000 pallar över hela världen - allt från färskvaror, kolonialvaror,  
kapitalvaror och förbrukningsprodukter. Radioshuttle™ är ett unikt patenterat system för högsta  
effektivitet och maximalt utnyttjande av lageryta.
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Sverige brukar topprankas när det gäller logistikprestation. I 
Världsbankens LPI-index från 2018 hamnar Sverige tvåa av 160 
länder i världen. Bara Tyskland rankas högre. 

Men i LTS Rapport som medföljer det här numret presenterar Göte-
borgsforskaren Kamran Rashidi ett nytt logistikindex som de tagit fram: 
SOLP, Sustainable Operational Logistics Performance, som istället ran-
kar hållbarheten i länders logistiksystem. 

Här hamnar Sverige föga smickrande på plats 14 av 22 rankade länder 
– långt efter t ex USA, Slovakien och Slovenien. Sverige får bra poäng för 
t ex jobbskapande och logistikaktivitet, men när det gäller energianvänd-
ning och utsläpp av växthusgaser har Sverige långt kvar till toppen.

Många lyfter nog på ögonbrynen när de hör att USAs logistiksektor 
är mer hållbar än duktiga Sveriges. En förklaring kanske är att USA 
har långväga godstransporter på räls. I Sverige är det istället dieselbilar 
som kör det mesta godset, även det långväga. Att mycket av Norges och 
Finlands handelsvolymer körs med diesel genom Sverige bidrar också 
till att vägtrafiken frodas. Detta trots fri kapacitet på järnvägen och trots 
Sveriges sällsynt långa kust.

Sverige har som mål att minska energianvändningen och växthusgas-
utsläppen: Till 2030 ska utsläppen för inrikes transporter vara 70 procent 
lägre än 2010 och energianvändningen ska vara 50 procent effektivare 
2030 mot 2005. Men utvecklingen går inte ditåt. Under 2018 ökade växt-
husgasutsläppen med en procent i Sverige, enligt Naturvårdsverket. Mest 
ökade el- och fjärrvärmesektorn (10 procent) och de sektorer som släp-
per ut mest – industrin och inrikes transporter – stod i princip still.

Visst – det kan komma elvägar i framtiden och visst – vi kan ha mer 
biobränsle i tankarna. Men just nu minskar den andelen. Ärligt talat 
verkar det mesta logistikbranschen gör snarare vara greenwashing än 
åtgärder som ger verkliga utsläppsminskningar. 

Enligt fastighetsägarna är kundernas intresse för spåranslutning till 
lager idag obefintligt. 

Politikerna tycks inte heller ha kraft nog att göra verklig skillnad. Väg-
slitageavgifterna har inte blivit av och några konkurrensförbättringar för 
sjö och järnväg har inte synts till – trots att förslagen haglar tätt.

Att fördyra vägtransporter i ett avlångt, industritungt, exportberoende 
land är en het potatis. Alldeles för het tydligen. Självklart är det viktigt 
att den svenska ekonomin får blomstra. Men på riktigt: Är det inte dags 
att vi skärper oss allihop? För snart är det för sent att vända skutan – som 
Greta Thunberg så klarsynt konstaterar. 

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 trycks i 10 000 ex och vår nyhets-
sajt intelligentlogistik.com har 25 000 besökare i veckan. Vi är även stolt 
medlemstidning för logistikföreningen Plan. Så vill du synas i logistik-
branschen är det hos oss du ska synas. 

Hilda Hultén, chefredaktör 

ledare
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Corem säljer lager för 4,2 miljarder
Corem säljer en portfölj med 
30 fastigheter till Onyx Sweden, 
som kontrolleras av amerikanska 
private equity-bolaget Blackstone. 
Fastigheterna värderas till 4,2 
miljarder SEK i affären och utgörs 
till merparten av lager/logistikan-
läggningar på 13 orter i Sverige. 
Totalt ingår 500 000 kvm, med 
ett årligt hyresvärde på ca 309 
miljoner SEK och uthyrningsgrad 
på 88 procent. Tillträde planeras 
till den 5 juli. Efter försäljningen 
finns Corems återstående fastig-
hetsportfölj främst i regionerna 

Stockholm (ca 56 procent), Väst 
(22 procent) och Syd (14 procent).

– Genom försäljningen renodlar 
vi vår fastighetsportfölj geogra-
fiskt, i linje med tidigare kom-
municerad strategi, och skapar 
samtidigt mycket goda finansiella 
möjligheter för framtida intres-
santa investeringar, kommenterar 
Corems vd Eva Landén.

Corem lämnar genom för-
säljningen Tranås, Falun, Gävle, 
Västerås, Halmstad, Helsingborg, 
Hudiksvall, Uppsala, Katrineholm 
och Kumla. 

Lagerboom i Landvetter
Efter några tröga år har det 
lossnat för logistikbyggandet vid 
Landvetter. Tidigare i år aviserade 
Bockasjö att man uppför två större 
logistikfastigheter i logistikparken 
intill flygplatsen som Bockasjö 
äger tillsammans med Swedavia. 
Dels är det en 22 000 kvm stor 
anläggning, av vilken Rajapack 
hyr halva byggnaden, som ska stå 
klar i slutet av året och dels byggs 
en 23 000 kvm stor anläggning för 
kunden Dawa Däck ss räkning, 
som ska stå klar 2020.

Nu aviserar även Logistic Cont-
ractor ett utvecklingsprojekt 
i Landvetter; en anläggning i 
Björröd för bygg- och ventila-
tionsgrossisten Bevego. Bygget 
ska påbörjas före sommaren och 
fastigheten ska stå klar i maj 2020. 
Anläggningen omfattar 10 500 
kvm plus entresol om 562 kvm. 
Bevego har ca 400 anställda i 
Sverige och är ett dotterbolag till 
Dahl Sverige AB, som i sin tur ägs 
av Saint-Gobain-koncernen.

Postnord skär ner på personal
Cirka var fjärde anställd på 
Postnords huvudkontor tvingas 
lämna företaget. Detta efter att 
Postnord i slutet av maj presen-
terat ett nytt sparpaket. 

200 anställda kommer, enligt 
Breakit, tvingas lämna företa-
get. Nedskärningarna bekräftas 
av Postnord, men exakt antal 
anställda som drabbas är inte 
klart. De tjänster som berörs är 
administrativa funktioner.

– Det är en del i det omställ-
ningsarbete som hela koncernen 
är inne i. Vi måste se över på cen-
tral nivå att vi har rätt människor 
på rätt platser, säger Maria Ibsen, 
pressansvarig på Postnord, till 
SVT Nyheter.

I ett pressmeddelande skriver 
företaget att flera personer också 

lämnar koncernledningen den 
30 juni; Anders Holm, chef för 
Nordic solutions, Mikael Wikner, 
tillförordnad chef för Operations 
& technology och Tim Jørnsen, 
chef för e-handel och logistik samt 
kommunikationsdirektören Tho-
mas Backteman:

– Man har bestämt en ny orga-
nisation och i den finns ingen 
egen kommunikationsfunktion 
kvar på koncernnivå. Jag lämnar 
därför koncernledningen, och 
Postnord, säger han till Breakit.

Postnord gjorde en förlust på 
855 miljoner kronor under helåret 
2018 och så sent som i april i år 
fick Håkan Ericsson lämna posten 
som vd och koncernchef. Även 
finanschef Gunilla Berg tvingades 
lämna Postnord.

LEADER OF MODERN LOGISTICS PROPERTIES IN THE NORDICS

– Genom försäljningen renodlar vi vår fastighetsportfölj geografiskt,  
säger Eva Landén

Omkring en fjärdedel av personalen på Postnords huvudkontor i Solna 
tvingas lämna företaget, bland dem flera i bolagsledningen. 
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LC utvecklar ett 10 500 kvm stort lager åt Bevego i Landvetter, där även 
Bockasjö bygger två större logistikanläggninga. 
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SLP köper 40 000 kvm i Ljungby
Nystartade Swedish Logistic 
Property AB har förvärvat en stor 
logistikfastighet i Ljungby med 
en uthyrningsbar yta på drygt 
40 000 kvadratmeter. Den största 
hyresgästen är Postnord, som 
hyr cirka 40 procent av ytorna, 
men det finns också vakanta ytor 
och möjlighet till nybyggnation. 
Hyresvärdet uppgår till cirka 20 
miljoner kronor. Tillträde sker 
under juni.

– Vi är glada att kunna förvärva 
en större fastighet i ett utmärkt 
logistikläge utmed E4. Fastigheten 
ger både ett bra initialt kassa-
flöde och goda möjligheter till 

ytterligare förädling och expan-
sion framöver, kommenterar Peter 
Strand som är styrelseordförande 
i SLP.

Malmöbaserade SLP grundades 
i februari – ett nytt fastighetsbolag 
med inriktning på lager, logis-
tik och industri. Förutom Peter 
Strand finns fastighets-tungvik-
tarna Erik Selin, Mikael Hoffman 
och Greg Dingizian i ägarbåset. 
SLP har tidigare i år förvärvat 
flera fastigheter i Skåne. 

Peter Strand.

Ikea skrotar e-lagerplaner
För drygt ett år sedan presente-
rade Ikea en nyhet om ett kom-
mande e-handelslager i logistik-
parken Norra Hamnen i Malmö. 
Som ett första steg skrev möbel-
kedjan ett optionsavtal om 
100 000 kvadratmeter mark med 
Malmö Stad för att möjliggöra 
logistiksatsningen, med möjlighet 
till expansion. 
Men enligt tidningen Dagens 

Industri har Ikea nu skrotat pla-
nerna på e-handelslagret i Malmö. 
Istället uppges företaget planera 
ett nytt upplägg, som i korthet 
går ut på att Ikeas 20 varuhus i 
Sverige även ska användas som 
e-handelslager. 
Den planerade logistikanlägg-
ningen var enligt DI tänkt att föra 
med sig 200 nya jobb till Malmö-
regionen.

Mats Johnson tar över som Speed-vd
Tamros logistikdirektör Mats 
Johnson blir ny vd i Speed Group, 
efter Peter Nilsson som fick lämna 
i oktober förra året. Han tillträder 
tjänsten senast i december 2019, 
och fram tills dess fortsätter Jan 
Krepp som tillförordnad vd. 
Mats Johnson har tidigare varit 
vd för Schenker Logistics och 
har under sin tid på Tamro bland 
annat drivit anpassningen till den 
omreglerade apoteksmarknaden 
och automatiserat verksamheten. 

Speed bygger just nu ut sitt nya 
lager i Borås med 45 000 kvm, och 
har sedan en tid tillbaka dragits 
med dålig lönsamhet. 
– Speed Group är just nu inne i 
en lönsamhetshöjande konsolide-
ringsfas efter en period med kraf-
tig tillväxt. Styrelsens bedömning 
är att Mats Johnson är rätt person 
att leda bolaget på denna resa, 
kommenterar Christian Johansson 
Gebauer, styrelseordförande för 
Speed Group.

LEADER OF MODERN LOGISTICS PROPERTIES IN THE NORDICS
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Hamn fick köpa 420 000 kvm, och 
privata fastighetsaktörer resten. 
Marken var detaljplanerad drygt 
10 år senare, och nu har de privata 
fastighetsägarna byggt fullt på sin 
mark – medan Göteborgs Hamns 
mark står tom.

– Vår strategi står fast – vi ska 
äga fastigheter, bygga kåkar och 
hyra ut dem. Där har det varit lite 
otydligt från staden och jag förstår 
att det blir lite röriga budskap för 
marknaden. Men vi ska exploa-
tera den här marken själva, säger 
Arvid Guthed, vice vd på kom-
munägda Göteborgs Hamn.

Enligt Business Region Göte-
borg kommer upp emot 9,5 mil-
joner kvm industri- och logistik-
mark behövas i Göteborg fram till 
2035, både för nyetableringar och 
som ersättningsyta för industri- 
och logistikområden som försvin-
ner i takt med att staden växer. 
En aktör som satsar på att erbjuda 
den marken är Castellum, som för 
ändamålet köpt Säve flygplats på 

mars köpte amerikanska Prologis 
Bockasjö och Alectas logistikbe-
stånd 11 fastigheter på totalt och 
300 000 kvm – för 3,8 miljarder 
SEK – varav 2 miljarder i Göte-
borgsregionen.

– Det är ju den största fastig-
hetsaffären inom sektorn någon-
sin till det bästa priset någonsin. 
Det gäller ibland att ha tur och 
tajma in marknaden. Det vi sålde 
var elva fullt uthyrda fastigheter 
där ingen var äldre än 10 år, och 
med stabila hyresgäster. En riktig 
prime-produkt, sa Allan Lavén, 
vice vd på Bockasjö Group, om 
Prologis-affären. 

I juni blev dock en ännu större 
affär klar när Corem sålde 30 av 
sina fastigheter till Blackstone för 
4,2 miljarder.

Håller på marken
Efterfrågan på logistikmark i 
Göteborg är hög. Göteborgs stad 
släppte 2005 1 miljon kvm mark 
på Hisingen – varav Göteborgs 

– Då vet de i alla fall läget. De 
har hyresgäster som vill ligga i 
Stockholm eller Göteborg – men 
som i stället får bygga i Borås, 
eller köra med en TPL-lösning, 
säger Henrik Roderhult, som 
inledde seminariet med att 
beskriva marknadsläget för logis-
tikfastigheter i regionen.

Het fastighetsmarknad
Logistikfastigheter är glödhett, 
och enligt Newsec har trans-
aktionsvolymen för logistik 
gått från en årlig andel på runt 
12–13 procent, till 23 procent av 
totalvolymen hittills 2019 – mot-
svarande 11 miljarder SEK. 4,3 av 
dem investerades i just Göte-
borgsregionen. En jätteaffär var 
när Allianz och CBRE i februari 
köpte en logistikportfölj av NRP 
med åtta fastigheter i Sverige och 
Danmark på sammanlagt 400 000 
kvm. 1,6 miljarder av fastighets-
värdet (totalt över 4 miljarder) 
fanns i Göteborgsregionen. I 

Göteborg är Sveriges logistikhu-
vudstad men det beror bara delvis 
på hamnen. Tillverkningsindustrin, 
och då särskilt fordonsindustrin, är 
en motor för logistikutvecklingen i 
regionen. Men utan mer mark för 
logistiketableringar får regionen 
växa på bredden, det konstatera-
des under ett fördjupningsspår om 
logistik på Business Arena 
Göteborg i maj.

Av Klara Eriksson

– Vi får mycket förfrågningar från 
olika bolag om mark i Stockholm 
och Göteborg. Finns det någon 
undangömd mark som ni känner 
till som vi kan köpa? Då svarar vi 
nej, men vi kan göra en analys –  
vi gör det – och hittar ingen mark, 
sa Henrik Roderhult, ansvarig för 
industri- och logistiksegmentet 
på Newsec, och drog ner skratt 
på seminariet ”Hur maxar man 
hamnens potential”, på Business 
Arena Göteborg den 16 maj.

logistiklägen

Göteborg 
– pressad logistikhuvudstad

Hans Sahlin, Henrik Roderhult, Arvid Guthed och Allan Lavén diskuterade Göteborg och dess framtid som logistikläge på Business Arena Göteborg.  
Seminariet modererades av Hilda Hultén, chefredaktör Intelligent Logistik. 
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logistiklägen

Hisingen – en total yta på drygt 
3 miljoner kvm. Castellum, som 
äger 1,2 miljoner kvm logistik-
fastighetsyta i Sverige, planerar 
logistik på hälften av marken. 

– Men vi planerar även för ett 
innovationscenter för hållbar 
logistik: eldrivna självkörande 
fordon, drönare och elflyg på 
flygfältet, berättade Hans Sahlin, 
ansvarig för logistiksegmentet på 
Castellum

Göteborgs problem är inte 
markbrist – utan bristen gäl-
ler detaljplanerad, byggklar 
mark – och logistik har låg prio-
ritet efter bostäder, kontor och 
annan stadsutveckling.

– Det handlar om att staden 
måste göra en prioriteringslista, 
och är det så att staden inte för-
mår att möta marknadens behov, 
så måste man kunna ge ett besked 
om det, sa Arvid Guthed. 

Gynnar andra lägen
Borås är en av kommunerna där 
etableringarna sker – och under 
seminariet uppmärksammades 

Borås logistikpositiva hållning. 
Kommunen har bland annat en 
egen lantmäterifunktion och det 
uttalade målet att 250 000 kvm 
byggklar industrimark alltid ska 
finnas tillgänglig.

– Men även i Helsingborg har 
det hänt lite nu – det kan också 
vara på Göteborgs bekostnad, sa 
Henrik Roderhult.

Allan Lavén påpekade att alla 
kunder inte har samma behov. 
Fordonsindustrin har behov av 
logistikanläggningar tätt in på 
fabrik och hamn – men behovet 
ser annorlunda ut för exempel-
vis e-handeln. Det är heller inte 
heller hamnen som är motorn för 
Göteborg som logistikläge – utan 
fordonsindustrin, menade han. 

– Det som genererar högvärdig 
logistik och flöden som stärker 
hamnen och dess godsbalans idag 
är fordonsindustrin – och alla 
underleverantörer och logistik-
företag som är kopplade till den. 
Det, och inte hamnen, är den 
stora drivkraften i Göteborg.

Etablera dig med oss

När du ska etablera din verksamhet behöver 
du anpassningsbara logistiklokaler och 
flexibla hyresavtal. 

Utvecklingsmöljligheter nära dig
Välkommen att kontakta oss för att prata 
mer om etablering och samarbete.

Vi länkar skandinaviens godsflöden catenafastigheter.se

Smarter
Better 
Faster

  
MARKPRIS OCH HYROR I GÖTEBORGSREGIONEN

I Göteborg stad ligger markpriset på 900–1300 kr/kvm. I Härryda 
kommun varierar priset från 350 kr/kvm i Björred till 800 kr/kvm i 
Mölnlycke och ca 900 kr/kvm i Bårhult. 

I Borås ligger markpriserna lägre – från 150 kr/kvm i perifera lägen 
upp till 650 kr/kvm för mark med skyltläge i Viared. 

Även hyresnivåerna skiljer sig åt, i Göteborg hamn och centrala Gö-
teborg (Backa, Tagene och Ringön) ligger lokalhyrorna på 600–750 
kr/kvm medan Borås har hyror på 475–650 kr/kvm.

Källa: Newsec
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logistik. Det gör att de jag möter ofta 
inte har någon klar bild av vad logistik 
innebär eller vad en logistikkonsult 
gör. Många tror att logistik är läskigt 
och tråkigt – att det bara handlar om 
lastbilar, komplicerade modeller och 
excel-filer.

Bok om bättre logistik
Hon saknade också en bok att ge sina 
adepter – för att introducera dem till 
logistikens tankesätt.

– Det finns massor av bra böcker om 
logistik, men den litteratur som finns 
är ofta inte så inbjudande utan ganska 
tung och specialiserad.

Hennes bok ”Bättre logistik helt 
enkelt”, som släpptes i slutet av april, 
vill fylla tomrummet och beskriver 
logistikens tankebanor kring planering, 
styrning och kontroll av varor, tjänster, 
information och personer på ett lätt-
smält sätt. Den främsta målgruppen är 
”vanligt folk”.

– Jag vill sänka tröskeln och få fler att 
förstå hur roligt det är med logistik, och 

mig är det ett sätt att flytta fram posi-
tionerna för logistiken i samhället, vi 
behöver fler sätt att nå ut.

Från forskning till tillämpning
Nina Modig började sin logistikbana 
på Linköpings universitet och fortsatte 
sedan som forskare på Chalmers.

– Jag forskade om tillfälliga logistik-
lösningar och hur logistiken fungerar 
vid till exempel byggprojekt och sport-
arrangemang.

När hon disputerade 2007 var hon 
sugen på att testa sina kunskaper i 
näringslivet.

– Som forskare får du inte gå in och 
påverka verksamheten, då förstör du 
dina forskningsresultat. Därför är forsk-
ning både jättekul och ibland även frus-
trerande. Jag kände att jag var redo att 
ge mig ut och tillämpa mina kunskaper.

Sedan dess har Nina Modig jobbat 
som logistikkonsult inom allt från bygg 
till vård och arkitektur.

– Jag verkar ofta inom områden som 
man inte traditionellt associerar med 

Nina Modig är logistikforskaren som 
blev konsult – och som tröttnat på att 
folk blir livrädda när de hör ordet 
logistik. Hennes bok Bättre logistik helt 
enkelt ger en lättsam introduktion till 
logistikens förtrollade värld.
 – Logistik är ingen hemlig klubb. Jag 
vill försöka sänka tröskeln så att fler kan 
upptäcka hur kul logistik är.

 
Av Hilda Hultén

 
Nina Modig debuterar i vår som både 
författare och poddare. I maj släpptes 
första avsnittet av Logistikpodden  
Magasin – ett nytt format av den 
intervjupodd som Chalmersforskaren 
Per-Olof Arnäs driver sedan 2016. .

I Logistikpodden Magasin samtalar 
hon och P-O kring aktuella ämnen en 
gång i månaden.

– Vi kommer att prata om vad som 
händer i logistikvärlden. Tanken är att 
det ska vara ganska korta, lättlyssnade 
program som man hinner lyssna på på 
väg till jobbet eller i någon lucka. För 

Vill sänka tröskeln till  
logistikens värld

  

»Flöden 
kan delas 
upp i länkar 
och noder. 
I länkarna 
förflyttas 
saker från 
en punkt till 
en annan 
och i noder 
stannar 
sakerna upp 
eller ändrar 
form.«

– Många jobbar med logistik utan att ens 
veta om det, säger Nina Modig.
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profilen

tanke. Och resultat och förbätt-
ringarna komma snabbt om 
organisationen tidigare inte ägnat 
så mycket uppmärksamhet åt pla-
nering, styrning och kontroll av 
flöden, menar hon.

– Det blir ofta en aha-upplevelse 
för folk när de börjar se logistiken 
och hittar verktyg för att förbättra 
flödena omkring sig.  

veta om det. Min erfarenhet är att 
många tror att de inte är ”riktiga 
logistiker” eftersom de inte har 
studerat logistik.

Logistiken är en viktig stöd-
funktion som lätt glöms bort. Som 
konsult har hon ofta väckt intresse 
och entusiasm för logistikens 
värld hos människor som tidigare 
kanske inte ägnade logistiken en 

man få effektivare flöden, skapa 
ordning i kaoset samt spara tid 
och pengar genom att eliminera 
tidstjuvar och flaskhalsar i allt 
från privatlivet till arbetsplatsen.

Nina Modig har utformat ett 
recept för att utveckla logisti-
ken som hon i boken kallar för 
FIESTA-modellen. FIESTA står 
för Fokusera, Identifiera, Elimi-
nera, Separera, Titta på andra och 
Addera och strukturerar sex steg 
för förbättringsarbete. Att formu-
lera en modell och presentera den 
i bokform var både lärorikt och 
kul, berättar hon.

– Modellen är en kombination 
av teoretisk kunskap, klassiska 
logistikmodeller och min egen 
praktiska erfarenhet som har lett 
mig fram till ett arbetssätt som jag 
själv tillämpar när jag angriper 
logistikproblem. 

En viktig stödfunktion
Nina Modig vill att fler ska känna 
sig som logistiker.

– Många ägnar idag en stor del 
av sin tid åt logistik, utan att ens 

ge kunskaper som man kan till-
lämpa direkt, både på jobbet och 
privat.

Logistik med Fiesta-modellen
Boken inleder med att introdu-
cera begreppet logistik, förklara 
logistikens grundprinciper och 
hur man kan upptäcka flödena 
runt omkring sig samt tillämpa 
ett logistiktänk. Därigenom kan 

LULEÅ

FIESTA-MODELLEN

Fokusera – hitta ett verksamhetsområde som du vill förbättra och 
avgränsa det tydligt

Identifiera – identifiera flöden, noder, användare, resurser, sam-
verkan och problem och var dina insatser har störst potential att 
göra nytta

Eliminera – försök hitta flöden eller aktiviteter som går att förenkla 
eller ta bort ur systemet

Separera – försök tids- och platsseparera flöden som tävlar om 
samma resurser

Titta på andra – och se hur de löst liknande flödesproblem.

Addera – lägg till resurser för att förbättra de flöden som  
fortfarande inte fungerar tillräckligt bra.Boken Bättre logistik helt enkelt är 

en lättsam introduktion till logisti-
kens förtrollade värld.
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e-handel

Vad är kunderna beredda att 
betala för vid hemleveranser? Det 
har forskare från Stockholms 
universitet, University of Chicago 
och universitet i Porto studerat – i 
en av de största studierna i sitt 
slag. Resultatet tyder på att 
gratisleveranser kanske inte är det 
framgångsrecept som det 
utmålats som.

Av Klara Eriksson
Logistiken inom detaljhandeln 
har genom e-handeln gått från 
”backoffice” till något som driver 

intäkter – men som också är 
dyrt. Bara två av tre svenska 
e-handlare går med vinst – och 
företagens agerande för att driva 
intäkter är fortfarande ganska 
outforskat. ”Sanningar” – som 
att det inte går att ta betalt för en 
hemleverans – bygger sällan på 
data, och bör därför ifrågasät-
tas, menar Fredrik Eng Larsson, 
lektor i Operations Management 
vid Stockholm Business School, 
Stockholms universitet.

–  Det finns ett antal ”san-
ningar”, som är mer eller mindre 

välgrundade. Vi ville gå förbi de 
här halvsanningarna, och i stäl-
let för att fråga via enkäter, gissa 
eller lita på anekdoter, mäta vad 
konsumenter verkligen är villiga 
att betala för.

Prissättning sällan datadriven
Som underlag använde forskar-
gruppen 8,5 miljoner hemleve-
ranser utförda inom Europa hos 
en internationell dagligvarukedja. 
Alla studerade händelser bestod i 
att kunden, efter att ha betalat sin 
varukorg, kunnat välja dag och 

tidsfönster för hemleverans till 
olika priser. Ett smalare tidsföns-
ter var generellt dyrare, liksom en 
snabbare leverans.

Men prissättningen är idag 
inte datadriven – utan sätts lite 
ad hoc efter vad företaget tror 
att kunderna är villiga att betala. 
Detta gör bland annat att det kan 
se ut som att högre priser leder till 
högre efterfrågan. För att kunna 
analysera datamaterialet, har 
forskargruppen varit tvungen att 
utveckla nya statistiska metoder 
för att rensa datamaterialet från 

»Lönsamma kunder betalar  
för hemleverans« 

De mest lönsamma kunderna – som köper mycket och ofta – är beredda att betala mer än genomsnittskunden för hemleverans, enligt studien. 
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e-handel

farande väldigt dyrt – handlarna 
måste även arbeta med att sänka 
kostnaderna genom t ex ökad 
automatisering för att nå lönsam-
het, säger Fredrik Eng Larsson. 

– Om jag ska spekulera lite så 
tror jag vi kommer se mycket mer 
hybridvarianter, där t.ex. första 
leveransen är gratis, eller gratis 
leverans över en viss totalsumma.

Slutet på gratisfrakten?
Studien går i linje med en inter-
nationell trend med mer fokus på 
lönsamhet – men också hållbarhet 
inom e-handeln. Nyligen slutade 
också  Zalando och HM med fri 
frakt. 

– Vi ser ett ökat fokus på någon 
form av motprestation av konsu-
menten för att få en billigare frakt 
– att man handlar över 200 kronor 
eller bli medlem i en kundklubb 
eller liknande, säger Per Ljung-
berg, vd på Svensk digital handel, 
till SR.

Fredrik Eng Larsson menar att 
bättre leveransservice är något 
många kunder tycks efterfråga, 
snarare än billigare leveranser. 

– Frågan är vilka kunder man 
är mest intresserad av – de som 
är lönsamma och är beredda att 
betala för hemleverans men inte 
är beredda att betala för ett högre 
påslag på sina varor, eller de som 
är opportunistiska. Det är något 
man som e-handlare måste fun-
dera över.

– De är beredda att betala 
mycket för att få hem varorna 
snabbt och med hög precision, 
till en tid som passar dem bra 
– till exempel kl. 18.00–20.00 på 
måndag kväll. Problemet med 
gratisfrakt, förutom att man mis-
sar en chans till intäkter, är att det 
är dessa lönsamma kunder som 
får subventionera småkundernas 
leveranser om gratisfrakt leder 
till högre priser generellt. Många 
gånger är de ovilliga till detta, 
säger Fredrik Eng Larsson.

Fjärdedel av kunderna lönsamma
I underlaget till studien är den 
fjärdedel av kunderna som köper 
mest, villiga att betala mer än 
dubbelt så mycket som genom-
snittet för samma leveransservice. 
Men att säga om det ”räcker” att 
anpassa prissättning och satsa på 
de lönsamma kunderna – för att 
nå lönsamhet inom mat-e-handel, 
är svårt. 

– Vi har tyvärr inte data på 
täckningsbidrag så vi kan inte 
säga exakt hur total lönsamhet 
påverkas om man ändrar priser. 
Hemleverans av livsmedel är fort-

verkar även vara beredda att 
betala för snabbhet.

Skillnad mellan kunder
Studien påbörjades förra året 
och resultaten är preliminära, 
men visar på intressanta möns-
ter, till exempel på skillnader 
mellan ”lönsamma” kunder – och 
genomsnittet. Den genomsnittlige 
kunden hoppar runt och handlar 
lite här och lite där, och för denne 
betyder fri frakt mer än varupri-
set.

– Vi vet sen tidigare att kunder, 
i genomsnitt, har högre priskäns-
lighet för själva hemleveransen, 
men lägre priskänslighet för 
varorna. Det betyder att om du 
som e-handlare vill täcka dina 
kostnader för hemleveransen är 
det bättre att ta mer betalt för dina 
varor än att ta betalt för hemleve-
ransen – om det är dessa kunder 
du vill nå.

Men den genomsnittliga kun-
den är inte nödvändigtvis en 
lönsam affär för e-handlaren. För 
de mest lönsamma kunderna – de 
som köper mycket och ofta – kan 
det se helt annorlunda ut.

den här typen av falska orsaks-
samband.

– Det är bra att vara datadriven, 
men det är också lätt att dra felak-
tiga slutsatser genom att bara titta 
på historisk data. Vi har suttit ett 
forskarlag från tre länder och tagit 
fram lösningar för att undvika 
detta.

Ledtid kontra slot-tid
I dataunderlaget betalade en kund 
i snitt 6,30 euro för en hemleve-
rans, fick varan efter 40 timmar 
– och inom ett valt tidsfönster på 
2,89 timmar.

– Det vi ser är att en kund i snitt 
är beredd att betala en euro för 
att få varan 13 timmar snabbare. 
På samma sätt, för att kunden 
ska betala en euro mer, måste 
tidsfönstret minska med 1,3 tim-
mar. Snabbhet och tidsfönster är 
även beroende av varandra – ju 
närmare i tid kunden vill ha sin 
leverans, ju mer är den beredd att 
betala för ett snävare tidsfönster. 

–  Ju högre snabbhet du 
har,  desto mer kan du ta betalt 
för precision. De kunder som är 
beredda att betala för precision 

»Prissättningen är idag 
inte datadriven – utan 
sker lite ad hoc efter 
vad företaget tror att 
kunderna är villiga att 
betala«

– Som e-handlare måste man fundera över vilka kunder man är intresserad av, säger Fredrik Eng Larsson, en av 
författarna till en ny studie om olika kundgrupper inom e-handeln av dagligvaror. 
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fastigheter

här är ett stort problem att politikerna 
prioriterar bostadsbyggande och inte 
ser värdet av logistiken, menar Peter 
Wiman.

– I Stockholm har vi i princip byggt 
bort bulken av citynära industriområ-
den som hade varit perfekta för citynära 
leveranser. Nu senast var det Slakthus-
området som fick stryka på foten, och 
man fortsätter i oförtruten takt.

Fördel för volymhandeln
Här har volymhandeln en fördel i att 

kunna använda sina stora, citynära fast-
igheter som både butik och e-handels-
lager, menar Peter Wiman och ger Bau-
haus köp av Fredells i Sickla, Stockholm 
som exempel – eller Ikea.

– Det är relativt enkelt för de här 
aktörerna att leverera från butik, i och 
med att de inte har så många varor 
i sitt sortiment. Ikea har t ex 13 000 
produkter – jämfört med Lyko som har 
46 000 produkter, och Amazon som har 
miljontals.

del av landets tunga industri. Mycket 
varor kommer in och ut här.

Mycket nyproduktion
I Sverige har nyproduktionen av logis-
tikfastigheter varit historiskt hög de 
senaste åren. Ungefär 5 miljoner kvm 
lager- och logistikyta har tillkommit 
de senaste tio åren, varav nära 700 000 
kvm bara under 2018, enligt Savills, 
som då räknar in fastigheter över 5 000 
kvm. 

Ökad e-handel är en stor pådrivare av 
logistikytor och i andra länder har man 
enligt Peter Wiman sett en ”tipping 
point” vid en e-handelsandel på 10–11 
procent, då omställningen lägger in en 
högre växel och beställandet av logisti-
kytor ”boomar”. Dit har Sverige precis 
nått, så mer bör alltså vara att vänta.

– Att konsumenterna efterfrågar 
allt snabbare leveranser gör också att 
de med ett rikstäckande centrallager i 
ex. Jönköping, kan behöva tänka om 
givet att man vill kunna leverera enligt 
många kunders önskemål om leverans 
samma dag, menar Peter Wiman.

Enligt Intelligent Logistiks statis-
tik, där endast fastigheter över 10 000 
kvm ingår, färdigställdes 29 projekt på 
sammanlagt 571 000 kvm under 2018, 
vilket var ett historiskt rekordår. År 
2019 ligger inte långt efter med 25 pro-
jekt på sammanlagt 535 000 kvm – som 
planeras färdigställas under året, och 
även 2020 ser ut att bli ett starkt byggår 
för större logistikfastigheter. 

Rekordår att vänta
Efterfrågan på att köpa logistikfastighe-
ter är hög. Under första kvartalet 2019 
stod logistik och industrisegmentet för 
28 procent av transaktionsvolymen för 
kommersiella fastigheter, en utveckling 
som fortsatt under kvartal två.

– Det ser ut som att 2019 kan bli ett 
rekordår för logistiktransaktioner.

Trycket på logistikfastigheter i city-
nära lägen fortsätter vara stort – och 

Logistiken boomar. Drygt fem miljoner 
kvadratmeter lager och logistik har 
tillkommit de senaste tio åren, och 
ytterligare en miljon är under produk-
tion 2019–2020, enligt Savills statistik. 
Och för den växande andelen logistikan-
läggningar som byggs på spekulation 
finns två solklara logistiklägen 
– Göteborg och Stockholm.

 
Av Klara Eriksson

 
Ur fastighetsägarperspektiv är stor-
stadsnära lägen en säker investering, 
oavsett andra kriterier för ett bra 
logistikläge. Medvinden för segmentet 
gör också att allt fler lager byggs på spe-
kulation – utan kontrakterad hyresgäst 
vid byggstart.

I Storgöteborg byggdes drygt 85 000 
kvm logistikfastigheter (över 5 000 
kvm) helt eller delvis på spekulation 
2018, vilket är nästan hälften av totaly-
tan, i Storstockholm var samma siffra 
60 000 kvm – vilket motsvarade tre 
fjärdedelar av den tillkommande logis-
tikytan i regionen. Tillsammans stod 
Storstockholm och Storgöteborg för 
cirka 83 procent av den logistikyta som 
byggts på spekulation i landet under 
2018. Av de 25 logistikfastigheter som 
färdigställs 2019 byggs åtta helt eller 
delvis på spekulation.

– Efter finanskrisen var andelen spe-
kulationsbyggda logistikfastigheter noll, 
men det tog ganska snart fart uppåt. 
Här blir logistikrankingarna lite miss-
visande – bulken hamnar i Stockholm 
och Göteborg, säger fastighetsrådgiva-
ren Savills analyschef Peter Wiman.

Marknaderna skiljer sig dock åt. I 
Stockholm hyrs mindre enheter ut lätt 
– medan riktigt stora anläggningar kan 
stå tomma i flera år. I Göteborg har det 
däremot visat sig vara ganska enkelt att 
bygga stora logistikfastigheter på spe-
kulation och få dem uthyrda.

– Göteborg har Nordens största 
hamn och Västsverige har en betydande 

»Att konsu-
menterna 
efterfrågar 
snabbare 
leveranser 
gör att de 
med riks-
täckande 
centrallager 
kan behöva 
tänka om«

Göteborg och 
Stockholm 
– Sveriges självklara spekulationslägen

Bedömer man logistikläge utifrån vart det är lönsamt att bygga 
på spekulation blir Storstockholm och Storgöteborg de stora 
vinnarna, enligt Peter Wiman.
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fastigheter

Logistikbyggen som färdigställs 2019 (Endast fastigheter över 10 000 kvm)

LÄGE BRU KARE FASTIGH ETSAKTÖR* STORLEK (KVM)

Borås Viared Speed 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 Systembolaget/Spek Logicenters 25 000

Stockholm/Arlanda stad Aditro Logistics Skanska (Logicenters) 24 600

Borås/Viared Fristads Charmilla 22 000

Göteborg/Landvetter Raja/Spek Bockasjö/Swedavia 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

Stockholm/Brunna Spek Castellum 15 000

Helsingborg Plantagen LC (NRP) 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 NRP/LC 11 000

Stockholm/Arlandastad Sevan Prologis 10 100

Norrköping/Herstadberg Bauhaus/Postnord Postnord 10 000

Värnamo 1337 Logistics/Spek Nivika Fastigheter 10 000

Antal projekt: 25

Total yta: 535150

*Av tidningen känd ägare, utvecklare och/eller kontrakterad byggare. Köpare anges inom parantes.

Logistikbyggen som planeras färdigställas 2020 (endast fastigheter över 10 000 kvm)

LÄGE BRU KARE FASTIGH ETSAKTÖR* STORLEK (KVM)

Tibro Mio Mio 60 000

Upplands Bro Dahl Stendörren 56 500

Helsingborg/Åstorp Frode Laursen Frode Laursen 36 000

Göteborg/Hisingen Jollyroom Castellum 35 650

Helsingborg/Åstorp Postnord TPL Skanska/Logicenters 30 150

Arlandastad Veddestagruppen Skanska/Logicenters 25 000

Landskrona Thomas Cook/Spek Logicenters 24 000

Göteborg/Landvetter Dawa Däck Bockasjö/Swedavia 23 000

Örebro Swedol ? 20 000

Stockholm/Ulvsunda Ospec. kund Sagax 19 000

Helsingborg/Tostarp Postnord Catena 18 300

Göteborg/Arendal Ica NCC 17 000

Halmstad GN Transport GN Transport/MMB 13 400

Gävle hamn Yilport Gävle Hamn/NCC 12 000

Arlandastad Spek Prologis 10 000

Göteborg/Landvetter Bevego LC 10 000

Antal projekt: 16

Total yta: 410 000
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Logistiken Boomar i Sverige. Utvecklingen av den nya logistikparken på Hisingen intill Volvo och Göteborgs hamn gick dubbelt så snabbt som föväntat och 
i mars sålde Bockasjö sin logistikportfölj, där flera nybyggda fastigheter i parken ingick, till Prologis för ett rekordhögt pris. 

LEADER OF MODERN LOGISTICS PROPERTIES IN THE NORDICS
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vad gäller byggnadstekniska speic-
fikationer och energiförbrukning, 
gärna med egna solceller. På sikt 
hoppas man kunna samlasta sina 
kunders varor för att köra med 
egen bil upp till Stockholm, för att 
där överlämna till citydistributö-
rerna.

– Idag kommer alla, Airmee, 
Budbee etc. med varsin egen bil 
till oss. Det går så klart att lösa 
på ett både mer effektivt och mer 
miljövänligt sätt. 

e-handeln människor. Kombi-
nationen ger en bra balans i våra 
flöden.

Bland e-handelskunderna är 
Odd Molly och Campadre några 
namn. Bland industrikunderna 
finns t ex SSAB, kemiindustrin 
och Canon. Idag har företaget 155 
anställda, men med det nya logis-
tikcentret tror man sig under de 
närmaste åren behöva nyanställa 
500 personer.

Enligt Carl Svensson är Norrkö-
ping Sveriges bästa logistikläge

– 50 procent av landets befolk-
ning och 25 procent av den indu-
striella produktionen finns inom 
en radie av 25 mil. Här finns alla 
transportslag, logistikutbildning 
och flödesbalansen ser bättre ut 
än i Mälardalsregionen. 

Logistikläget är också avgö-
rande när framförallt industrin 
men även e-handeln börjar bli allt 
kinkigare med att få upp varorna 
till Stockholm samma dag, menar 
Carl Svensson. 

– Sen har ju Norrköping fortfa-
rande gott om arbetskraft, vilket 
också är en fördel.

Tydlig miljöprofil
Almroths vill att logistikcentrat 
får en utpräglad miljöprofil – både 

– Det var industriflödena som 
satte fart först, 2012 ungefär kom 
e-handeln i gång och den har 
vuxit starkt sedan dess. 

I dag har Almroths 78 000 kvm 
lageryta utspritt på sju adresser i 
Norrköping. Behovet av konso-
lidering och nya ändamålsenliga 
lokaler är stort.

– Det var ett absolut måste att 
hitta mark där vi kan bygga och få 
möjlighet att växa. Vi tittade även 
på andra orter än Norrköping, 
men framförallt våra industrikun-
der är beroende av att vi finns 
nära dem, och därför ville vi helst 
stanna här, säger Carl Svensson.

Sveriges bästa logistikläge
Nu planerar man att till en början 
bygga en 30 000 kvm stor logistik-
anläggning med entresolvåningar 
med plocktorn (pick towers) för 
att effektivisera e-handelsplocket. 
Och marken tillåter ytterligare 
tillväxt.

– Vi tror att vi inom något år 
påbörjar bygget av ytterligare 
30 000 kvm.

I dag står Almroths på två 
stadiga TPL-ben – med både indu-
stri- och e-handelskunder. 

– Industrikunderna kräver 
framförallt lageryta och och 

Norrköpingsföretaget Almroths 
– med en starkt växande TPL-verk-
samhet, konsoliderar sina 
lagerytor till ett nytt logistikom-
råde i Klinga, vid Norrköpings 
södra infart. Till nästa vår hoppas 
man kunna sätta spaden i marken 
och påbörja bygget av en 
logistikfastighet på 30 000 kvm.

Av Klara Eriksson 

Att få loss mark i Norrköping stad 
är inte det enklaste, och det blev 
lite rassel hos närboende när Alm-
roths tilldelades en markanvis-
ning i området Klinga, som ändå 
utmärkts som industriområde i 
översiktsplanen. Men anvisning 
fick man, och nu hoppas man att 
detaljplaneprocessen går snabbt så 
att man kan börja bygga nästa år.

– Jag skulle ha velat ha satt spa-
den i marken igår, för det är ett så 
högt tryck på våra tjänster, men 
vi får vänta på att processen har 
sin gång, säger Almroths vd Carl 
Svensson.

Almroths har anor från 1930, 
men sysslade länge framförallt 
med flyttservice. 2006 köpte man 
Maersks gamla terminal i Norrkö-
ping på 6 000 kvm, och drog igång 
med tredjepartslogistik.

– Industrikunderna kräver framfö-
rallt lageryta och och e-handeln 
människor. Kombinationen av 
de båda ger en bra balans i våra 
flöden, säger Almroths vd Carl 
Svensson. 

Nytt logistikcentrum i Norrköping

Almroths planerar ett nytt logistikcenter i Klinga, vid Norrköpings södra infart. 

FO
TO

: A
LM

RO
TH

S
FO

TO
: A

LM
RO

TH
S



Intelligent Logistik 4 2019 17

bygglogistik

öka den värdeskapande tiden med 
100 procent.

I slutet av mars i år plockade 
Servistik hem Postnord Logistics 
Award 2018 för sin bygglogistik-
lösning för Gallerian-projektet. 
Enligt Jan Elgstrand är priset ett 
uppskattat erkännande.

– Det känns fantastiskt roligt att 
det vi gör uppmärksammas, och 
att fler ser att det vi gör verkligen 
gör nytta för hela staden.

naden av Gallerian-kvarteret 
– centralt beläget vid Kungsträd-
gården i Stockholm – på uppdrag 
av fastighetsägaren AMF. Projek-
tet består av sex olika byggentre-
prenader, med entreprenörer som 
Skanska, Zengun och NCC – och 
ett totalt byggvärde på 6,5 miljar-
der SEK. Allt material till bygget 
har levererats till Servistiks termi-
nal i Sätra, där man samlastat och 
koordinerat transporterna in till 
Gallerian.

– Genom projektet har vi ökat 
fyllnadsgraden till 95 procent 
och fått bort 40 000 lastbilar från 
innerstan, totalt 82 procent. De 
återstående knappt 10 000 last-
bilarna har vi kunnat styra om 
till mindre trafikintensiva tider, 
berättar Jan Elgstrand.

I Sätra märks allt byggmaterial, 
läggs in i Servistiks leveranspla-
neringssystem, packas om och 
anländer i färdiga batcher – till 
rätt plats och vid rätt tidpunkt.

– För hantverkarna kan det här 

den störande påverkan på staden 
blir mindre. Ändå är det inte 
självklart att samlasta byggleve-
ranserna.

– Ofta är leveransen inkluderad 
i materialpriset, så samlastningen 
innebär en extra hanteringskost-
nad. Det gäller att beställaren 
– till exempel staden själv eller 
fastighetsägaren – kan se helhets-
perspektivet och vinsterna med 
minskad trafik och kortare bygg-
tid för hela staden, de boende och 
de befintliga hyresgästerna.

Fyllnadsgrad: 95 procent
Enligt Jan Elgstrand är byggindu-
strin är en föråldrad bransch när 
det kommer till logistik.

– Hantverkare lägger bara 
omkring 12–14 timmar i veckan 
på det de är utbildade till. Resten 
av tiden går åt till att leta, hämta 
och flytta på material, det är ett 
otroligt resursslöseri.

De senaste fyra åren har bolaget 
samordnat logistiken till ombygg-

Färre lastbilar, kortare byggtider 
och hantverkare som slipper leta 
efter material. Det är några av 
vinsterna med Servistiks bygglo-
gistiklösning.
 – För hantverkarna kan 
samordnad logistik öka den 
värdeskapande tiden med 100 
procent, säger Jan Elgstrand, vd 
och grundare.

Av Hilda Hultén
 

I en stad uppskattas 20 procent av 
den tunga trafiken vara byggre-
laterad. Bilarna som används för 
att leverera är ofta stora med låg 
fyllnadsgrad. De kommer inte 
heller nödvändigtvis ”just in time” 
– när materialet behövs – utan för 
tidigt, för sent eller kanske under 
rusningstid – den sämsta tänkbara 
tiden för en stadsleverans.

Vinsterna med att samordna 
materialflödet är flera; transpor-
terna och trängseln minskar runt 
bygget, byggtiderna kortas och 

OM SERVISTIK

Servistik är specialise-
rade på internlogistik 
och materialhantering. 
Bolaget har huvudkontor i 
Linköping men verkar över 
hela landet , och sköter 
allt från intern material-
hantering på industrier till 
samlastningsprojekt inom 
byggindustrin.

Många vinster med Servistiks bygglogistik

– Ofta är leveransen inkluderad i materialpriset, så samlastningen innebär en extra hanteringskostnad. Så det gäller att beställaren kan se vinsterna med 
minskad trafik och kortare byggtid, säger Jan Elgstrand. 

Nytt logistikcentrum i Norrköping
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– Tidigare skickades våra hus 
med olika speditörer, bland annat 
Schenker. Nu hyr vi istället in 
egna kranbilar och chaufförer 
i Estland och ruttplanerar våra 
leveranser själva, så att vi kan säga 
till kunden att ”ditt hus kommer 
på lördag klockan 10.30”.

Förändringen har inneburit 
en stor förbättring i kundnöjd-
het, men också att man kunnat 
öka fyllnadsgraden i bilarna. För 
mindre enheter som inte behöver 
kranbil, som lekstugor och förråd, 
har Polhus gjort en central trans-
portupphandling och anlitar nu 
SDK – tidigare Transfargo. 

– Även där har vi fått en tydlig 
förbättring med säkrare avise-
ringar, färre omlastningar och 

IT. Vi har byggt om hela system-
lösningen från grunden med eget 
WMS, egen rutt- och lastplane-
ring och en plock&pack-app för 
lagerpersonalen. Det är inte så 
många företag i vår storlek som 
har det. 

Polhus grundades 2001 och 
har egen tillverkning i Estland av 
egendesignade småhus som Atte-
fallshus, Friggebodar, bastur och 
lekstugor. Huvudkontoret ligger 
i Malmö med backoffice vid pro-
duktionsenheten i Tallinn.

Vässad logistik
Logistiken har fått sig en make-
over med större lager, egen rutt-
planering, lördagsleveranser och 
direktaviseringar till kunderna. 

på hustillverkaren Polhus. 
– Vi har byggt upp en helt ny 

digital plattform för e-handels-
försäljning och omorganiserat 
vår logistik helt och hållet. Målet 
är att till stor del sälja via direkt 
e-handel, där vi äger hela kedjan, 
säger Oscar Troedson, som är vd 
– brodern Anton är utvecklings-
chef. 

År 2017 sålde de sitt bolag 
Alphageek med e-handelssajten 
roligaprylar.se till Adlibris, och 
köpte sedan bolaget Polhus 2017 
av grundaren Christer Morell – då 
en småhustillverkare med fokus 
på produktion och försäljning 
främst via återförsäljare. 

– Vi är båda entreprenörer, men 
Anton är dessutom väldigt vass på 

En total omstrukturering av 
logistiken har gett hustillverkaren 
Polhus bättre leveranskontroll, 
lägre kostnader och färre 
transportskador. 
 – Vi har digitaliserat hela 
verksamheten, målet är att sälja 
ännu mer direkt via e-handel, 
säger vd och ägare Oscar Troedson. 

Av Hilda Hultén

E-handel med byggmaterial är 
en växande marknad, få saker är 
så bekväma för kunderna att få 
hemlevererade som otympliga 
moduler och tunga trävaror. 
Några som upptäckt potentialen 
med bygghandel via nätet är brö-
derna Oscar och Anton Troedson 

Småhus på digital väg
Under högsäsongen i april-juli skickar Polhus tio fulla kranbilar i veckan från Estland till Sverige, och de står själva för ruttplaneringen. 
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kerheten kring bolagets storsäl-
jare Attefallshus. Sedan 2014 har 
småhus på upp till 25 kvm varit 
bygglovsbefriade. Nu ligger ett 
förslag på att utöka storleken på 
Atteallshusen till 30 kvm, och 
Polhus har förberett med nya, 
större husmodeller så snart lagen 
går igenom. Men ännu är inget 
beslut fattat. 

– Det har lagt sig som en våt filt 
över marknaden, få vill bygga 25 

mindre produkter går det ännu 
snabbare, en lekstuga kan du få på 
fyra dagar.

Under andra halvan av 2018 
bromsade tillväxten för bygghan-
deln på nätet in, efter flera år av 
stark tillväxt. Polhus har dock 
inte märkt av någon avmattning 
– mellan 2017 och 2018 ökade 
omsättningen från 40 till 60 mil-
joner SEK. 

– 2019 siktar vi på 80 miljoner 
och 2020 är målet att omsätta 100 
miljoner, säger Oscar Troedson. 

Ett orosmoment är dock osä-

halverat antal transportskador. 
Under vår och försommar har 

Polhus en intensiv leveranssäsong. 
– Försäljningen är ganska jämn 

över året, vi fyller orderboken från 
januari till december, men det är 
under tre-fyra månader som all-
ting skall ut till kund.

Det ställer stora krav på logis-
tiken. 

– Just nu skickar vi tio fulla 
lastbilar från Estland till Sverige i 
veckan. De stora transportörerna 
skulle nog inte klara av att hjälpa 
oss med det. 

Ökad lagerkapacitet
Företaget har också ökat lager-
kapaciteten, från ett mindre pro-
duktionslager till ett drygt 5 000 
kvm stort produktlager i Tallinn, 
där man lagerför alla produkter 
för hela säsongen. Det innebär att 
man gått från ”make to order”, till 
”make to stock”. 

– Kunderna vill inte vänta i tio 
veckor på sitt hus, med det nya 
lagret kan vi leverera hela vårt 
sortiment inom två veckor. För 

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

VIKANDE BYGGHANDEL PÅ NÄTET

Låga räntor, ROT-avdrag och allt bättre e-handelslösningar har 
gjort att näthandeln med byggvaror vuxit snabbt de senaste åren, 
med tillväxttal på över 20 procent. Under första halvan av 2018 
växte näthandeln med byggvaror med 28 procent, men mattades 
under senare delen av 2018 av rejält till att landa på 10 procent 
för 2018 mot 2017. Under första kvartalet 2019 var tillväxten för 
byggvaror på nätet ännu lägre och landade på 4 procent. Möj-
liga förklaringar till inbromsningen är amorteringskrav, vikande 
bostadspriser och oro för räntehöjningar, men också den varma 
sommaren 2018 – som satte stopp för hemmasnickrarna. Totalt 
omsatte bygghandeln på nätet 4,7 miljarder SEK under 2018, vilket 
motsvarar 11 procent av den totala bygghandeln.

kvadratmeter nu om man snart får 
bygga 30.

Sveriges regler om byggnads-
lovsfria småhus har också ifråga-
satts av EU och behöver eventuellt 
omformuleras, vilket ytterligare 
komplicerar marknadssituationen. 

– Men försäljningen går bra 
ändå, inte minst för andra pro-
dukter. 2019 verkar bli ett riktigt 
Friggebodsår till exempel, säger 
Oscar Troedson. 

– Kunderna vill inte vänta i tio 
veckor på sitt hus. Med det nya lag-
ret kan vi leverera hela sortimen-
tet inom två veckor, säger Oscar 
Troedson. 
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tervall. Man började serva bilarna 
i team, och kunde därigenom lova 
service på 1–1,5 h. En utmaning 
fanns dock kvar.

– Det vi tjänar mest pengar på 
är merförsäljning, men kunderna 
sitter i möten och är svåra att få 
tag i. Om vi får kunden att stanna 
kvar under servicen, och kan 
fråga om inte de slitna broms-
blocken också ska bytas på samma 
gång – då är mycket vunnet. 

Idag jobbar man så – kunden får 
en ”tandläkartid” och uppmuntras 
att stanna med gratis frukost eller 
lunch medan bilen servas. 

– Tidigare bokade vi luft ,och 
ibland såldes luften, ibland inte. 
Vi hade en förplanering av nästa 
dags jobb på 65 procent, idag är 
den siffran närmare 100. 

Tilltrasslad reservdelslogistik
För att ekvationen ska gå ihop 
krävs dock att reservdelarna finns 
på plats. 

Reservdelslogistiken är en 
tilltrasslad historia med delar 
utspridda i lager både i Sverige, 
utomlands och på verkstäderna. 

– Ser man till reservdelsförsörj-
ningen är det oerhört viktigt att 
reservdelarna finns i verkstaden 
08.15, det har vi också förbättrat. 

Förut fick teknikerna t ex stå 
vid en disk och vänta, nu kommer 
delarna direkt till dem. 

– Att kunden sitter där ute är ju 
inte värt ett skvatt om inte delarna 
finns inne. 

för 80 procent av omsättningen, 
servicen står för 20 procent. 
Lönsamhetsmässigt är förhållan-
det det omvända, och Upplands 
Motor har gjort stora organisato-
riska förändringar för att effektivi-
sera bilservicen – både för kunden 
och för dem själva.

– De flesta i vår bransch är 
ganska oplanerade kring servi-
cen – och det var vi också förut. 
Man säger ”kom och lämna bilen 
före sju så får vi se om den är 
färdig före fyra”. Men vi tänkte att 
– borde man inte kunna ge en mer 
specifik tid på samma sätt som en 
tandläkare kan göra?

Service på två timmar
Upplands Motor bestämde att 
kunden skulle få ett exakt tidsin-

miljarder SEK 2018 och har 
nybilsförsäljning av sex varumär-
ken, däribland Volvo, Mercedes 
och Ford, med 10 anläggningar i 
trakterna kring Stockholm.

Gröngölingar på logistik
2018 öppnade Upplands Motor en 
leveransanläggning i Rosersberg 
med kapacitet för 45 000 bilar – en 
investering som drevs av ren och 
skär platsbrist.

– Vi är gröngölingar på logis-
tik. Vi drev det här av den enkla 
anledningen att parkeringsplat-
serna ute på våra anläggningar 
var slut. Eftersom de ligger ganska 
centralt, så kostar det mycket att 
hyra eller köpa fler platser.

Anläggningen i Rosersberg kan 
nu serva de övriga anläggningarna 
med bilar – och utföra en hel del 
av servicen.

– Vi var tvugna att få bort bilar 
som bara stod och väntade på 
nästa steg i processen. 

Kent Jonsson menar att logistik 
är ett utvecklingsområde för hela 
bilbranschen. Ett exempel är logis-
tiken kring bilservicen. Försälj-
ningen av nya och gamla bilar står 

Logistik är inte bilbranschens 
starkaste sida, enligt Kent Jonsson, 
vd för Upplands Motor. Men de 
senaste åren har Upplands Motor 
tagit krafttag för att styra upp 
särskilt hur bilarna servas – med 
både kundnöjdhet och ökad 
effektivitet som resultat.

 
Av Klara Eriksson

 
Med en bakgrund inom telekom 
har Kent Jonsson bland annat 
varit med och byggt upp Hale-
bop, ett företag som satsat hårt 
på kundnöjdhet. Men de senaste 
åren har han befunnit sig på 
Upplands Motor  där han nu även 
är delägare.

– Jag tackade först nej till job-
bet, tänkte att en rak kille från 
landet kan inte hålla på med 
bilskojare och smutsiga verkstä-
der. Men när jag fick höra om alla 
roliga idéer de hade för kunderna 
– som ansiktsbehandling eller 
möjlighet att slå några bollar golf 
samtidigt som bilen servades, så 
tänkte jag om. Och jag har inte 
ångrat mig. 

Upplands Motor omsatte fem 

– Logistik är sjukt viktigt för oss, jag önskar att vi vore ännu bättre på det, 
säger Kent Jonsson.
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Leveransanläggningen i Rosersberg med kapacitet för 45 000 fordon har varit ett lyft för Upplands Motors logistik 
och avlastat företagets centralare anläggningar. 
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Servar bilen  
på en timme
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www.corem.se

LÄGE FÖR NY LOKAL?

JORDBRO – LAGERVÄGEN 1
På Lagervägen 1 i Jordbro kan vi erbjuda en flexibel lagerlokal med gott skyltläge vid infarten till Jordbro 
Företagspark. Lokalen kan anpassas och erbjuder stora rangerytor omgivna av stängsel. Möjlighet finns 
även till nyproduktion med en byggnadshöjd om 15 meter.

HISINGS KÄRRA – ORREKULLA INDUSTRIGATA 47
Från mars 2020 kan vi erbjuda 8 700 kvm modernt höglager. Lagret har en takhöjd på upp till 10 meter på 
vissa ställen och en bärighet 2 000 kg/kvm. Till lokalen finns både markportar samt portar med lastkaj. 
Stora rangerytor och gott om parkeringsplatser erbjuds till lokalen.

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

TEKNISK INFORMATION
• Grund: Platta på mark.

• Möjlighet till stort antal portar.

• Möjlighet till nyproduktion.

• Stora rangerytor.

TEKNISK INFORMATION
• Bärighet 2000 kg/kvm.
• 5 portar.
• Takhöjd 10 meter.
• Stora rangerytor.

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

• Takhöjd: 4,5-5,5 m.

• Kraftförsörjning: 400 A.

•  Uppvärmningssätt: Fjärrvärme.

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

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

Tobias Jonasson är 
partner på konsult-
företaget Mysigma 
och krönikör för 
Intelligent Logistik.

Lagerverksamheten i ett företag har inte varit något priori-
terat område för investeringar. Tvärtom har det mesta annat fått 
företräde och lagret har fått stå åt sidan när pengarna ska fördelas. 

Bortsett från nödvändig lagerinredning och på sin höjd ett sofistike-
rat Warehouse Management System (WMS) för att döva vdn:s dåliga 
samvete har det mest handlat om att investera enligt filosofin ”minsta 
möjliga”. Jag tror många lager- och logistikchefer känner igen sig i detta - 
men håll i hatten. Vinden har vänt. Det är er tur nu!

E-handlarnas syn på lagerverksamheten som en strategisk vik-
tig funktion kombinerat med – i många fall – god tillgång 
på kapital har radikalt förändrat investeringsviljan och 
synen på lagret. När hanteringen på lagret i allt större 
utsträckning består av att hantera enskilda konsu-
mentorder istället för helpallsorder har kalky-
lerna för ökad automationsgrad visat sig falla 
mycket väl ut. Kalkylerna och besluten gynnas 
även av allt mer lättsmälta lösningar och 
tekniker, vilket nu har fått automationen att 
skölja som en våg över anläggningarna.

Att automatisera är inget nytt. Länge har 
inte minst latmasken i oss sett fördelarna 
med att med minsta möjliga ansträngning få 
saker och ting uträttat. Lite förenklat innebär 
automation att vår egen rörelseenergi ersätts av 
en maskin eller teknik. På ett lager handlar det 
främst om att minska behovet av antalet armar 
och ben för att hantera förflyttningar av varor och 
med det sänka kostnaderna. Att automationen, rätt 
implementerad, dessutom kan vara mer yteffektiv 
samt har hög nivå och små variationer i sin pålitlig-
het, noggrannhet och uthållighet är heller ingen 
nackdel. Ytterligare kan den bidra till en bättre arbets-
miljö genom att ta bort repetitiva och i bland 
tunga manuella arbetsuppgifter.

Ökad automationsgrad har uppenbart många fördelar, men också 
risker. Mer omfattande automatiserade lagersystem kräver stora inves-
teringar. För den mindre verksamheten handlar det om tiotals miljoner, 
för att i den större snabbt röra sig upp mot flera hundra miljoner – eller 
miljarder. Inte sällan är införandet dessutom del av ett mer omfattande 
omställningsprojekt med flytt till nya lokaler, vilket gör insatsen ännu 
högre. Vågstycket förstärks av att lagerfunktionen i många fall agerar 
i det direkta gränssnittet mot kunden, varför utrymmet för eventuella 

missöden är mycket begränsat. Kommer inte varorna ut på rätt sätt 
blir kundupplevelsen snabbt lidande och kunderna tappar 

förtroendet.
Lagerautomationens utbredning är av allt att döma 
bara i sin linda. Under lång tid framöver kommer 

allt fler lagerverksamheter öka sin automations-
grad. I takt med att leverantörerna utvecklar 

sina tekniker och erbjudanden kommer 
också automationen bli tillgänglig för fler. 
Även mindre verksamheter med lägre trans-
aktionsvolymer kommer få ihop kalkylen och 
kunna tillgodogöra sig automationens upp-
sidor. Trots logistikchefens nya guldbyxor 
med utökat investeringsutrymme för sitt 
lager, så måste dock riskerna beaktas. Ett 
automationsprojekt är förenat med hög risk 
och kräver noggranna förberedelser och 

en utpräglad beställarkompetens. Att inte 
underskatta riskerna och agera utifrån dem, 

är en nyckel för att framgångsrikt öka automa-
tionsgraden på lagret.

Tobias Jonasson

krönika: 

Lagerchefens nya guldbyxor 
kräver riskmedvetenhet  



Här är Plans nya styrelse
Christina Broms (ordförande)
Magnus Nordfeldt
Peter Rosén
Pär Bergstedt
Joakim Hillberg 
Josefi ne Fimmerstad
Erik Claesson
Fredrik Helgesson
Ritva Rosenbäck 
Tobias Jonasson
Hans Grönqvist

I april tog Christina Broms över ordföran-
deklubban i Plans styrelse. Nu vill hon få 
in fl er i nätverket. 
– Första gången jag gick på en Plan-konfe-
rens så kändes det som att komma hem. 
Här talar alla samma språk. 

Som logistiker är det inte alltid man känner sig 
riktigt hemma i ett företag eller en verksamhet. 
Inte alla talar ”logistik” och logistikerna är oft a 
utspridda i olika delar av organisationen. Så för 
Plans nya styrelseordförande Christina Broms 
har föreningen varit ett viktigt vattenhål. 

– Vi är alla logistikkollegor, oavsett vilken 
bransch vi verkar i. Det är lätt att bli lite hem-
mablind i ett företag. Genom att träff a andra 
logistiker i andra branscher så får man nya 
infallsvinklar.

Christina Broms är en av dem som skolats in 
i logistikens värld via utbildningen i industri-
ell ekonomi på Chalmers. Större delen av sitt 
yrkesliv har hon jobbat nära supply chain och 
logistik, bland annat med logistikautomation på 
Swisslog och som logistikkonsult på Alfakonsult 
och Sweco och sedan 2017 jobbar hon  som pro-
gramansvarig inom Supply Chain på medicin-
teknikföretaget Getinge.

Delar erfarenheter
På Plan-konferensen 2018 berättade Christina 
Broms i ett föredrag om ett projekt på Getinge 
som var mycket lärorikt, framförallt för att det 
inte gick helt på räls. Projektet gick ut på att 
bolaget ville implementera ett ”kontrolltorn” hos 
en 4PL aktör för alla stora transportfl öden. 

– Syft et var att få större samordning och 
kontroll över transporterna och därmed spara 

pengar, men vi kom fram till att det inte var en 
bra lösning i det läget vi var då. Transportsyste-
met var för invecklat och man ska inte outsourca 

där man fortfarande har många hemläxor att 
göra. 

Eft er föredraget kom en åhörare från ett annat 
stort industribolag fram. 

– De hade samma tankar som vi och han ville 
veta mer om vår resa då de inte kommit lika 
långt. Det är det som är så fi nt med Plan – att 
man kan dela även dåliga erfarenheter och lära 
av varandra. Företag har sällan något att förlora 
på att dela med sig av sina logistikerfarenheter, 
speciellt inte mellan olika branscher.

Unikt oberoende
Vid Plans årsmöte i samband med Plankonfe-
rensen i april valdes Christina Broms till ny ord-
förande för Plan. Hon ersätter Johan Sjöstrand 
som valt att lämna styrelsen. Hennes ambition 

är att locka ännu fl er till 
föreningen. 

– Man har stor nytta av 
nätverk som yrkesverk-
sam logistiker. Det skulle 

stärka svenska företag om fl er logistiker tog 
chansen att vara med i Plan.

Plans stora styrka och samtidigt svaghet är att 

det är en ideell verksamhet, menar hon.
– Alla i styrelsen gör det här för att vi har ett 

äkta engagemang för logistik. Att nästan alla 
jobbar med det här helt ideellt vid sidan om 
våra vanliga jobb begränsar hur mycket vi kan 
åstadkomma, men gör samtidigt att Plan har ett 
unikt oberoende i en omvärld som blir mer och 
mer kommersiell. Jag tror att det fi nns ett väldigt 
stort värde i det. 

MEDLEMSSKRIFT FÖR LOGISTIKNÄTVERKET PL AN |  #2 JUNI 2019

UR INNEHÅLLET

» Intervju: Christina Broms
» Plan-konferens i vårsol
» F&T-konferensen gästar Linköping 
» Krönika: Hans Grönqvist

»PLAN KÄNDES SOM ATT 
KOMMA HEM«

F
O

T
O

: H
IL

D
A
 H

U
LT

É
N

– Plan har ett unikt oberoende i en omvärld som blir mer och mer kommersiell, säger Christina Broms.

» Det skulle stärka svenska företag 
om fl er logistiker tog chansen att 
vara med i Plan



Årets Plan-konferens i Malmö bjöd på 
vårsol, underbar utsikt från lokalen Glas-
klart, och spännande intryck. Inte minst 
genom studiebesöken som innefattade 
allt från livsmedelslogistik till kärnfysik. 

Plan-konferensen den 2–3 april lockade drygt 
200 logistikbitna, och inleddes sedvanligt av 
en heldag med workshops och studiebesök 
hos företag i trakterna kring Malmö: däri-
bland Diab, Alfa Laval, Kjell & Company, Ica, 
Tetra Pac och Orkla. Bland årets studiebesök 
kan besöket på byggplatsen av neutronkällan 
ESS – European Spallation Source – ha gett 
allra mest wow-upplevelse bland besökarna. 
Storleken och logistiken kring den gigantiska 
forskningsanläggningen och dess världsom-
spännande logistik kommer möjliggöra veten-
skapliga genombrott i forskning relaterad till 
material, hälsa och miljö, och de som deltagit 
gav engagerade rapporter från studiebesöket 
under konferensmiddagen på tisdagskvällen.

– Alla studiebesök och workshops fi ck väl-
digt bra betyg, men besöken på ESS och Can-
cerhabiliteringen på Region Skåne verkar ha 
varit fantastiskt uppskattade, säger Axel Ågren 
på Plan.

Onsdagens konferens leddes av moderator 
Anna Dyhre och inleddes på temat entre-
prenörskap och ledarskap, med talare som 
Sara Sterner, Orbital systems, Sigmas grun-
dare Dan Olofsson, och årets Supply Chain 
Professional: Kristina Fransson från Orkla. 
Därpå följde fl era trendspaningar; Catenas 
vd Benny Th ögersen lyft e upp bl a upp den 
kinesiska e-handeln – där man hoppat över 
steget fysisk retail och gått direkt på att bygga 
upp en e-handelslogistik –  som inspiration och 
eventuellt föredöme. Per Ljungberg, vd Svensk 
Digital Handel, bjöd på en rejäl ”att göra”-lista 
för branschen: där samordnade godstranspor-
ter, e-handels-leveranser sju dagar i veckan, 
utbyggt paketlådesystem och en bra service-
nivå för paketleveranser i hela landet, var några 

beståndsdelar. 
Förmiddagen avslutades av Lars Karlsson 

från KGH-Customs som jämförde Brexit-
processen med ”Th e Shining” och varnade för 
konsekvenser för olika Brexit-scenarier – vad 
som än händer måste alla företag förbereda sig, 
var hans budskap. 

Eft er lunch bjöds på fl era intressanta för-
djupningsspår, inom allt från Nya sidenvägen 
till e-handelslogistik, infl uencers, lean och Big 
Data. 

PLAN-KONFERENS I VÅRSOL

Drygt 200 personer samlades för årets Plan-konferens på Glashuset i Helsingborg i april. 

Kristina Fransson, Anna Dyhre, Sara Sterner och Dan Olofsson på scen. 

Apollonia San Contreras från Hövding talade om 
”Infl uencers – de nya rockstjärnorna”. 
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Plan kalendarium 
Sommar/höst 2019 

Konferenser: 
»  Forsknings- & tillämpningskonferensen 2019 
 23–24 oktober, Linköping

Nätverksträffar 
» Nätverksträff Intralogistik 4.0 
 29 augusti, Swisslog Boxholm

Utbildningar & kurser
» CPIM part 1 
 1–2 oktober, Stockholm
» Certifi ed Supply Chain Professional – CSCP  
 8–10 oktober och 5–7 november, Göteborg
» Master Meeting med Mr. Isao Yoshino 
 11 oktober, Stockholm
» Kata Coaching Dojo: Träna din förmåga att coacha 
 23 oktober, Göteborg

Psst! 
Du vet väl om att nätverksträffar är gratis för Plans 
medlemmar! 

Dags att höja kompetensen?
Är fl era i organisationen i behov av kompe-
tensutveckling? Företags förmåga till 
förändring och förbättring begränsas många 
gånger av medarbetarnas gemensamma 
kompetensnivå. Plan erbjuder ett stort 
utbud internutbildningar inom lagerstyr-
ning, supply chain management, S&OP och 
produktionsstyrning. Kursutformning och 
innehåll skräddarsys efter din organisations 
behov, med Plans erfarna lärare – och kur-
sen hålls när det passar er.
Kontakta Pär Bergstedt, utbildningsansvarig 
på Plan, på 0722 84 76 04 för mer info! 

Plans Forsknings- & tillämpningskonfe-
rens hålls i år den 23–24 oktober. Värd för 
arrangemanget är Linköpings universi-
tet – som utlovar en “fl ygande” konfe-
rensmiddag. 

Sista maj var deadline för att skicka in konfe-
rensbidrag och i juni presenteras årets bidrag. 

– Vi har fått in ett 20-tal bidrag, ämnesmäs-
sigt är det ganska tydligt fokus på fyra områ-
den; sjukvård, bygglogistik, transportlogistik 
och produktionslogistik, säger Fredrik Persson, 
biträdande professor i produktionsekonomi på 
LiU och samordnare för årets konferens från 
Linköpings universitets sida.

– Tittar man istället på vilka problem som 
adresseras i forskningsprojekten är det lite 
mera spretigt, men mätning och nyckeltal, 
kapacitet, lean, digitalisering och produktions-
strategi är några återkommande teman. 

Konferensen vänder sig till forskare såväl 
som praktiker verksamma i näringsliv och 
off entlig sektor. Just mixen av forskning och 
tillämpning är viktig och enligt Fredrik Pers-
son har näringslivet mycket att vinna på att 
samarbeta närmare med akademin. 

– Företagen vet inte riktigt hur de ska 
angripa den digitaliseringsvåg vi ser just nu 
inom hela industrin. Framförallt har man inte 
tid att sätta sig ned och tänka djupt kring hur 
man ska använda och göra aff ärer av den nya 
tekniken. Där har vi inom akademin en viktig 
roll, vi har tiden och uppdraget att tänka ut var 
aff ärerna fi nns, och förmedla det till närings-
livet. 

Det är tredje gången Linköpings universi-
tet står som värd för F&T-konferensen, som i 

vanlig ordning hålls från lunch till lunch för att 
underlätta reselogistiken för deltagarna. Konfe-
rensmiddagen kommer att hållas på Flygva-
penmuseum. 

– De dukar upp maten mellan planen i 
utställningshallen, det är en riktigt mäktig upp-
levelse, lovar Fredrik Persson. 

Fullständigt program med talare och övriga 
detaljer presenteras på Plans hemsida under 
sommaren.  Redan nu kan du säkra din plats 
på plan.se/evenemang

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

F&T-KONFERENSEN GÄSTAR 
LINKÖPINGPLAN-KONFERENS I VÅRSOL

Forsknings- & tillämpningskonferensens middag hålls på Flygvapenmuseum i Linköping. 
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– Konferensbidragen som kommit in rör främst sjuk-
vård, bygglogistik, transportlogistik och produktionslo-
gistik, säger Fredrik Persson
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EN LITEN HYLLNING TILL 
HÖGLAGERKRANEN

Vad kan vara 50 meter högt, röra sig upp till fem meter per 
sekund och har funnits i 50 år? Javisst är det en höglagerkran! 
När man idag diskuterar lagerautomation så hör man så mycket 

om e-handel, robotar och AI att man knappt tror att det fi nns något 
annat. Denna krönika är därför en hyllning till den grovjobbare inom 
lager- och logistikautomation som inte ska glömmas bort, nämligen 
höglagerkranen. 

Jag har jobbat med materialhantering i snart 30 år och det fi nns många 
häft iga maskiner och system. Men det är få saker som jag fortfarande blir 
så ödmjuk inför som en höglagerkran. Det känns fortfarande i kroppen 
då en 30 eller 40 meter hög maskin nästan ljudlöst och majestätiskt kom-
mer glidande emot dig för att mjukt stanna upp och lämna av sin last.

Tillhör då dessa ”dinosaurier” – med tanke på dagens alltmer digi-
taliserade automation – det förgångna? Det är inte min uppfattning. 
Höglager är och kommer inom överskådlig tid att vara ett mycket yt- och 
volymeff ektivt sätt att hantera stora volymer av gods. Även om de funnits 
i över 50 år så går systemen ständigt mot högre drift säkerhet samtidigt 
som produktiviteten ökar med högre hastigheter och optimerade hante-
ringscykler. Förbättrade konstruktions- och produktionsmetoder gör att 
kranarna kan byggas lättare och mer fl exibla. Viktreduktion och regene-
rativa bromsmotorer ger betydligt lägre energiförbrukning mot tidigare. 
Dessa arbetshästar är dessutom fl exibla i vilken typ av last de kan hantera 
– jag har sett hantering av allt från vanliga pallar till jättelika pappersrul-
lar, bilkarosser och till och med båtskrov.

Hur roligt kan det då vara med höglagerkranar? Som med allt annat 
så stöter man ibland på både roliga och mänskliga anekdoter. En av dem 
handlade om när vi på Swisslog för ett antal år sedan byggde ett höglager 
i Indien. Man fi ck då problem med att ett gäng apor bosatte sig i ställa-
get. Förutom den uppenbara nackdelen med att ha apor i ett lager var de 
ett otyg vid själva installationen – aporna var i vägen och stal gärna allt 
de kunde komma över. Lösningen blev att hyra in en större apa, denna 
gång tam, som jagade iväg de mindre.

Höglagerkranar är vanligare än många tror. Mellan 2002–2017 rap-
porterade europeiska tillverkare drygt 15 000 levererade höglagerkranar 
till EUs organ för gemensam statistik. Ungefär 12 procent, drygt 1 800 
av dessa, tillverkades hos oss i Boxholm – en fi n bruksort i Östergötland 
strax öster om Vättern. Antalet tillverkade enheter per år kan variera 
ganska kraft igt, men trenden är en stabil ökning med i snitt 1,5 procent 

per år. Det syns inte alltid utanpå byggnaden – men i Sverige fi nns kranar 
med en höjd på knappa tio meter upp till drygt 40 meter installerade. 
Men passerar du ett stort och högt plåthus, med platt tak utan fönster, är 
sannolikheten stor att du just kört förbi ett höglager. 

Hans Grönqvist

» Passerar du ett stort och högt 
plåthus, med platt tak utan föns-
ter, är sannolikheten stor att du   

               just kört förbi ett höglager

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se, www.michaelwall.se
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Hans Grönqvist är sales manager på Swisslog och ny medlem i Plans styrelse.
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cirkulärt

– På makronivå saknar de flesta 
presentationer av cirkulär ekonomi 
dimensioner som pengar, energi, 
tid och rum. Ofta fokuserar man på 
materialflödet och bortser från de 
andra dimensionerna, säger Hervé 
Corvellec, professor i företagseko-
nomi vid Lunds universitet. 

Text Leena Kossila
 
Hervé Corvellec har jobbat med 
ett antal projekt inom cirkulär 
ekonomi och avfallshantering 
och har därmed granskat otaliga 
studier. Han poängterar att det är 
viktigt att skilja visionen av cirku-
lär ekonomi på den övergripande 
makronivån från det mikroekono-
miska perspektivet – sättet företag 
jobbar.

– I presentationerna på EU-nivå 
och nationell nivå anser jag att det 
finns mycket naivitet. Jag saknar 
exempelvis pengarna i modeller 
på makronivån. Tittar man på 
cirkulära projekt i företag finns 
förväntningarna om lönsamhet 
alltid med i bilden. De företag 
som satsar på cirkulära flöden har 
alltid väldigt goda skäl till det, inte 
minst för att säkerställa en säker 
och billig tillgång till råmaterial 
även i en “peak-everything”-fram-
tid – där naturresurserna tagit slut.

Energin bör vara cirkulär 
Även energidimensionen glöms 
ofta, menar Hervé Corvellec.

– Om saker ska snurra utan 
avfall ska också energin vara cir-
kulär och därmed inte lämna efter 
sig något avfall. Ett vindkrafts-
verk behöver en återvinningsplan 
för allt från bladen och tornet 
till betongsockeln och kablarna; 
likaså ska solpaneler måste kunna 

återvinnas. Och även CO₂ är ett 
avfall – som ska räknas in i cirku-
lariteten. 

Digitalisering och artificiell 
intelligens nämns ofta som möj-
liggörare för cirkulär ekonomi, 
men IT är en bransch med väldigt 
lite cirkulering, menar Hervé 
Corvellec.

– Serverhallar kan till exempel 
dra mycket energi.

Cirkelns storlek 
En annan fråga är var och med 
vilken hastighet en vara ska 
cirkulera. 

– Om jag ska gå en runda, hur 
stor är då min runda? Är den runt 
rummet, runt huset, runt kvarte-
ret, runt världen … ? 

Som exempel tar han glasflas-
kan. En mjölkflaska kan cirku-
lera tillbaka på ett antal dagar 
och en ölflaska inom ett antal 
veckor – Men för en vinflaska kan 
cirkeln ta flera år. På samma sätt 
har varje bransch sina egna förut-
sättningar.

– I EU-direktiven står det inte 
mycket om det hur snabbt någon-
ting ska cirkulera, men man måste 
vara medveten om betydelsen 
av tid och rum. De system för 
pantflaskor som jag hört talas om 
fungerar lokalt. För Coca Cola tog 
det en lång tid att bygga upp ett 
globalt distributionsnät. Men när 
det gäller cirkulär ekonomi vill 
man att nya lösningar ska komma 
på plats mycket snabbt. 

Konsumentens roll ändras
Är konsumenterna en maktfaktor 
när det gäller cirkulär ekonomi?

– Ja, och samtidigt ger cirkulära 
lösningar ett nytt ansvar att axla 
för konsumenterna som är svårt 

att lagstifta om. Ta till exempel 
återvinning av PET-flaskor så 
väljer kanske någon konsument 
att förvara ogräsmedel i sin flaska, 
och sedan lämna in flaskan i 
insamling av dricksflaskor. Hur 
ska sådant hanteras?

Även konsumentskyddet kan bli 
hotat när man går över till cirku-
lära flöden, menar han. Exem-
pelvis: hur ska det fungera med 
garantier? Och momsen hanteras 
om konsumenten säljer varan 
vidare eller tillbaka – ska man få 

tillbaka momsen då?
– Moms ett väldigt bra exempel 

på hur dagens lagar styr mot lin-
jära flöden.

Branschlösningar behövs 
Mognad och drifkraft skiljer sig 
mellan olika branscher. Medan 
metallbranschen använt återvunnet 
material länge står plastbranschen 
nu inför sin återvinningsresa.

– Man kan alltid lära av varan-
dra. I båda branscherna har man 
insett behovet av kritiskt material. 
I bil- och modebranscherna är det 
däremot all kritik som de har fått 
de senaste åren som främst driver 
dem mot cirkuläritet.

Hur ska man jobba för att trots 
alla hinder komma vidare med 
cirkulär ekonomi?

– Bransch för bransch – det är 
enda sättet. Och genom att gå ige-
nom alla dimensioner: material, 
pengar, energi, tid och rum.

Var finns dimensionerna pengar, 
energi, tid och rum? Bild ur Miljö- 
och energidepartementets rapport 
“Från värdekedja till värdecykel 
– så får Sverige en mer cirkulär 
ekonomi” (2017).

KÄLLA: ELLEN MACARTHUR FOUNDATION/MC KINSEY

»De företag som satsar 
på cirkulära flöden har 
alltid väldigt goda skäl 
till det«

Cirkulär ekonomi 
kräver flera 
dimensioner

– Om saker ska snurra utan avfall ska också energin vara cirkulär och där-
med inte lämna efter sig något avfall, säger Hervé Corvellec. 
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av lagen som säger att plasten är 
avfall.

Produkt som tjänst
Ett sätt att minska resursandvänd-
ning och öka incitamenten för 
att produkten ska hålla så länge 
som möjligt är att gå från vara till 
tjänst. Några företag som levererar 
sin produkt som tjänst är Tesla 
– där man betalar för utnyttjandet 
av taksolceller, Mud Jeans som 
säljer prenumerationer på jeans 
är ett annat exempel, liksom 
Waka Waka – där man betalar för 
användningen av mobiltelefoner.

– Om man funderar på syftet 
på en enskild produkt landar 

Paulsson, ansvarig samhällsrela-
tioner, Ikea Sverige.

– Idag har vi en soffa med cir-
kulär design, men vi har 10 000 
produkter och ska gå igenom dem 
alla, sa Sara Paulsson.

Möbeluthyrning, återköp och 
vidareförsäljning av möbler och 
användning av återvunnet mate-
rial är några områden man börjat 
jobba med. Ett stort problem 
Ikea mött är dock att lagstift-
ningen idag stöttar de linjära 
flödena – och inte de cirkulära. Ett 
exempel är när Ikea vill använda 
emballageplasten som används 
vid interna transporter för att göra 
nya plastdetaljer, då hindras man 

Detta var några av slutsatserna 
på konferensen ”Legala förutsätt-
ningar för cirkulära affärsmodel-
ler” som Sydsvenska Handelskam-
maren, Länsstyrelsen Skåne och 
Malmö stad arrangerade i Malmö 
i slutet av april -19. Tillämpningar 
av fem olika affärsmodeller i olika 
branscher presenterades, med 
Ikea i spetsen.

Cirkulära leveranskedjor
Ikea har satt upp målet att vara 
100 procent cirkulära år 2030.

– Vi är ett stort och resurskrä-
vande företag, och målet på 100 
procent är satt för att ingenting 
ska lämnas utanför, berättade Sara 

Cirkulära affärsmodeller är ett 
viktigt steg mot att minska 
resursanvändandet. Men för 
företag som vill bli cirkulära är ett 
stort hinder att lagstiftningen inte 
hunnit med. 

 
Text Leena Kossila

 
Att införa cirkulära affärsmodeller 
innebär olika utmaningar i olika 
branscher, frågorna är komplexa 
och både uthållighet och tänkande 
utanför boxen krävs för att hitta 
lösningar. Och för de företag som 
arbetar för att bli cirkulära är ett 
hinder att inte lagstiftningen hun-
nit med.

Fem cirkulära affärsmodeller  
i fokus

När man återvinner plast är en 
utmaning att även den nya råvaran 
ska uppfylla tekniska och estetiska 
krav. 
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cirkulärt

disering och ekodesignprinciper 
har man skapat en modulär och 
uppgraderingsbar design.

– Olika material i skylten cir-
kulerar med olika hastigheter, sa 
André Zandelin.

– Och för att komma ifrån att en 
överbliven skylt klassas som avfall 
jobbar vi med utökat producent-
ansvar.

Förlängning av produktlivcykeln
Att själva designen är oerhört 
viktig för att kunna uppnå cir-
kularitet, poängterades av flera 
föredragshållare. Ett exempel på 
en produkt som varit väldigt linjär 
är reklamskylten. Den tillverkas 
för att passa ett företag under en 
viss tid, innehåller ofta elektronik, 
kompositmaterial och PVS – och 
slängs så fort man flyttar eller 
byter logotyp.

– Skyltarna är i regel unika för 
både kunden och den aktuella 
fastigheten, sa André Zandelin på 
fastighetsbolaget Accus. 

– Varumärken är viktiga men 
baksidan är att skyltarna blir 
engångsprodukter.

Accus närmar sig problemati-
ken genom systemtänk i speci-
fika fastigheter och genom att 
definiera vilka delar av skylten 
som tillhör fastigheten och vilka 
hyresgästen. För att förlänga livet 
på skyltar har man varumärket 
re:sign där 98 procent av skylten 
kan återanvändas när grafiken ska 
uppdateras. Med hjälp av standar-

behöver material mötas.
Även här är dock lagstiftningen 

– i det här fallet kommunala 
regelverk – ett hinder. I likhet med 
Ikeas emballageplast förväntas 
idag att massorna som grävs upp 
för ett väg- eller husbygge är avfall 
och körs till tippen – trots att det 
kan finnas behov av jordmassor 
på andra byggen i närheten.

– Vår tanke är att optimera 
masslogistiken för byggpro-
jekt, men det som är tillåtet i en 
kommun kan vara förbjudet i en 
annan, sa Carl Zide.

Återvinning ger nytt råmaterial
Plast är billigt och har stora mate-
rialfördelar men som avfall är den 
av ringa värde. Att plast dessutom 
hamnar lätt i naturen beror ofta 
på bristfälliga avfallssystem.

– Det behövs ett större ansvars-
tagande i plasthanteringen, sa 
Fredrik Holst, produktchef på 
Rondo Plast, som jobbar med att 
förädla återvunnen plast till ny 
plastråvara.

En utmaning att den nya 
råvaran ska fylla de tekniska och 
estetiska kraven som ställs för 
dess användning. Rondo Plast gör 
egna analyser för att säkra kvali-
teten på inkommande, sorterade 
plastmaterialet som sedan kan 
uppgraderas för att möta krav som 
kunderna ställer.

Volvo Cars är ett exempel på ett 
företag som börjat använda åter-
vunnen plast i vissa bildelar.

– Vi efterlyser nytt designtänk, 
där plastprodukterna skapas med 
tanke på att de ska återvinnas, sa 
Fredrik Holst.

man ofta i det cirkulära, sa Tomas 
Haglund-Flemström från konsult-
företaget Accenture, och gav bilen 
som exempel – där syftet ligger i 
nyttjandet.

– Om det är enkelt att hyra en 
bil är ägandet i sig kanske inte så 
viktigt. Men problem som uppstår 
under hyrtiden, som skador på 
varan, måste lösas på ett bra sätt 
för kunden. 

Delningsplattformar
Att förenkla cirkulära flöden krä-
ver samarbete och informations-
delning. Ett exempel på ett företag 
som förenklar cirkulära flöden 
är Loop Rocks som utvecklat en 
delningsplattform för sten- och 
jordmassor.

– Byggbranschen är den enskilt 
största slösaren i Sverige, sa Carl 
Zide från Loop Rocks. På vår del-
ningsplattform, som kan användas 
i mobiltelefonen, kan de som har 
överblivna massor och de som 

– Idag har vi en soffa med cirkulär 
design, men vi har 10 000 produk-
ter och ska gå igenom dem alla, sa 
Sara Paulsson.

– Vår tanke är att optimera masslo-
gistiken för byggprojekt, men det 
som är tillåtet i en kommun kan vara 
förbjudet i en annan, sa Carl Zide. 
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som Kardex Remstar, Bränne-
hylte, Weland, EAB, Jungheinrich, 
Constructor och Runelandhs.
Två globala automationsleve-
rantörer har också produktion i 
Sverige; i Åstorp har Knapp sin 
tillverkning av palltransportörer 
och i Boxholm tillverkar Swisslog 
alla pallkranar och en stor del av 
bolagets transportörer. 

E-handeln driver
Enligt Hans Grönqvist, sales 
manager på Swisslog, är den 
växande e-handeln den största 
förändringsdrivaren för automa-
tionsmarknaden.

– E-handeln förändrar logis-
tiken. I ett butikslager plockar 
man 10 produkter en gång – i ett 

vara i drift 2023. Även Dematic 
tycks ha planer på att satsa mer 
i Sverige. Dematic är världens 
tredje största automationsleve-
rantör men i Sverige har bolaget 
inte varit så aktivt de senaste 
åren. Samtliga av  bolagets ca 60 
anställda i Skandinavien finns 
placerade i Danmark. 
Dematic skrev hösten 2017 ett 
globalt återförsäljaravtal för Auto-
store, och är sedan dess en av tre 
Autostore-leverantörer i Norden 
vid sidan av med Element Logic, 
som dominerar på den nordiska 
marknaden och Swisslog - som i 
sin tur är den största Autostore-
leverantören globalt.
Utöver jättarna finns en rad lager-
inredare och semi-automatisörer, 

gistiken kräver alltmer lagerhan-
tering, har gjort att det nu tippat 
över: Det gör tillräckligt ”ont” 
med manuell hantering för att 
lagerautomation ska bli ett reellt 
alternativ.

Fem dominerar
På den svenska marknaden är 
det främst fem automationsleve-
rantörer som dominerar; Knapp, 
Swisslog, Element Logic, SSI 
Schäfer och TGW – där TGW 
dock dragit ned på personal de 
senaste åren. Det finns globala 
spelare som utmanar i Sverige, 
bland annat Witron som nyligen 
vann kontraktet för att automati-
sera Axfoods 100 000 kvm stora 
livsmedelslager i Bålsta, som ska 

Det råder brinnande högkonjunk-
tur i logistikbranschen. Lager 
byggs som aldrig förr och allt fler 
företag väljer att automatisera. 
Men osäkerheten är stor – när viker 
konjunkturen? Vilken lösning är 
skalbar och flexibel nog hantera 
framtidens flöden? Intelligent 
Logistik kartlägger automations-
branschen.

 
Av Hilda Hultén

 
Idag är det brinnande högkon-
junktur för automationsbran-
schen. Men när finanskrisen slog 
till för tio år sedan tog den udden 
av investeringsviljan.

– År 2011–2013 smög mark-
naden igång igen, och 2014 gick 
proppen ur rejält – sedan dess har 
mellan 20 och 30 automations-
projekt per år realiserats i Sverige, 
säger Joakim Waern, försäljnings-
ansvarig i Norden på Dematic.

Sverige är enligt honom fortfa-
rande en ganska omogen marknad 
när det kommer till automation, 
vilket gör att det fortfarande finns 
gott om projekt att konkurrera 
om. Höga lönekostnader ger också 
extra skjuts.

– I länder som Tyskland och 
England är lönekostnaderna  
betydligt lägre än här. Det, i 
kombination med att e-handelslo-

Sveriges fem största automationsleverantörer

Leverantör Omsättning 
i Sverige   

(2018, MSEK)

Anställda i Norden 
(sälj/marknad/

support)

Genomför-
da projekt 

i Norden 
2014–2019

Antal 
pågående 

projekt 

Aktuell med: 

Knapp AB 427 80 – 8 Atea, Växjö, Nowaste Logistics, Helsingborg, Ahlsell, 
Hallsberg och KGK, Enköping. Samtliga skyttelsys-
tem.

Swisslog 378 175 27 12 Sportamore, Eskilstuna, Varner, Vänersborg och Coop 
Norge, Oslo Bland annat med Autostore, Kran- och 
bansystem för pall och lättgods och WMS.

Element 
Logic 

318 (2017) 80 35 12 Autostore-installationer hos Boozt (extension), Stihl, 
+ flera ännu konfidentiella projekt.

SSI Schä-
fer

155 160 15 10 Lyko, Vansbro, Postnord TPL, Norrköping för Apoteket 
Hjärtat och Stadium. Samtliga Cuby-skyttellösning.

TGW 112 16 7 4 BCP - Strängnäs, Mascot – Silkeborg

Läge för automation?
Lagerautomation har fått ett rejält uppsving i Sverige de senaste åren. 
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menar Hans Grönqvist.
– Många försöker, men det är 

svårt att ersätta den flexibilitet 
som en människa har när det 
kommer till plock och pack. Till 
exempel kan en människa plocka 
två produkter ur en låda i en 
rörelse, för en robot krävs två ope-
rationer för att göra samma sak.

Dagens plockrobotar måste 
programmeras för att kunna 
känna igen en produkt och greppa 
den på rätt sätt. Det fungerar för 
monotont plock men inte när pro-
dukterna varierar. AI och maski-
nell inlärning kan i framtiden ge 
bättre automatiserade plocklös-
ningar, tror Hans Grönqvist.

– Vi arbetar bland annat med 
ett AI-system där robotar själva 
kommer kunna testa sig fram till 
ett sätt att greppa en produkt, utan 
att ha sett den förut, och sedan 
komma ihåg det.  

positiv, Element Logic satte sina 
första Autostore-projekt i drift 
redan 2004–2005 och har idag 
cirka 85 procent av marknaden i 
Norden. Själv har Thomas Karls-
son lång bakgrund i branschen, 
senast som Nordenchef på 
TGW – som inte säljer Autostore.

– På TGW räknade jag och 
mina kollegor vid ett flertal tillfäl-
len på lösningar där jag tyckte att 
casen tydligt talade för skytteltek-
nik, men där kunden ändå valde 
Autostore i slutändan. 

Svårautomatiserat plock
Goods to man-lösningar som 
skyttlar och andra robotlösningar 
har en sak gemensamt: de går ut 
på att flytta godset från lagret till 
plocket, och på så sätt eliminera 
tidskrävande, manuell förflytt-
ning. Att automatisera själva 
plockmomenten är desto svårare, 

stått för de flesta nya projekten det 
senaste året, säger Malin Schäfer, 
Sverige-vd på Knapp.

Knapp har åtta pågående instal-
lationer i Norden, varav fyra i 
Sverige – vilket är ”all time high”, 
enligt Malin Schäfer. Men sam-
tidigt som leverantörerna får allt 
mer att göra, så oroar konjunktur-
läget i horisonten.

– Det finns en osäkerhet kring 
framtiden bland våra kunder. 
Konjunkturen kommer att svänga 
och många är oroliga för hur 
marknaden ska förändras och 
hur konsumtionsmönstren kom-
mer att se ut. Det kommer att ske 
konsolidering och konkurrensen 
är tuff med många e-handelsbolag 
med dålig lönsamhet, så skalbar-
het är viktigt, säger Malin Schäfer.

Det som främst efterfrågas av 
de som överväger automation är 
snabbhet, skalbarhet och flexi-
bilitet, menar Malin Schäfer. För 
att sänka tröskeln för att komma 
igång med automation har Knapp 
i Sverige lanserat konceptet Flex-
line solutions.

– Det handlar om att kunna 
börja i liten skala hos kunder som 
vill automatisera. Vi kan hjälpa 
till att designa ett system och göra 
installationen stegvis, samtidigt 
som vi integrerar befintlig utrust-
ning och system in i lösningen till 
en helhet, berättar Malin Schäfer.

Autostore – e-handlarnas älskling
Robotlösningen Autostores fram-
marsch de senaste åren beror inte 
minst på att e-handelsjättar som 
Boozt, Jollyroom och Babyshop 
gjort lyckade installationer av 
lösningen.

– Vi ser en fortsatt mycket stor 
efterfrågan på Autostore både från 
e-handlare och mer traditionell 
detaljhandel i vitt skilda bran-
scher, säger Thomas Karlsson, 
Sverige-vd på Element Logic.

Att kunderna efterfrågar snabb 
installation och enkel expansion 
gynnar tekniken, menar han.

– Autostore kan installeras på 
5–7 månader och kräver inte 
nödvändigtvis någon specialbygg-
nad. Sen är den enkel att ta i drift, 
och självfallet bidrar det även att 
investeringsnivån är rimlig.

Han har anledning att vara 

e-handelslager plockar man en 
produkt tio gånger – så antalet 
orderrader som ska hanteras ökar 
explosionsartat.

Det som främst automatiseras 
idag är förflyttningen av gods, 
menar han.

– Det är många goods to man-
lösningar idag, främst för lättgods, 
men jag tror att vi även kommer 
få se fler och snabbare automation 
av plock direkt från pall, främst 
inom detaljhandel där produk-
terna är större och plockfrekven-
sen lägre.

Skyttlar på frammarsch
Vid sidan av Autostore-hypen i 
framförallt e-handeln, har även 
skyttellösningar fått ett rejält upp-
sving i svenska lager de senaste 
åren. 

– Det går väldigt bra för skyttlar 
generellt, mitt intryck är att de 

Här är världens 20 största automationsleverantörer

Plats Företag Global omsättning 
(miljoner USD)

Tillväxt senaste 
tre åren

Huvudkontor

1 Daifuku 4167 53% Osaka, Japan

2 SSI Schäfer 3217 24% Neunkirchen, 
Tyskland

3 Dematic 2350 18% Atlanta, USA

4 Honeywell 1700 124% Mason, USA

5 Vanderlande 1538 56% Veghel, Neder-
länderna

6 Murata 1287 3% Kyoto, Japan

7 Knapp 1050 64% Hart, Österrike

8 Beumer Group 1000 27% Beckum,  
Tyskland

9 Swisslog 923 34% Buchs, Schweiz

10 Material Hand-
ling Systems 

860 – Mount Washing-
ton, USA

11 TGW Logistics 
Group 

817 56% Wels, Österrike

12 Witron 637 59% Parkstein, 
Tyskland

13 Kardex 478 26% Zürich, Schweiz

14 Bastian Solu-
tions

316 62% Indianapolis, 
USA

15 Elettric 272 131% Viano, Italien

16 System Logis-
tics 

225 45% Fiorano, Italien

17 DMW&H 214 61% Fairfield, USA

18 Viastore sys-
tems 

197 41% Stuttgart, 
Tyskland

19 Lödige Indu-
stries 

188 – Scherfede, 
Tyskland

20 Stöcklin Logistik 148 – Aesch, Schweiz

Källa: Modern Materials Handling.

– Konjunkturläget kommer att 
svänga och många är oroliga för 
hur konsumtionsmönstren kommer 
att se ut, säger Malin Schäfer. 
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– En högre standardiseringsgrad 
innebär lägre affärsrisk, säger 
Thomas Karlsson. 
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– Vi insåg rätt snabbt att det 
här kommer aldrig fungera i den 
manuella lösning vi har idag: vi 
har bara gångar, hyllor, vagnar 
och människor som springer 
omkring – det enda sättet vi har 
idag att få ut mer varor är att 
sätta in mer människor. Den här 
lösningen skalar inte alls, den var 
inte skapad för vad den faktiskt 
klarar av nu.

– Jag är jättestolt över alla som 
jobbar med det här. Att vi ens 
klarade Black Friday, Black Week, 
Cyber Monday och julhandeln i 
den manuella lösning vi har nu är 
en enorm bedrift.

Separat e-handelslösning
Från början hade Stadium avtalat 
med Postnord TPL om en ny, 
manuell, enskild lösning för 
e-handeln. Men när e-handelvo-
lymerna satte fart uppåt vände 
man på en femöring och nu 
bygger Postnord en skyttellös-
ning, signerad SSI Schäfer, där 102 
robotar plockar varor för att sätta 
samman kundordrar som manu-
ella plockare sedan paketerar åt 
e-handelskunder. Lösningen går 
live i höst.

– Att bygga den är ett smärre 
problem – det är all IT som ska 
fungera tillsammans med automa-

– E-handeln har gått från en 
liten del i ena hörnet, till ett eget 
entresolplan, till att ta över flera 
delar av lagret. Det är både kärlek 
och ångest man känner som logis-
tiker när större delen av den här 
byggnaden håller på att tas över av 
online, säger Daniel Johansson.

– Det är angenäma problem 
– men det ska ju göras också.

E-handeln innebär utmaningar 
och kräver helt egna lösningar 
vid tillräckligt stora volymer, men 
även butiks- och outlet-distribu-
tionen skiljer sig åt.

– Outlet är mer bulk och klipp 
och butiksdistributionen mer 
kirurgisk med påfyllnad av ett 
fåtal enskilda produkter till var-
dera butik.

Av den anledningen flyttades 
outlet-distributionen ut till ett 
eget lager 2017, och butik och 
e-handel fick själva husera i cen-
trallagret.

Ytkrävande sortiment
Stadiums vision är att ”aktivera 
världen” och att ha ett heltäck-
ande sortiment är mycket viktigt: 
butikerna har ett sortiment på 20 
000 artikelnummer – online är 
sortimentet uppåt 100 000 artiklar. 
Dessutom vill man kunna leverera 
snabbt.

berättade han om Stadiums resa 
mot automation på logistiknätver-
ket Logistikias digitaliseringsse-
minarium i Linköping.

Problematisk omnilösning 
Stadiums 58 000 kvm stora 
centrallager i Norrköping byggdes 
2005 och har fantastiskt skyltläge 
intill E4 i Norrköping. 

– Jag kan se vår logga i 20 sek-
under, säger en uppspelt Daniel 
Johansson, som beskriver lager-
byggnaden som ”jäkligt vacker”. 

Tills för några år sedan samsa-
des distributionen till både Stadi-
ums butiker, outlets och e-handel 
i lagret – en modell som relativt 
snart började ställa till problem.

– Jag har tre döttrar – skulle de 
bo i samma rum skulle det bli 
katastrof, de har helt olika per-
sonlighet och servicegrad. Det är 
lite så vi haft det med butik, outlet 
och e-handel i samma lager, för-
klarar Daniel Johansson.

När centrallagret byggdes 2005 
– strax innan Stadium inledde 
sin e-handel – kunde man inte 
förutspå vilka nivåer e-handeln 
skulle komma att nå 13 år senare. 
De senaste två åren har den vuxit 
explosionsartat, e-handelsvoly-
merna håller idag på att tränga ut 
butiksdistributionen från lagret.

Stadiums e-handelsvolymer håller 
på att tränga ut butikspåfyllnaden 
från det 58 000 kvm stora 
centrallagret i Norrköping. Därför 
investerar Stadium och Postnord 
nu i en automationslösning i en 
närliggande lokal.
 – Som logistiker i sporthandeln 
när online bara sticker iväg ser jag 
ingen annan möjlighet än att 
automatisera, säger Daniel 
Johansson, logistikchef på 
Stadium.

Av Klara Eriksson

Sportdetaljisten Stadium är 
ett familjeägt bolag med drygt 
3 000 anställda, och 173 butiker 
i Sverige, Finland och Tyskland. 
Daniel Johansson har i stort sett 
vuxit upp på företaget, där han 
började för 18 år sedan och sedan 
dess varit verksam inom logistik 
och supply chain. De senaste två 
årens utveckling inom företagets 
e-handel har dock gett honom helt 
nya, oförutsedda utmaningar och 
även en delvis en ny roll.

– Under de första 15–16 åren 
har man stått och körat bakom 
huvudpersonen – sedan plötsligt 
riktas strålkastaren mot kören och 
man får bli lite av huvudperson, sa 
Daniel Johansson, när han i mars 

Automation 
enda vägen för Stadium
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Läs mer om oss på norrkopingshamn.se
Vi finns också på LinkedIn, Facebook och Instagram

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

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

Stadiums e-handelsvolymer växer explosionsartat och håller nu på att 
tränga ut butiksdistributionen från det 56 000 kvm stora lagret i Norrkö-
ping. Lösningen blir att bygga upp ett automatiserat e-handelslager i en 
annan fastighet – tillsammans med TPL-partnern Postnord.

tionen som är utmaningen.
Lyckas man kommer man 

kunna nå en helt annan effektivi-
tet i e-handelslogistiken.

– Går ni in och handlar före 
klockan 15.00 ska ni få paketet 
nästa dag.

En baksida av e-handelstillväx-
ten – som också driver kostnader 
– är returerna. Det är dubbelt så 
dyrt att hantera en returnerad 
vara, jämfört med nya. Att få ned 
returerna till ett minimum är en 
stor utmaning för Stadium och 
branschen i övrigt, menar Daniel 
Johansson.

– Jag ser returer som ett miss-
lyckat köp, och jag skulle vilja att 
vi med digital hjälp blev ännu 
bättre på att hjälpa kunden hitta 
rätt storlek eller plagg. Det driver 
så mycket kostnader och miljöpå-
verkan, säger Daniel Johansson.

Ny roll för butiker
De varor i e-handelssortimentet 
som även finns i butikssortimen-

tet, kommer levereras till det nya 
e-handelslagret från centrallagret. 
Men Daniel Johansson tror att 
det bara är en tidsfråga innan 
e-handelsvolymerna är så stora att 
varorna kan levereras direkt till 
e-handelslagret.

– Jag är helt övertygad om att 
inom några år har vi helt egna 
containers som går till det här 
lagret.

Att tillväxten sker inom 
e-handeln och inte inom butiks-
segmentet får många att spå en 
omfattande butiksdöd – som vi 
redan sett en försmak av i Sverige, 
med 6 000 igenklappade butiker 
2011–2018. Daniel Johansson tror 
dock inte att hans nya roll som 
”lead singer” kommer att innebära 
slutet för Stadiums butiker.

– Jag tror att den fysiska butiken 
finns om tio år men den kommer 
se annorlunda ut: ha ett annat 
utbud med second hand, repara-
tion, uthyrning m m.
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lösning ägs av Postnord och där 
är kontraktslängden sju år, i stället 
för det vanliga tre.

– Avtalslängden är viktig utifrån 
avskrivningstiden och kostnaden 
per år. Det är ett måste annars blir 
det för dyrt. Och där tycker jag 
det vänt, kunderna inser att det 
kostar mer att byta partner och är 
bättre att bygga upp en relation 
med leverantören. 

Att flera e-handlare nu väljer 
att automatisera beror mycket på 
förmågan att klara försäljnings-
peakar, menar Bengt Ydebäck.

– Det är framförallt för att klara 
ledtidskraven vid toppar. Med 
traditionell, manuell hantering 
uppstår vissa begränsningar, det 
är svårt att få in folk med rätt 
kompetens och då är en automa-
tiserad lösning enda vägen att gå. 
För Stadiums del handlar det även 
om att kunna hantera deras breda 
sortiment.

lagerhantering, plock och pack 
och ett antal olika tilläggstjänster. 
Postnord äger själva automationen 
– en skyttellösning från SSI Schä-
fer. Anläggningen är från start 
designad för att kunna hantera 
även andra varuägare än Stadium, 
detta för att sänka trösklarna för 
andra e-handelsaktörer att dra 
fördelar av automation, samti-
digt som synergier skapas för alla 
parter.

Det är den andra automations-
anläggninen som Postnord TPL 
installerar och driftar. Den första 
finns också i Norrköping åt Apo-
teket Hjärtat. Valet av samma typ 
av automationslösning är ingen 
tillfällighet. 

– Det fanns med i beslutet. Apo-
teket Hjärtats automation invigdes 
i december och vi håller på och 
rampar upp, säger Bengt Ydebäck, 
produktionschef på Postnord TPL 
i Norrköping 

Apoteket Hjärtats automations-

Norrköping är några stora kunder 
Bauhaus, Stadium, Apotek Hjär-
tat, Beijer Bygg, Candyking och 
K-rauta. 

Stadiums nya e-handelslager 
byggs i en av Postnords TPL-
anläggningar i Norrköping; en 
lokal på 22 500 kvm, byggd 2005, 
där bland annat däckföretaget 
Goodyear tidigare huserat.

Avtalet är tecknat för fem år och 
i uppdraget ingår logistik- och 

Postnord TPL har investerat i två 
automationslösningar för 
e-handelskunder – båda i Norrkö-
ping. Långa avtalstider är viktiga 
om man som TPL-are ska klara att 
investera i automation, menar 
Postnord TPLs Bengt Ydebäck. 

Postnord TPL är Sveriges största 
tredjepartslogistiker med omkring 
500 000 kvm lagerytor, varav 
hälften finns i Norrköping. I 

FRÅN SKEPPSHANDEL TILL TPL

Att Postnord TPL är stora i Norrköping beror dels på det geogra-
fiska läget men också på historiken: År 1799 bildades J Ringborg 
AB av Jöns Ringborg som startade en framgångsrik skeppshandel i 
Norrköping, som levde vidare under eget namn i nästan 200 år. På 
1960-talet uppstod ett behov att lagra socker i Norrköping, vilket 
blev starten på lagerhanteringen. På 1990-talet köptes Ringborg 
upp av Svelast och blev då en del av SJ Cargo Group som år 2000 
blev en del av Green Cargo. 2012 sålde Green Cargo sin TPL-
verksamhet till Postnord – vilket ger Postnord TPL en 219 år lång 
historia i Norrköping.

»Avtalstiden är viktig«

Att flera e-handlare nu väljer att 
automatisera beror mycket på för-
mågan att klara försäljningspeakar, 
menar Bengt Ydebäck –  här med 
Daniel Johansson på logistiknätver-
ket Logistikias digitaliseringssemi-
narium i Linköping.
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Postnord har valt samma  
skyttellösning till båda sina  
TPL-anläggingar.
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från lagd order till färdigpackad vara i 
anläggningen, men Black Friday i fjol 
var det verkliga styrkeprovet.

– Vi snittade på 15 timmar från lagd 
beställning till färdigpackad vara, jag 
tror inte någon annan svensk e-hand-
lare hade den servicegraden. 

Plats att växa
Automationen täcker nu 6 500 kvm 

golvyta och ger plats att växa. 
– Vi har kapacitet att fördubbla vår 

försäljning i befintlig lösning. Vi kan 
växa i lugn och ro, identifiera kom-
mande flaskhalsar och åtgärda dem i 
god tid. 

Nästa flaskhals där kapacitetstaket 
snart är nått är i de två put away-statio-
nerna, där varor lagras in i lådsystemet. 

– Vi har bett Swisslog att bygga om 
systemet så att vi kan nyttja plockstatio-
nerna för inlagring också. 

Bra logistikläge 
Att flytta lagret från Stockholm till 
Eskilstuna har också bidragit till stabili-
teten i logistiken. 

– Det är en helt annan mentalitet och 
arbetskultur här. Vi har fått både yngre 
och äldre medarbetare som känner en 
stolthet över sitt arbete och helgbeman-
ning med ambitiösa studenter från 
Mälardalens högskolor, som även kan 
hoppa in vid toppar och sjukfrånvaro 
– det är ett drömscenario som hade 
varit svårt att få till i Stockholm. 

Att ligga i ett logistikkluster är också 
ett plus, menar hon. 

– Att transportörerna kan göra flera 
stopp i samma område har en direkt 
inverkan på transportkostnaderna.

med en lagerflytt, menar hon. 
– Det viktigaste är att identifiera vad 

som kan gå fel i en flytt och sätta upp en 
plan A, B och C för vad man ska göra 
om det händer. 

Smidig utbyggnad 
Sportamores automationslösning, 
som levererats av Swisslog, består i en 
Autostore med tillhörande bansystem. 
Den initiala anläggningen hade 60 000 
backar och blev i princip full direkt. 
Under det senaste året har Sportamore 
därför successivt byggt ut sin Autostore 
till 165 000 backar, 88 robotar, sex 
plockstationer och 18 packstationer. 
Om flytten gick knackigt så gick expan-
sionen desto smidigare. 

– En e-handlare har inte råd att 
stänga ned lagret ens i två dagar, att 
bibehålla servicegraden under flyttar 
och ombyggnationer är ett måste i vår 
värld. Men jag kan säga att jag inte ens 
uppfattade den sista expansionen. Den 
var extremt proffsigt genomförd. 

Bansystemet ökar kapaciteten i 
anläggningen rejält, berättar Sema 
Söderhäll. 

– I en klassisk Autostore måste back-
arna transporteras mellan plocksta-
tionerna i griden, i vår lösning sköter 
bansystemet det och vi får betydligt 
högre kapacitet med våra 88 robotar än 
vad vi fått utan banorna. 

Kapaciteten är över förväntan:
– Testerna i februari visade att vi 

kunde få ut 1899 backar per timme till 
plockstationerna, utlovad kapacitet var 
1624. Även inlagringen gick snabbare 
än utlovat och tillgängligheten i anlägg-
ningen var 99,97 procent – målet var 97 
procent. 
Nu snittar Sportamore nio timmar 

Sportamores flytt från Stockholm till 
Eskilstuna och nya automationslagret 
beskrevs som ett ”helvetesprojekt”, av 
dåvarande logistikchefen Jonas 
Kolehmainen. Men när Autostore- 
anläggningen nu byggts ut har det  
gått smidigare. 
 – Anläggningen levererar mer än 
utlovat och vi har nu plats för att 
fördubbla försäljningen i befintligt 
system, säger logistikchefen Sema 
Söderhäll. 

Av Hilda Hultén 

Sportamore är Nordens största sport-
butik på nätet och växer i snitt med 
25 procent per år. Bolaget grundades 
under 2009 och säljer ca 20 000 pro-
dukter från cirka 300 olika varumär-
ken. År 2017 flyttade Sportamore från 
ett 12 000 kvm stort, knökfullt lager 
i Spånga till 23 000 nybyggda kvm i 
Eskilstuna, och då passade man även på 
att automatisera delar av lagret. Flytten 
och implementeringen kantades av pro-
blem som sänkte bolagets försäljning 
och resultat tillfälligt. Dåvarande logis-
tikchefen Jonas Kolehmainen beskrev 
flytten som ett ”helvetesprojekt”. 

– De större utmaningarna var att man 
hade ett tight tidsfönster för genomför-
ande av hela flytten, och inte hade testat 
igenom automationsanläggningen i mer 
”demo-form”, dels för att utbilda per-
sonal i en mer verklig miljö men också 
för att bota barnsjukdomar. En större 
närvaro av Swisslog supportteam hade 
också underlättat en hel del, säger Sema 
Söderhäll, logistikchef på Sportamore 
sedan i höstas, med bakgrund från bl a 
Apoteket, H&M och Gant. 

Det gäller att inte underskatta arbetet 

  

»Vi snittade 
på 15 tim-
mar från 
lagd beställ-
ning till fär-
digpackad 
vara. Jag 
tror inte 
att någon 
annan 
svensk 
e-handlare 
kunde mäta 
sig med 
den servi-
cegraden 
under Black 
friday«

Från 
stress 
till Yes! 
– Sportamores  
automationsresa 

– Vi har kapacitet att fördubbla vår försäljning i befintlig lösning. Vi kan växa i lugn och ro, identifiera  
kommande flaskhalsar och åtgärda dem i god tid, säger Sema Söderhäll. 
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I mitten av maj lämnade Medi-
amarkt sin TPL-lösning hos Ingram 
Micro för DB Schenkers automati-
serade robotlager i Arlanda-
stad – samma lager som Lekmer 
hade före man blev uppköpt av 
Babyshop. 
 – Flytten har gått över förvän-
tan. Målet är att öka online-han-
deln och helt enkelt att förbättra 
vår logistik, säger logistikchef 
Michael Rylander. 

Av Hilda Hultén

Planeringen har pågått i ett år och 
flytten i två månader. Den 20 maj 
gick det nya logistikupplägget live.

– Flytten har fungerat över 
förväntan, mycket tack vare att 
både vi och DB Schenker har haft 
erfarna projektledare som ägnat 
sig fullt ut åt den här omställ-
ningen, säger Michael Rylander, 
head of supply chain & logistics 
på Mediamarkt Sverige.

I robotlagret hanteras smågods, 
både för online och butik, men 
även pallhantering och manu-
ellt plock ingår i TPL-lösningen. 
Omkring 30 procent av Media-
markt Sveriges omsättning, ca 4,5 
miljarder per år, passerar genom 
det nya lagret. Resten av voly-
merna är butiksvaror som går till 
kedjans 28 butiker i Sverige, direkt 
från leverantörer.

Leksaker – fel gods
Det var 2015 som tredjepartslo-
gistikern DB Schenker Logistics 
investerade i en robotlösning, 
levererad av Swisslog, i sitt lager i 
Arlandastad för kunden Lekmers 
räkning. Robotlagret är en ca 
6 000 kvm stor ”gods-to-man”-
lösning av typen Carry Pick, där 
robotar hämtar hyllor och leve-
rerar dem till manuella plocksta-
tioner. Lekmer drabbades dock av 
stora leveransproblem och 2017 
såldes då Qliro-ägda Lekmer till 
Babyshop, varpå lagerverksamhe-
ten flyttades till Babyshops lager i 
Jönköping.

– Det finns nog flera olika san-
ningar om vad som gick fel, men 

efter inkörningen så har robotan-
läggningen fungerat väldigt bra. 
För oss som TPL-aktör har det 
handlat om att hitta rätt typ av 
gods, så här i efterhand kan man 
ju konstatera att leksaker nog inte 
var helt rätt, säger DB Schenkers 
Sverige-vd Mats Grundius.

Efter Lekmers sorti tog det 
drygt ett år att få in en ny kund i 
lösningen. Sommaren 2018 flyt-
tade nystartade, Axfood-delägda 
apotekskedjan Apohem in och nu 
har alltså även Mediamarkt fyllt 
på med sina volymer. 

– Vi skulle eventuellt kunna 
klämma in en tredje kund, men 
ambitionen är att båda dessa kun-

der ska kunna växa i lösningen, 
så i princip så kan man säga att 
lagret är fullt, säger Håkan Nydén, 
ansvarig för kontraktslogistik på 
DB Schenker Sverige.

Flyttar tillbaka 
För Mediamarkt är lagret i Arlan-
dastad ingen obekant miljö; under 
2012–2015 skötte DB Schenker 
butikskedjans e-handel just 
härifrån – innan lagret automati-
serades. 2015 valde Mediamarkt 
att centralisera sin logistik till 
TPL-aktören Ingram Micro och 
e-handeln flyttade ut – men flyttar 
nu alltså tillbaka – tillsammans 
med butikshandeln. 

– Vi har haft logistiken upp-
delad på flera lager hos Ingram 
Micro, nu samlar vi allt på ett 
ställe. Målet är helt enkelt att vi 
ska förbättra vår logistik med 
snabbare och mer flexibla leveran-
ser, både mot e-handelskunderna 
och våra butiker. 

Vill utöka sortimentet
Idag lagerför Mediamarkkt ca 
7 000–8 000 SKU (artiklar) hos 
DB Schenker. Planen framåt är 
att öka andelen lagerförda artiklar 
och utöka onlinesortimentet 
rejält.

– Men elektronikbranschen 
präglas av en liten andel volymva-
ror med en väldigt lång svans, så 
hela sortimentet kommer aldrig 

att kunna finnas i lagret, säger 
Michael Rylander.

Mediamarkt-koncernens 
ursprungliga affärsidé har byggt 
på decentraliserade butiker med 
egen inköpsfunktion och direkt-
leveranser från leverantörer. Men 
i takt med att onlinehandeln växt 
– i Sverige ligger andelen på 15–20 
procent – så har lagerbehovet växt 
fram. 

– Kundernas krav på snabba 
leveranser växer hela tiden. Inom 
koncernen har vi kommit långt i 
Sverige, men jag tror att vi kom-
mer få se liknande lagerlösningar i 
andra länder också.

Mediamarkt har flyttat in i DB Schenkers Carry Pick-robotlager i Arlandastad. 

Mediamarkt flyttar till robotlager 

– Målet är helt enkelt att vi ska 
förbättra vår logistik, säger Michael 
Rylander. 

– För oss som TPL-aktör har det 
handlat om att hitta rätt typ av 
gods. Så här i efterhand kan man 
konstatera att leksaker nog inte var 
helt rätt, säger Mats Grundius.
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i Mölndal, men kommunen har 
inte velat släppa till mark till en 
så ”osexig” verksamhet som logis-
tik. Det var Henrik Axelsson på 
Castellum som till slut lyckades 
övertyga kommunen att ge oss 
en tomt – mot löftet att bygga en 
riktigt snygg fastighet – vilket jag 
verkligen tycker vi lyckats med.  

Lagret började byggas hösten 
2016, och tog alltså två år att fär-
digställa.

erade mjukvaran perfekt men då 
strulade hårdvaran istället.  

Omkring 200 personer fanns 
på plats för invigningen. Bland 
gästerna fanns leverantörer som 
Knapp, EAB, och Unicarriers. I 
sitt invigningstal passade Daniel 
Johansson på att tacka fastig-
hetsägaren Castellum, som hjälpt 
Exertis med att få till etableringen 
i Mölndal. 

– Vi har hela tiden velat stanna 

inte jättestolta över våra leveran-
ser i vintras – det är först nu vi 
känner att vi är färdiga på riktigt, 
sa Daniel Johansson, vd på Exertis 
Captech, vid lagerinvigningen i 
maj.

Skyttellösning från Knapp
Exertis nya lager är automatiserat 
med en skyttellösning från Knapp, 
kombinerad med rullband, 
Pick-it-easy arbetsstationer och 
automatisk kartongförsegling. 

– Vi är väldigt nöjda med hård-
varan, den har fungerat perfekt. 
Däremot har mjukvaran strulat, 
så implementeringen har tagit 
sin tid. 

I det gamla lagret automatise-
rade man med Swisslog. 

– Då var det tvärtom – där fung-

Teknikgrossisten Exertis Captech 
invigde i maj sitt nya skyttellager i 
Mölndal – automatiserat med 
Knapp – efter en tuff vinter då 
försäljningsrekord och problem 
med automationsintegration gick 
hand i hand. 

Av Hilda Hultén

Teknikdistributören Exertis 
Captech växer. Hösten 2018 kon-
soliderade man flödena och gick 
från två mindre lager på 4 000 
kvm vardera, till ett nytt, ca 18 000 
kvm stort, automatiserat lager i 
Mölndal. 

– Vi flyttade i oktober och i 
november slog vi försäljningsre-
kord, det var tufft att flytta och 
automatisera i ett sånt läge. Som 
många av våra kunder vet var vi 

automation

Logistik i stadsutvecklingen – en perfekt match i framtiden?  
Kom och lyssna på vår vd Jan Persson bland andra på Business Arenas seminarie  
på Restaurang Supper, Strandgatan 9A i Visby onsdag 3 juli kl. 14.45 - 15.15.  

Vi finns i Almedalen 30 juni–7 juli 2019. Boka gärna separat möte  
på anmalan@kilenkrysset.se eller läs mer på kilenkrysset.se

Välkomna!

Vi finns där 
Sverige växer

Träffa oss 
på plats!

Exertis i nytt  
automationslager

I maj invigde Exertis Captech sitt nya, 18 000 kvm stora lager i Mölndal. 
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ter när en brand sprids okontrol-
lerat i en byggnad. 

– Man kan har brustit i monte-
ringen av väggar och spärrar som 
ska förhindra spridning av brand 
längs med fasader och mellan 
våningar. 

Svårsprinklat system
I komplexa byggnader görs ofta 
en individuell så kallad ”analytisk 
dimensionering” av brandsäker-
heten. Det innebär att en brand-
konsult räknar på vad som behövs 
i form av teknik, ex. sprinklers, 
för att byggnaden ska vara säker. 
I skyttellösningar används ofta 
sprinklers i flera nivåer för att 
minska brandrisken. I mer kom-

att ökad automation i en byggnad 
kan medföra en viss ökad brand-
risk. 

– Tidigare har vi ex. haft truck-
laddningsstationer som varit 
brandtekniskt avskilda, eftersom 
där fanns en viss brandrisk. Nu 
kommer batterier, robotar och 
självkörande saker och för man ut 
mer energi på olika platser i bygg-
naden så ökar risken. 

Batteriladdningen är det kri-
tiska momentet – inte själva batte-
rierna, menar Anders Lundberg. 

– Ser man till de litium-jonbat-
terier som brunnit tidigare, till 
exempel när truckar fattat eld, är 
det vid laddning det skett.

Ofta är det utförandet som bris-

däribland Ica. Branden bröt ut 
den 5 februari och spred sig okon-
trollerat. Ett närliggande bostads-
område fick evakueras, eftersom 
en kyltank med ammoniak i lagret 
riskerade att explodera. 

Ökad automation – ökad risk? 
Enligt utredningen Ocado gjort 
tillsammans med försäkringsbo-
laget FM Global och Hampshire 
Fire and Rescue Services, ska 
branden ha orsakats av ett elek-
triskt fel hos en batterladdnings-
enhet, som fick plastlocket på en 
plockrobot att fatta eld. 

Anders Lundberg, brandingen-
jör på Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, MSB, menar 

automation

Ocados lager i Andover, England 
totalförstördes i en brand i 
februari. 
 – En sådan här brand skulle 
kunna ske i Sverige, vi har ungefär 
samma brandskyddsregler, vad det 
hänger på är den kvalitetsgransk-
ning byggherren gör, det vill säga 
att utförandet är korrekt, säger 
Anders Lundberg,  MSB. 

Av Hilda Hultén & Klara 
Eriksson

Lagret öppnade 2016 och var 
den första anläggningenen med 
Ocados egen automationslösning 
– den som Ocado sålt till flera 
stora livsmedelskedjor i världen, 

Ocados robotlager i Andover – innan det totalförstördes i en brand i februari. 

Elektriskt fel bakom 
Ocados lagerbrand
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Sedan branden har bolaget skrivit 
flera kontrakt om nya anlägg-
ningar, bl a med australiensiska 
Cole´s och för en joint venture-
anläggning med Marks and 
Spencer i England.
– Vi håller också på med en jätte-
satsning inom inomhusodling av 
livsmedel, som bygger på samma 
autoamtionsteknik som den i våra 
lager.  

ändring i riskprofilen för systemet 
eller för bolagets affärsmodell.
– Det var jättejobbigt såklart, men 
vi vet nu varför det hände och 

har vidtagit 
flera åtgärder 
för att minska 
risken, bl a 
har plastlocket 
på robotarna 
tagits bort. 
Modellen på 
laddstation 
som fattade 
eld var redan 

innan branden utbytt mot annan 
teknik i våra nya anläggningar. 
Enligt Sverker Lindbo var anlägg-
ningen i Andover fullt försäkrad, 
och att detta inte förändrats 
varken för Ocados övriga lager 
eller för de lager man bygger för 
kunders räkning. 
– Försäkringsbolaget har fortsatt 
att försäkra anläggningar även 
efter branden, och premierna har 
inte förändrats på ett sätt som 
skulle kunna äventyra projektens 
totalekonomi. 

det gjort det i just det här fallet 
kan jag inte uttala mig om. 

Att Ocados automationslösning 
är snarlik Autostore i sin utform-
ning har väckt 
farhågor att 
samma sak 
skulle kunna 
hända i ett 
Autostore-
lager. Men 
enligt Thomas 
Karlsson, 
Sverige-vd på 
Element Logic 
är det osannolikt:

– I en Autostore är lådorna täta 
och systemet är därmed i princip 
ogenomträngligt för syre, så 
skulle en brand uppstå skulle den 
troligtvis kvävas av sig själv. Men 
det är en väldigt viktig fråga, vi 
följer brandexperternas rekom-
mendationer och eventuella nya 
riktlinjer med stort intresse.

Fortsatt försäkrade 
Enligt Ocado har branden inte 
inneburit någon signifikant för-

pakta system, som Autostore eller 
Ocados robotlösning, kan detta 
vara svårt att få till. 

– Med sprinklers finns det i 
alla fall en möjlighet att slå ner 
branden, men i de här kompakta 
lagren har vattnet svårt att nå ner. 
Jag har sett försök att sprinkla i 
nivåer, men det är svårt.  

Snackis i branschen
Flera rykten om brandorsaken cir-
kulerar i automationsbranschen, 
där olyckan är ett självklart ämne 
för diskussion. Ett rykte är att inga 
sprinklers fanns i fastigheten, men 
det är falskt, slår Sverker Lindbo, 
logistikutvecklingsansvarig på 
Ocado, fast. 

– Det stämmer inte, det fanns 
sprinklers i taket i anläggningen. 

Ett annat rykte är att branden 
kunde spridas eftersom lådorna 
i Ocados automationslösning 
är perforerade och systemet har 
luftgenomströmning för att hålla 
livsmedlen kylda. 

– Självklart kan lådperforering 
påverka ett brandförlopp, men om 

automation

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

www.logpoint.se

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

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

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

– Försäkringsbolaget har fortsatt 
att försäkra anläggningar även ef-
ter branden, säger Sverker Lindbo. 
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»För man ut mer och 
mer energi på olika 
platser i byggnaden så 
ökar risken«
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juridik

I februari brann Ocados automationsla-
ger i Andover – och värden för miljarder 
gick upp i rök. Nu är frågan ifall branden 
i Ocados lager kommer att leda till änd-

ringar i lagstiftningen.
Branden i Ocados automationslager i Eng-

land i februari i år fick många att reagera och 
börja fundera över riskerna med automatise-
rade lager i förhållande till brandskydd och 
andra risker. Olyckan hände visserligen i Eng-
land där regleringar kring automationsanlägg-
ningar ser annorlunda ut, men vad skulle ha 
gällt vid en liknande brand i Sverige? Vems är 
ansvaret för brandsäkerhet och vid en brand, är 
det fastighetsägaren, hyresgästen eller automa-
tionsleverantören? Vem får stå för kostnaden?

Svaret är inte helt enkelt och beror på en 
mängd olika faktorer.

Det finns ingen specifik lagstiftning som 
anger hur en anläggning ska se ut i detalj, utan 
lagstiftningen bygger på att allt som byggs, 
installeras och används i en verksamhet måste 
vara brandsäkert. I Sverige finns även riktlin-
jer från kommunerna, MSB (Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap), Boverket och 
så vidare. 

I Sverige, liksom i många andra länder, är 
det fastighetsägaren som ansvarar för att fast-

igheten uppfyller lagstiftningens krav kring 
brandsäkerhet. Detta hanteras initialt genom 
bygglovsprocessen. Men även senare, t ex vid 
skötsel och renovering, finns ett ansvar för att 
hålla byggnaden i ett säkert skick. En hyresgäst 
är också, genom hyresavtalet, ansvarig gent-
emot hyresvärden för att verksamheten som 
bedrivs i lokalen är säker och följer tillämplig 
lagstiftning.

Hyresgästen, i det fall det inte är varuägaren 
utan ett logistikföretag, har också ett ansvar 
gentemot sin kund att varorna ska hållas säkra 
och inte skadas. Parterna har ofta avtalat om 
en ansvarsfördelning som gäller vid skador på 
det inlagrade godset på grund av brand. Men 
inte sällan ligger brandskador utanför logistik-
företagets ansvar gentemot varuägaren, det kan 
t ex falla under Force majeure. Här finns alltså 
anledning att se över vad som gäller i varje 
enskild situation.

Självklart har också automationsleverantören 
ett ansvar för att anläggningen är säker. Många 
delar av en automationsanläggning är föremål 
för krav på CE-märkning. CE-märkningen 
innebär en form av egenkontroll, där tillver-
karen eller importören bär ansvaret, och är 
normalt sett inget som kontrolleras av myndig-
heter.

En arbetsgivare har också skyldighet att se till 
att arbetstagare är trygga i sin arbetsmiljö och 
ska se till att risker på arbetsplatsen minimeras. 
Det innebär att det måste finnas ett tillräckligt 
brandskydd i lokaler där anställda vistas.

Det finns alltså en mängd olika regleringar 
som tillsammans bildar ett skyddsnät mot 
brandrisker redan idag. Ingen vet ännu om 
branden i England kommer att ge upphov till 
ändrad lagstiftning eller riktlinjer från myndig-
heter även i Sverige. Regelverket bör redan idag 
göra att företag som installerar automations-
anläggningar gör allt man kan för att undvika 
bränder eller andra olyckor. Dock är det upp till 
varje inblandad part att ta sitt ansvar eftersom 
flera aspekter bygger på egenkontroll.

Troligen kommer händelsen i England att 
analyseras och på sikt ge tillverkare och utövare 
bättre underlag för att bygga bättre och säkrare 
konstruktioner. Om det konstateras att robo-
tarna hade en riskfylld konstruktion kan detta 
såklart leda till ändrade riktlinjer för hur man 
får utforma dessa samt hur redan installerade 
anläggningar med samma konstruktion får 
användas. Tiden får utvisa effekterna…

Kristina Nilsson 

Kristina Nilsson är jurist med inriktning på avtalsfrågor  
inom transport och logistik på Fondia. 

krönika: 

Det brinner i  
automationslagret  
– vem tar smällen?
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produktion

tionen, behövde man bygga upp 
lager för 150 enskilda artiklar 
– vilket krävde en stor planerings-
insats och lång framförhållning.

– Vi kunde inte bygga allt sista 
veckan, men inte heller börja för 
tidigt, förklarar Thomas Månsson.

Variationen på försäljningstid 
– den tid Orkla har på sig till att 
varan måste finnas hos kund – var 
mellan 25 dagar och 8 månader 
för de olika artiklarna. 

– Det var otroligt mycket puss-
lande och krävdes mer helgarbete 
än vi tänkt. Men vi lyckades till 98 
procent.

Ombyggnaden ägde rum i 
stort sett som planerat och idag 
sker Orkla Foods färdigmatspro-
duktion i Eslöv i nyrenoverade 
ljusa lokaler. Besökarna från 
Plan fick bland annat möjlig-
het att se McDonald’s populära 
burgare McVegan, under märket 
Anamma, bli till – från råvara till 
puck. Under en halvtimme blan-
das sojafärsen med kryddor för att 
slutligen formas till burgare som 

prognoskvalitet och regelbunden 
uppföljning av försäljning, kam-
panjer och lager och produktion. 
Livsmedel har begränsad hållbar-
het och kan inte säljas vidare till 
kund efter ett visst datum – de 
stora butikskedjorna vill ha en 
lång marginal vad gäller bäst före-
datum för inköpta varor. 

Utmanande fabriksombyggnad
Säsongsvariationen i produktion 
och efterfrågan och den begrän-
sade hållbarheten var utmaningar 
när den gamla färdigmatsfabriken 
i Eslöv, en yta på 5 000 kvm, bygg-
des om 2018 – efter att i stort sett 
ha varit i produktion sedan 1968. 

– Vi var rätt så förståndiga och 
började bygga lager i tid och det 
är vi väldigt tacksamma för att vi 
gjorde. Annars hade vi fått pro-
blem med hållbarheten, förklarar 
Thomas Månsson, supply chain 
planner på Orkla. 

För att klara det stora produk-
tionsstoppet på 10 veckor och 
tid för upprampning av produk-

veckor – då ska hela årets efterfrå-
gan tillgodoses. Potatis, gurka och 
rödbetor odlar Orkla Foods på 
kontrakt med odlare från Öland 
ner till Eslöv. Råvarutillgången är 
avhängig på vädret och förra årets 
värmebölja gick hårt åt skörden av 
särskilt rödbetor. 

– Förra året fick vi för första 
gången köpa in rödbetor, vilket 
blev rätt mycket dyrare. Och 
det är bara att förbereda sig, det 
är nog ingen som tror att det 
kommer bli bättre innan det blir 
sämre, berättar fabrikschef Erik 
Wendel under logistikföreningen 
Plans studiebesök på Orklas fabrik 
i Eslöv.

Även efterfrågan på Orkla 
Foods olika produkter varierar 
beroende på säsong. Köttbullar 
exempelvis, tar ett skutt vid jul, 
påsk och midsommar. 

– För veganmaten är det 
tvärtom – de toppar efter som-
maren och efter jul – de stora kött-
högtiderna, berättar Erik Wendel.

Variationerna kräver god 

2015 köpte Orkla veganmärket 
Anamma – en investering som blev 
mer krävande än förutspått. 
Trenden för veganmat går 
nämligen spikrakt uppåt. 

Text och foto Klara Eriksson

I Orkla Foods anläggning i Eslöv 
produceras varje år omkring 48 
000 ton mat under varumärken 
som Felix, Önos, Paulùns – och 
Anamma. Anläggningen består 
egentligen av fem separata fabri-
ker: två potatisfabriker – en som 
gör mos och en som gör pommes 
frites och andra frysta potatis-
produkter, färdigmatsfabriken 
där bland annat köttbullar trillas, 
”Gröna fabriken” där gurka och 
rödbetor läggs in och veganmats-
fabriken. 

Säsongsvariationerna – både 
vad gäller efterfrågan och råvaru-
tillgång, ställer särskilda krav på 
flexibilitet både i produktionska-
pacitet och lagerhållning. Gurkor 
produceras till exempel under 10 

I Orklas 5 000 kvm stora produktionsanläggning i Eslöv blir bland annat MacDonalds populära burgare McVegan, under märket Anamma till  
– från pulver till puck. 

Utmanande veganmatsproduktion
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och flytta produktionen till Eslöv 
– delvis i samband med den 
planerade ombyggnationen. Men 
det visade sig vara omöjligt – 2017 
ökade den försålda volymen med 
50 procent, och 2018 fördubblades 
produktionen, mycket på grund 
av att Anammas ”formbara färs” 
blivit en stor succé.

– Vi gör väldigt lite reklam för 
Anamma, det sker av sig själv på 
sociala medier – egentligen utan 
att vi vill det för tillfället. Anlägg-
ningen i Simrishamn är fortfa-
rande i produktion, trots våra 
planer på stängning och vi säljer 
allt vi producerar, berättar Matilda 
Ascard, chef för veganmatspro-
duktionen.

Målet har inte förändrats men 
nu tar man höjd för en fortsatt 
stadig tillväxt och frigör större 
ytor i Eslöv för att kunna ta emot 
den växande veganmaten.

– I juni ska vi försöka stänga 
Simrishamn och flytta produktio-
nen till en ny anläggningsdel här. 
Vi får se om vi lyckas.

chockfryses och landar i stadiga 
påsar. 

När Orkla köpte veganmärket 
Anamma 2015 låg produktionen 
på 1 000 ton om året. Förra året 
producerades ungefär 3 000 ton i 
Eslöv och Simrishamn.

– Veganmaten har fört en gan-
ska så undanskymd tillvaro om 
man bara tittar på volymen. Men 
den växer, säger Erik Wendel. 

Livsmedelsproduktion innebär 
många utmaningar. Hygienkraven 
är absoluta, liksom kontrollen av 
allergener i livsmedel. Under stu-
diebesöket ikläder vi oss skydds-
kläder, hårnät, öronproppar och 
skyddsskor. Vi får inget ta med 
oss in som skulle kunna hamna i 
produktionen. Händer tvättas och 
det råder snusförbud. Reglerna är 
minutiösa. 

Växande veganmat
När Orkla Foods köpte upp 
Anamma 2015 låg produktionen i 
Simrishamn och Vadensjö. Orklas 
plan var att stänga fabrikerna 

ORKLA FOODS

Orkla Foods Sverige omsät-
ter cirka 5 miljarder SEK 
årligen och sysselsätter 
ungefär 1 500 anställda 
i Malmö, Eslöv, Frödinge, 
Fågelmara, Kumla, Kungs-
hamn, Simrishamn, Tollarp, 
Uddevalla (lager), Vansbro 
och Örebro. 

– Anläggningen i Simrishamn är fortfarande i produktion, vi säljer allt vi 
producerar, berättar Matilda Ascard.

– Veganmaten toppar efter sommaren och efter jul – de stora  
kötthögtiderna, berättar Erik Wendel.
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sjöfart

– Det var en tydlig signal att 
samordnaren placerades på Tra-
fikverket – att det här ska hända 
nu. Vi kan inte sitta på läktaren 
längre. Men jag tror att man på 
Trafikverket är ovan vid att jobba 
med att få till förändring genom 
samverkan och dialog – sådant 
man inte löser genom att bara 
bygga ny infrastruktur.

Insjöfart, kustnära sjöfart, när-
sjöfart, inrikes sjöfart – det finns 
många ord för kortare transpor-
ter till sjöss – vilka ingår i ditt 
uppdrag?

– I godsstrategin tänker man sig 
inrikes sjöfart men även sjöfart 
från Sverige och till en annan 
europeisk hamn. Det enda jag inte 
tänker ingår är den transoceana 
sjöfarten över världshaven, där är 

lång tid.
– Jag tror på att göra flera 

åtgärder ihop: Allt från regelför-
enklingar, infrastrukturåtgärder 
och styrmedel – till att se till att 
avgiftsstrukturen styr åt rätt håll.

I den delrapport som släpp-
tes i slutet av maj finns åtgärder 
inom åtta områden, där aktörer 
som Trafikverket, Sjöfartsverket, 
Transportstyrelsen men även 
andra myndigheter och samver-
kansorgan som SKL och Boverket, 
tilldelas uppgifter. Mycket läggs 
på Trafikverket – som har det 
strategiska ansvaret för sjöfartens 
utveckling. Det är även där som 
Pia Berglunds tjänst är inrättad, 
vilket bestämdes i samband med 
att godsstrategin antogs i juni 
förra året.

säger Pia Berglund som i maj 
presenterade en delrapport med 
62 åtgärdsförslag, ”bara början” 
– enligt henne själv.

– Ingen enskild åtgärd är 
tillräcklig för att göra jättestor 
skillnad, utan det behövs många. 
Även om vi skulle slopa farledsav-
gifterna i morgon skulle inte allt 
gods gå på sjö ändå. Det handlar 
ju också om transportköparnas 
”mindset” och att logistikuppläg-
gen kanske inte finns idag, säger 
Pia Berglund.

Nytt tänk
Att få till ett nytt ”mindset” på 
transportmarknaden, och skapa 
de förutsättningar som krävs för 
att göra sjöfarten till ett alternativ 
till lastbilen behöver inte ta så 

Pia Berglund är Sveriges samord-
nare för inrikes sjöfart sedan 
februari i år– och redan nu kommer 
hon och hennes medhjälpare med 
62 förslag för att göra sjöfarten till 
ett konkurrenskraftigt alternativ 
till lastbilen. En tämligen enkel 
uppgift – enligt henne. 

Av Klara Eriksson
 

Sjöfarten mellan svenska hamnar 
står idag för en mycket liten del 
av godstransporterna inrikes, och 
har länge utpekats som ett alter-
nativ till vägtrafik – utan att något 
hänt. Men det kan vara på väg att 
förändras nu.

– Det är en tämligen enkel upp-
gift. Vi ska bara göra sådant som 
stärker sjöfartens konkurrenskraft, 

Få fart på sjöfarten – ”En enkel uppgift”

Pia Berglund är Sveriges samordnare för inrikes sjöfart.
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ande frukterna, t ex att utöka de 
inre vattenvägarna.

Andra trafikslag behöver inte 
heller känna sig hotade av pla-
nerna att öka sjöfartens andel, 
menar Pia Berglund.

– Godsmängden väntas öka 
med 64 procent till 2040 så det är 
ingen konkurrens mellan trafik-
slag utan alla behövs. Men på det 
nya godset kommer fördelningen 
se annorlunda ut.

vattenvägar – i ex Mälaren – så dri-
ver ex. pråmrederiet Avatar frågan 
om att pråmen ska bli ett så kallat 
”femte trafikslag” – utan dyra 
avgifter för exempelvis lotsning 
– med argumentet att liknande 
regelverk finns på kontinenten. 

– Vi har samma mål – att få 
igång pråmtrafiken. Ett sådant 
förslag kräver dock mer utred-
ning för att staten ska kunna ta 
ställning till detta. Inledningsvis 
behöver vi satsa på de lågt häng-

– Där har Holland varit före-
dömliga, där man sett till att 
kunna lasta på vattensidan och 
flytta över godset till exempelvis 
en pråm.

Mängdrabatter och motkrav
I dag anlöper de rederier som 
går i slinga kring Östersjön bara 
en svensk hamn – eftersom det 
blir för dyrt att anlägga flera. Ett 
förslag som föreslås utredas är 
mängdrabatt vid anlöp i svenska 
hamnar.

– Man kan bygga nya inrikes-
rutter, men att få de befintliga när-
sjöfartsrutterna att göra fler anlöp 
är mer effektivt.

Många av de skarpaste åtgärds-
förslagen berör Trafikverkets roll 
som infrastrukturplanerare och 
beställare av infrastrukturprojekt. 
När Trafikverket t ex går in och 
finansierar en farledsfördjup-
ning, föreslås att motkrav ställs på 
hamnen att ta en större andel av 
godset till och från hamnen med 
fartyg där så är möjligt.

– Det var så man gjorde i Rot-
terdam för att få igång sjöfarts-
flödena. Man såg att hamnen inte 
kunde växa mer på vägsidan – och 
att resterande tillföde av gods 
måste komma vattenvägen.

En annan ”piska” som före-
slås är att Trafikverket ska bli 
mer restriktiv i att ge dispens för 
bredare, längre och tyngre fordon 
– och först utreda möjligheten att 
använda sjöfart.

Som beställare av infrastruktur-
projekt ska även Trafikverket – där 
det är möjligt – kräva att bergmas-
sor transporteras sjövägen.

Pia Berglund välkomnar 
också förslaget på en ”breddad 
ekobonus”som Trafikanalys pre-
senterade i mars – som dock ligger 
utanför hennes uppdrag. Bonusen 
föreslås ge stöd till transportlös-
ningar som innefattar flera trafik-
slag där sjöfart eller järnväg ingår, 
t ex investeringar i utrustning för 
omlastning, eller stöd till uppstart 
av nya transportlösningar.

– Jag tror att det är bra att stödet 
går till själva logistiklösningen. Jag 
tror mycket på den.

Pråmtrafik ”check”
När det gäller sjöfart på våra inre 

inte lastbilen ett alternativ.
– Det är viktigt att man inte för 

tidigt begränsar sig, då kanske 
man missar något. Det finns ex. 
ett rederi som går med skogspro-
dukter till Egypten – vi vill ju ha 
med även sådana transporter.

Hur väl ni lyckas med ert 
uppdrag mäts alltså i antal last-
bilstransporter ni får bort från 
vägarna?

– Ja, det kan man säga. Frågan 
blir var man kan ersätta lastbils-
transporter med sjöfart. Det kan 
handla om sjötransporter längs 
med exempelvis Norrlandskusten, 
feeder-trafik till Rotterdam eller 
pråmtrafik i Mälaren.

Olika åtgärder krävs
Att åtgärderna är många beror 
dels på att mycket behöver göras, 
men också att behoven skiljer sig 
åt mellan olika typer av sjöfart. 
Där det redan idag finns fung-
erande logistikupplägg, handlar 
det mycket om kostnadsnivå. Ett 
exempel är Lindbäcks, som sedan 
länge önskat transportera sina 
husmodeller med båt från Piteå 
till södra Sverige men haft svårt 
att hitta en fungerande lösning. 
Nu prövar de sjötransport för 
sträckan Piteå till Malmö och 
Lund. 

– I det fallet finns alla aktörer 
på plats, där är det egentligen bara 
kostnaden som är ett hinder idag. 
Ju kortare sträckan blir desto svå-
rare blir det att konkurrera idag 
eftersom omlastningsmoment 
kostar, säger Pia Berglund.

Att se över avgifter, regelverk 
och ge stöd för infrastrukturpro-
jekt för omlastning är åtgärder 
som kan få ned kostnaden.

INRIKES SJÖFART I 
SIFFROR 2017

Under 2017 transporte-
rades totalt 326 000 ton 
gods på inre vattenvägar 
(IVV). Det motsvarar 3 pro-
cent av det totala inrikes 
godstransportarbetet. En 
majoritet av godset på 
IVV utgjordes av jord, sten, 
grus och sand. 

Källa: Trafikanalys.

Transporterna på inre vattenvägar motsvarar ca tre procent av de totala 
inrikes godstransporterna. Merparten är bulktransporter av jord, sten, grus 
och sand. 
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Vad är det med Greta Thunberg? 
Hur kan det vara så att hennes 
initiativ för att uppmärksamma 
klimatkrisen lyckades slå igenom 
och få global spridning, när så 
många före henne misslyckats 
med detsamma?

Av Klara Eriksson

En fredag i september 2018 satte 
sig den 16-åriga aktivisten Greta 
Thunberg utanför riksdagen med 
ett plakat med texten ”Skolstrejk 
för klimatet”. Hon krävde att 
Sverige skulle sänka sina utsläpp 
i nivå med vad som krävs för 
Parisavtalet – som stipulerar att 
världens länder ska sänka sina 
utsläpp så pass att jordklotet 
bara värms upp med 1,5 grad, i 
medeltemperatur. Hennes rörelse 
”Fridays for Future” har fått global 
spridning, och i mars demonstre-
rade 1,6 miljoner ungdomar, i 98 
länder.

– Det vi gör har en enorm roll 
för framtida levnadsvillkor på 
jorden, vi står inför en existen-
tiell kris och tiden rinner ifrån 
oss. Om vi inte inom 10 år, 221 
dagar och tio timmar har mer än 
halverat våra utsläpp av koldioxid 
så kommer vi med stor sannolik-
het att sätta igång en kedjereak-
tion bortom mänsklig kontroll, 
sa Greta Thunberg, när hon den 

24 maj talade i Kungsträdgården 
i Stockholm, under en av sina 
veckovisa klimatstrejker.

Speciellt för denna demonstra-
tion var att forskare fanns med på 
scen, och i publiken.

Forskarvärlden har de senaste 
decennierna försökt få politiker, 
allmänhet och näringsliv att förstå 
konsekvenserna av att vi männi-
skor förändrar klimatet.

”Vetenskapen är tydlig, grun-
derna är enkla att förstå och det 
finns en enighet inom forskarv-
ärlden om att effekterna av de 
mänskligt skapade klimatför-
ändrningarna leder till omfat-
tande konsekvenser för ekosys-
tem, samhällen och individer. 
Många väsentliga förändringar 
är irreversibla, det vill säga går 
inte att ”backa” eller kompensera”, 
skrev 270 svenska klimatfors-
kare, i en debattartikel till stöd för 
Greta Thunberg och de strejkande 
ungdomarnas krav, i DN 15 mars 
2019.

Rösterna från forskarvärlden 
har blivit starkare och starkare, 
men mötts av symbolpolitik från 
beslutsfattare, greenwashing från 
företag och klimatförnekelse från 
lobbyister med flera. Greta Thun-
berg anses ha påverkat debatten 
i många europeiska länder och 
lett till en ”grön våg” i Europa-
parlamentet. Senast anses hon ha 

bidragit till att riskkapitalet vänt 
sig till s k Cleantech, och investe-
rat 7,6 miljarder SEK där 2018.

Om Greta Thunberg blir den 
som får utvecklingen att vända, 
vad är det i så fall som gör att hon 
lyckas där så många andra har 
misslyckats?

Jag tror att det dels handlar 
om att tiden är rätt. Klimatkrisen 
börjar märkas och det skrämmer. 
Greta är även rätt person – hon 
är ung, och det är de unga som 
framförallt kommer drabbas av 
klimatförändringarna. Hon lever 

också som hon lär – och har en 
personlighet, eller diagnos, som 
gör att hon säger som det är, utan 
att verka bry sig nämnvärt om 
den skitstorm som viner kring 
henne i de digitala rummen. Hon 
uttrycker sig också på ett sätt som 
inte ger utrymme för debatt om 
detaljer, med en direkt kanal ut 
till världen genom våra sociala 
medier. Hon pekar på forskarnas 
rapporter och drar den enda, men 
svårsmälta slutsatsen av dessa: att 
minska utsläppen måste gå före 
allt annat. 
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Katalysatorn Greta Thunberg

– Vissa vuxna tycker det är dåligt att vi strejkar från skolan, att vi i stället 
borde studera för att i framtiden kunna göra skillnad. Just det lilla faktu-
met att det kommer vara för sent vid det laget, när vi är färdigutbildade, 
det struntar de i, sa Greta Thunberg. 
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Intralogistik

Logistik & Transport, Nordens ledande mässa och konferens 
för hela transport- och logistikbranschen, lockar viktiga 
beslutsfattare från Skandinaviens ledande företag. 

Detta är er möjlighet att träffa 3 000 nyckelpersoner som är 
beredda att investera i strategisk logistik och lagerlösningar.
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och är affärsdrivna.
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er bransch.
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Finns ditt nästa logistiksamarbete  
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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 logistikföretag 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 
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