
Riskerna ökar snabbt i de globala försörjningskedjorna. Sveriges logistik-
system, med ett fåtal avgörande hamnar och logistikhubbar, är oroväckande 
sårbart för attacker och störningar, menar försvarsexperten Freddy Jönsson 
Hanberg. Snart träder Brexit i kraft och det upptrappade handelskriget mel-
lan Kina och USA ritar om handelskartan, godsflödena och fragmenterar de 
globala försörjningskedjorna.
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Bortglömd infrastruktur  
Fredrik Bergström, WSP, om  
värdet av att värna den befintliga  
infrastukturen.

Hållbar sjöfartsforskning   
Katarina Norén, Sjöfartsverket,  
om behovet av ökad transparens  
i transportkedjan.    

E-logistikläge Jönköping   
Hamid Jafari, om Jönköping som 
kompetenscentrum för  
e-handelslogistik.  

• Skyltläge E4
• Norrköping
• Logistik
• Bilhandel

Välkommen att kontakta 
oss på 011-36400

WWW.MFU.SE

Välkommen att kontakta 
oss på 011- 36 49 00

•    Skyltläge E4 
•    Norrköping 
•    Logistik 
•    Bilhandel

 sid 17  sid 16  sid 14

Riskabel försörjning 

Konkurrensen om duktig lager-
personal är stor och arbetsgi-
varna måste vara på tårna för 
att klara rekryteringen. Aditro 
satsar på “gamification” för att 
göra lagerjobbet roligare.

Lagerjobb till nästa nivå

 sid 12–13

 sid 10–11

Efterlängtad logistikpark 
Sundsvalls logistikpark har äntligen 
de tillstånd som krävs för att sätta 
spaden i marken. Men det brådskar  
– behovet av utökad hamn- och  
kombiterminalskapacitet är skriande. 

 sid 15

F
o

to
: G

Ö
t
E

B
o

R
G

S
 H

A
M

N

Elvägar – billig  
lösning mot  
fossilfrihet? 
Om Sverige bygger 300 mil elvägar, 
en kostnad på 50 miljarder, skulle 
utsläppen av koldioxid från gods-
trafiken kunna nära halveras enligt Trafikverket.  
Första sträckan kan bli klar till 2023.  sid 20

Rekordmånga 
spekbyggen 
2019 
2019 färdigställs 26 större logistik-
fastigheter i Sverige, totalt 546 000 kvm, 
med historiskt hög andel spekula-
tionsbyggen. Bland de större är NREPs 
bygge i Eskilstuna där 24 000 av 36 000 
kvm är vakanta. 

 sid 6
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2. Intelligent Logistik

Hilda Hultén
Redaktör

Nästa nummer av temabilagan Intelligent Logistik kommer i vecka 44

Klara Eriksson 
Nyhetsredaktör

Det är nu det händer – men vad? 
Mitt i all nybyggaranda, positivism och framtidstro 
i den svenska logistikbranschen så tycker jag mig ana ett 
vakuum. Det är känslan av att vi står mitt på toppen av en 
stor våg som rusar framåt mot stranden, just i ögonblicket 
innan toppen börjar skumma sig och fräsa ner mot djupet. 
Vi står sent i konjunkturcykeln, och mitt i den största och 
snabbaste tekniska förändringen i handelns historia. Vi 
står också på randen till en global klimatkatastrof. Samti-
digt ökar konsumtionen, e-handeln, transportarbetet och 
byggtakten för logistik i en oförtruten takt. 

Infrastrukturminister Tomas Eneroth talar sig varm 
om fossilfrihet och Sverige som en permanent världs-
utställning för hållbar teknik. ”Det är nu det händer” sa 
han entusiastiskt under Transporteffektivitetsdagen 2019 
i Göteborg i augusti. 

Vad syftar han på? Det kan knappast vara det faktum att 
vägtransporterna stadigt ökar, samtidigt som andelen för-
nybart bränsle, järnvägsgods och sjötransporter minskar. 
Eller att Sveriges hållbarhetsbetyg i logistiksektorn är rätt 
mediokert om vi tittar på energiförbrukning och växthus-
gasutsläpp – ja faktiskt betydligt sämre än länder som USA 
och Slovakien, enligt GU-forskaren Kamran Rashidi. De 
hållbara transportlösningarna lyser med sin frånvaro. Vi 
går åt fel håll. Så kanske är det snarare något vi alla hoppas 
ska hända?

Det finns hopp – ny, lovande teknik kan vända trenden, 
så att det verkligen ”händer”. Inom transportområdet sker 
just nu tre teknikskiften samtidigt, som tillsammans kan 
få disruptiv effekt på effektiviteten och utsläppen i vår 
bransch; elektrifiering, automatisering och digitalisering. 
Potentialen att öka transporteffektiviteten är enorm, och 
Sverige ligger faktiskt i världsfronten när det gäller att 
utveckla och testa nya tekniker som självkörande lastbilar, 

elfordon och elvägar. Bygger vi bara 300 mil elvägar skulle 
det till exempel kunna minska utsläppen från den tunga 
trafiken med 47 procent, enligt Trafikverket.

Samtidigt får nog många en besk smak i munnen när 
de hör ord som innovationer och pilotförsök. ”Jag är ärligt 
talat ganska trött på piloter, vi måste börja skala upp tek-
niken och använda den kommersiellt” sa Tomas Eneroth 
också, och fick medhåll av Karolina Boholm, transport-
ansvarig på Skogsindustrierna. Under 12 år har hon och 
skogsindustrin försökt få till stånd tunga transporter med 
74-tons lastbilar. De första pilotförsöken gjordes 2009. Ett 
decennium senare lyser de tunga lastbilarna ännu med sin 
frånvaro på svenska vägar. Finland däremot, som började 
med sina försök 2013, kör redan drygt 60 procent av sina 
timmertransporter med 76-tons lastbilar. Där går det tyd-
ligen att implementera. ”Sverige lider av implementerings-
allergi, den måste vi bota. Det måste löna sig att vara först 
och vi måste minska på byråkratin kring ny teknik” sa 
Karolina Boholm med emfas. 

Nu är det dags att vi alla får rätt saker att ”hända”. För 
”hända” – det kommer det att göra. Frågan är vad. 

Intelligent Logistik är Sveriges största renodlade bransch-
tidning om logistik. Vi bevakar ämnets hela bredd, från 
inköp och transporter till produktion, fastigheter, infra-
struktur och handel. Vår temabilaga i DI når 400 000 
läsare, affärsmagasinet har en upplaga på ca 10 000 ex och 
vår växande nyhetssajt intelligentlogistik.com har tusen-
tals besökare i veckan. Vi är även stolt medlemstidning 
för logistikföreningen Plan. Så vill du synas i logistikbran-
schen är det hos oss du ska synas. 

Hilda Hultén, chefredaktör 

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.com

Gustaf Berencreutz
Marknadsansvarig

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, tillgång till etableringsklar mark och  
rätt kompetens skapar effektiva och hållbara etableringslösningar. 

 
People that make  

a difference

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

Hållbara etableringslösningar
i Eskilstuna Logistikpark
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• Ett av Nordens bästa lägen

• Effektiv infrastruktur

• Komplett helhet, flexibla lösningar

• Affärsmiljö med växtkraft

• Kompetens med bredd och spets

• Starka referenser

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

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

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

www.eastsweden.se

LINKÖPING
NORRKÖPING

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

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

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

Med världen runt hörnet.

Finns ditt nästa logistiksamarbete i Östergötland? 

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

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

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

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

Läs mer på logistikklusterostergotland.se 

LOGISTIKKLUSTER
ÖSTERGÖTLAND
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Helsingborg detaljplanerar för att 
frigöra mark för lager och logistik med 
målsättning att 400 000 kvm ska finnas 
ute till försäljning år 2021. 

Det är Vasatorpsområdet som ligger invid E6 
öster om Helsingborg och tomten Vasatorp 
1:1 på 600 000 kvm, som kommer att detalj-
planeras, mark som ägs av Skanska. Även ett 
område kallat “Uteslutningen” kommer att 
planeras för näringslivsändamål, den tomten 
är på drygt 500 000 kvm. 

Trycket på logistikmark i Helsingborg är 
högt, menar Patrik Möller, näringslivschef i 
Helsingborg stad:

– Efterfrågan är väldigt stor. De områden vi 
haft och även de Catena haft, de har utvecklats 
väldigt snabbt. Vi har ett stort antal förfråg-
ningar inom logistiksegmentet i Helsingborg 

och även om vi har en del mark har vi inte de 
här stora tomterna.

Helsingborg är Sveriges center för livsmed-
elslogistik, och i mars flyttade kyl- och fryslo-
gistikern Bring Frigo in i en helt ny logisti-
kanläggning i Helsingborg. I samband med 
det avyttrat lageranläggningen i Eslöv, och 
man planerar att stänga även lagret i Staffans-
torp, med 18 anställda. Bring Frigo planerar 
att både nyetablera och konsolidera delar av 
sitt fastighetsbestånd i Skåne och nu bygger 
företaget ännu en ny terminal på Långeberga 
på 9 000 kvm för kylda och frysta livsmedel. 

– Nu tar vi nästa steg i utvecklingen mot att 
samla och modernisera vår produktion i Hel-
singborg. På strategiskt läge sätter vi redan 
under hösten spaden i marken, kommenterar 
Peter Haveneth, vd Bring Frigo AB.

Helsingborg frigör mark 
för logistik 

Helsingborg planerar för ny logistik i området Vasatorp, öster om staden. 
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Vid årsskiftet förvärvade Electra 
möbelkedjan Em Home och nu utökar 
gruppen med ett logistikcenter för 
möbler i Växjö – och hyr Coops gamla 
Räppe-lager på drygt 10 000 kvm. 

Electra har sin bas i Kalmar där man driftar 
centrallager och IT samt utvecklar tjänster 
för kedjorna Audiovideo, Ringup, Digitalbu-
tikerna och The Image. Totalt är det ca 300 
butiker som dagligen nyttjar Electras olika 
tjänster. Electra, som bedriver sin verksamhet 
i Volvos gamla produktionslokaler i Kalmar, 
har länge undersökt möjligheten att skaffa 
nya, mer ändamålsenliga lagerlokaler i Kal-
mar, men nu satsar man alltså på Växjö som 
logistikläge för EM Homes möbelvolymer.

– Möjligheten fanns inte i Kalmar, det är 
fullt här där vi är nu och innan vi gör något 

Nelly har för närvarande sitt centrallager i 
Falkenberg, men kommunen vill bygga bostä-
der i området och därför ser e-handelsmodis-
ten över sin logistik och lagerplacering – och 
sneglar åt Borås. ”Nelly har börjat utreda möj-
ligheterna att lyfta sin logistik till nästa nivå”, 
heter det i ett pressmeddelande. Syftet är att 
skapa förutsättningar för bättre kundupple-
velse, effektivare logistik, fortsatt tillväxt och 
ökad skalbarhet.

– Vi kan inte på sikt driva vårt lager vidare 
i nuvarande fastighet. Vi ser därför över hela 
vår logistik och kundupplevelse. Kundernas 
krav på snabba och enkla leveranser ökar och 
samtidigt finns det nya möjligheter med digi-
talisering och automatisering av lager, kom-
menterar Anna Ullman Sersé, vd på Nelly.

För närvarande driver Nelly huvudsakli-
gen logistiken från sitt lager i Falkenberg men 
möjligheterna att driva denna verksamhet 
på sikt har påverkats av en ny stadsplan som 
innebär att området ska användas till bostä-
der. Nelly har tidigare drivit sitt lager närmare 
huvudkontoret i Borås och det kan bli aktuellt 

nytt i Kalmar så hyr vi det här så att vi ser är 
att vi är på rätt väg, säger Anneli Sjöstedt.

Det är i Coops gamla Växjölager i Räppe 
som Electragruppen nu tar över en yta på 
drygt 10 000 kvm.

Electras målsättning för EM Home-kedjan 
och medlemsbutikerna är att skapa en effek-
tivare logistik och ett bättre kunderbjudande 
enligt samma modell som Electra har utveck-
lat för företagets övriga kedjekoncept.

– Vi driver flera kedjekoncept inom olika 
branscher och vårt mål är att bredda vår verk-
samhet ytterligare. Kombinationen av lager, 
logistik, it, ekonomi, försäljning och mark-
nadsföring ökar effektiviteten och sänker 
kostnaderna för de anslutna butikerna, precis 
som i fallet med Em Home, förklarar Anneli 
Sjöstedt, vd för Electra Gruppen.

igen. Inget formellt beslut har ännu fattats.
Falkenbergs kommuns näringslivsavdel-

ning, som har i uppdrag att driva tillväxtfrå-
gor i Falkenberg, ser inte Nellys besked som 
att det är kört att behålla företaget i Falken-
berg. 

– Vi har haft kännedom om att Nelly inte 
varit helt nöjda med lagrets läge rent geogra-
fiskt och vi har haft och har en dialog med 
företaget om lämplig placering i Falkenberg, 
kommenterar Jan Melkersson, näringslivs-
chef i Falkenbergs kommun.

Om Nelly väljer att flytta blir det ett hårt 
slag för orten som även kommer förlora Net-
tos centrallager när Coop nu tar över Nettos 
163 butiker och deras varuförsörjning, vilket 
tillkännagavs i maj. I slutet av augusti infor-
merades de 60 anställda vid lagret i Linkö-
ping om att anläggningen ska stängas i slutet 
av november i år. Nettos lagret i Falkenberg, 
som mäter 18 000 kvm och etablerades 2005 
har i dagsläget 90 anställda, ska avvecklas till 
nästa sommar. 

EM Home-lager till Växjö 

Falkenberg kan tappa två lager 
electra utökar med ett lager för eM Home-sortimentet i Växjö. 

Nelly överväger att lämna Falkenberg.
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Just nu pågår bygget av Sveaterminalen – en 
ny, 45 000 kvm stor, spåransluten omlast-
ningsterminal i Göteborgs hamn, som beräk-
nas tas i drift under första halvåret 2020. 

Terminalen förses med ett 21 600 kvadrat-
meter stort lagertält – enligt hamnen ett av 
världens största i sitt slag – som ger möjlighet 
till väderskyddad omlastning. 

Utöver tältet utgörs terminalen av öppna 
produktions- och uppställningsytor samt fem 
järnvägsspår. Ett av spåren leder in i tältet och 
blir ett cirka 360 meter långt produktionsspår, 
medan övriga fyra spår kan användas för 
tillfällig uppställning av järnvägsvagnar och 
tåg. Detta ska enligt Göteborgs hamn avlasta 
Hamnbanan och minska känsligheten för 
störningar. Idag går omkring 60 procent av 

containergodsvolymerna till och från ham-
nen på räls, fördelat på ett 20-tal tågpendlar.

– Jämfört med andra storhamnar i världen 
har vi extremt hög andel järnvägsburet con-
tainergods som passerar hamnen. När den 
nya terminalen är i drift kan järnvägsvoly-
merna i hamnen öka ytterligare, kommen-
terar Claes Sundmark, affärsområdeschef på 
Göteborgs Hamn.

Sveaterminalen är den senaste i raden av 
investeringar på järnvägssidan i hamnen, 
tillsammans med bygget av kombiterminalen 
Arken, Trafikverkets pågående utbyggnad till 
dubbelspår på Hamnbanan och APM Termi-
nals tidigare modernisering och kapacitets-
ökning i containerterminalens järnvägsgods-
hantering. 

Världens största lagertält byggs i Göteborgs hamn
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Visionsbild över Sveaterminalen. 
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Nystartade fastighetsbolaget Swedish Logistic 
Property, SLP, fortsätter förvärva ytor i Skåne. 
Det senaste tillskottet är en Fastighet i Östra 
hamnområdet i Malmö med en tomtyta på 
drygt 27 000 kvm. Säljare är Stena Fastigheter. 
SLP planerar att uppföra en ny logistikfastig-
het på tomten med inriktning framförallt mot 
verksamheter inom citylogistik.

– Vi får genom förvärvet möjlighet att 
erbjuda marknaden en ny och modern logis-
tikfastighet på ett mycket attraktivt läge i 
Malmö, kommenterar SLPs styrelseordfö-
rande Peter Strand.

Malmöbolaget SLP har redan under sina 
första verksamhetsmånader förvärvat flera 
fastigheter och har som målsättning att vara 
ett självklart alternativ för lager- och logistik-
fastigheter.

– Stena Fastigheter fokuserar på utveck-
ling och förvaltning av bostäder och kontor 
och med en önskan att renodla verksamheten 
är vi glada över att vi genom snabbt och bra 
samarbete kunde göra denna affär tillsam-
mans, kommenterar Sofia Granlund på Stena 
Fastigheter.

SLP förvärvar tomt 
i Malmö – planerar 
citylogistikcenter 
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Raka spåret till smartare logistik 

När du ska etablera din verksamhet behöver du anpassningsbara 

logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En plattform för lönsam 

tillväxt. Vi tror på kraften i att samarbeta och hjälper dig gärna så 

tidigt som möjligt. På så sätt kan vi ge de bästa råden och utveckla 

en logistiklösning som är anpassad för din verksamhets behov och 

tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering och 

samarbete.

Etablera dig med oss

catenafastigheter.se

Smarter
Better
Faster

Spl har förvärvat en 27 000 kvm stor tomt i Malmö hamn av Stena Fastigheter. 

Falkenberg kan tappa två lager 

Sjöfartsverket föreslår en fortsatt generell 
höjning av farledsavgifterna med ungefär 2 
procent från och med 2020 ovanpå tidigare 
genomförda höjningar samt även en fortsatt 
höjning av lotsavgifterna med cirka 5 procent-
enheter ovanpå tidigare höjningar. Sjöfarts-
verket har stegvis höjt farleds- och lotsavgif-
terna de senaste åren och verket tar redan idag 
ut 350 miljoner kronor mer i avgifter jämfört 
med 2016. Näringslivets transportråd avstyr-
ker höjningarna och hänvisar bland annat till 
att åtgärderna inte går ihop med de politiska 
ambitionerna om ökad överflyttning av lång-
väga gods från väg till sjöfart.

Sjöfartsverket vill höja avgifterna
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Sjöfartsverket vill höja lots- och farledsavgifterna ännu en gång. 
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– Det är ett jättetryck, om prognosen håller i 
sig för 2020 så är vi på väg mot över en halv 
miljon kvm tillkommande ytor fyra år på 
raken, säger David Almqvist, transaktions-
ansvarig och partner på fastighetsrådgivaren 
Croisette. 

Logistikfastigheter är hetare än någon-
sin, och den höga byggtakten tycks hålla i 
sig även 2020. De allra flesta av de 26 större 
logistikfastigheter som färdigställs i år ligger 
i väletablerade topplägen som Göteborg, Hel-
singborg, Stockholm och Örebro, men flera 

Rekordmånga spekulationsbyggen 2019
Under 2019 färdigställs 26 större logistikfastigheter 
i Sverige, totalt drygt 546 000 kvm, och årets byggen 
präglas av hög automationsgrad, många tillbyggen och 
historiskt hög andel spekulationsbyggen. 

storetableringar görs också i lite mer udda 
lägen, som Vansbro, Nybro, Gnosjö och Vär-
namo. 

– Det är inte så konstigt egentligen, många 
företag värdesätter att vara kvar på sin 
hemort. Men att så många lager byggs i udda 
lägen samma år är ovanligt, säger David Alm-
qvist.

Allra flest nyetableringar får logistikstaden 
Borås, med fyra nybyggen på sammanlagt 
ca 124 000 kvm, där NREPs utbyggnad av 
Speeds lager är årets största etablering med 
sina 45 000 kvm – som gör lagret hela 83 000 
kvm stort. 

– Antalet tillbyggnader ökar, bara de 
senaste tre åren har 237 000 kvm tillbyggen 
gjorts inom logistik. Det är ett styrkebesked, 
det går bra för hyresgästerna. 

När det gäller var olika typer av logistik 
etableras så syns en traditionell uppdelning 
mellan olika regioner:

– Logistiken är ganska segmenterad, ska 
man generalisera så hamnar tredjepartslogis-
tiken längs västkusten, detaljhandeln i Mälar-
dalen och partihandeln i Stockholm. 

Rekordmånga spekulationsbyggen
Av 26 byggen sker sju helt eller delvis på spe-
kulation – alltså utan kontrakterad hyresgäst 
vid byggstart. Bland de största är NREPs 
bygge i Eskilstuna, där DHL hyr ca 12 000 

kvm och 24 000 kvm är vakanta. 
– Andelen spekulationsbyggen ökar och 

2019 har den största andelen någonsin. Men 
de sker nästan uteslutande i de tre storstads-
regionerna, säger David Almqvist. 

Mycket av tillväxten kan kopplas till ett 
ökat ytbehov för e-handel, som pekas ut den 
främsta drivaren av efterfrågan på logistiky-
tor. 

– E-handeln står för väldigt mycket yta, 
men många aktörer har svårt att nå lönsam-
het, trots rådande högkonjunktur. 

Han drar paralleller till IT-boomen där 
riskkapitalister öste in pengar och flera före-
tag försvann. 

– Som fastighetsutvecklare gäller det att 
satsa på rätt e-handelshäst. 

AV HILdA HuLtéN

David Almqvist tar i år plats i juryn för Intelli-
gent Logistiks pris Årets Logistiketablering, 
där han ersätter Linda Persson som lämnat 
sin juryplats efter att ha bytt yrkesroll. 
Övriga jurymedlemmar är Tobias Jonasson 
på Mysigma samt Hilda Hultén och Gustaf 
Berencreutz på Intelligent Logistik. Priset 
Årets logistiketablering delas ut till en 
etablering som är innovativ, hållbar, arbets-
miljövänlig och ligger i ett för verksamheten 
optimalt läge. Priset delas ut under Logistik 
& Transportmässan i Göteborg i november 
och finalisterna presenteras i Intelligent 
Logistik nummer 6 2019. Tidigare års vin-
nare är Boozt/Catena för etableringen av 
E-city Engelholm 2017 och Zalando/NREP 
för etableringen av ett nordiskt regionlager i 
Brunna 2018. 

VEM GöR åREtS LoGIStIk-
EtaBLERInG 2019?

Läge Brukare Fastighetsaktör* 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

Gnosjö   Hillerstorp Outdoor Midaq Properties 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: 26

total yta: 546 150

LoGIStIkByGGEn SoM FäRdIGStäLLS 2019
(Endast fastigheter över 10 000 kvm) 

”Skalet” är på plats för Speed logistics 45 000 kvm stora tillbyggnad på Viared – årets största logistik-
etablering. När utbyggnaden är klar i december blir lagret 83 000 kvm stort och 700 meter långt. 

– 2019 blir ett historiskt rekordår för spekulationsbyggen inom logistik, säger David Almqvist. 
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antalet tillbyggnader 
ökar, bara de senaste 
tre åren har 237 000 
kvm tillbyggen gjorts 
inom logistik.



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 last-
kaj. Stora rangerytor och gott om parkeringsplatser erbjuds till lokalen.

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

TEKNISK INFORMATION
• 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.

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

• Takhöjd: 4,5-5,5 m.

• Kraftförsörjning: 400 A.

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 



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

8. Intelligent Logistik

Asien tidigare, men nu har både sydkore-
anska och japanska investerare börjat leta 
på allvar och bjuda på fastighetsportföljer i 
Norden. Exempelvis köpte Mitsubishi Estate 
en stor kontorsfastighet i Stockholm i somras 
och även logistikfastigheter finns på radarn.

AV HILdA HuLtéN 

Den utländska investeringsvågen i nordiska 
logistikfastigheter är här, och det med råge. 
I slutet av augusti i år hade det sålts kommer-
siella fastigheter för över 100 miljarder i Sve-
rige. Logistikfastigheter stod för 23 av dessa 
miljarder, alltså 23 procent av marknaden, 
mot i snitt 10–15 procent de senaste åren.

– Logistikfastigheter har redan omsatt mer 
i år än under hela 2018, säger Mikael Söder-
lundh, analyschef på transaktionsrådgivaren 
Pangea Property Partners.

Många av storköparna är utländska aktö-
rer, vilket är ett trendbrott. Under det för-
sta halvåret 2019 utgjordes 28 procent av de 
kommersiella fastighetsköpen av utländska 
aktörer.

– Intresset för Sverige går upp och ned, 
och just logistiksegmentet har många tidi-
gare betraktat som för litet för att vara riktigt 
intressant, men nu är vi mitt i en stark inter-
nationell investeringsvåg som driver priserna.

Stora portföljaffärer
Flera stora portföljförsäljningar av logistik 
har klubbats igenom under året, varav tre i 
fyramiljardersklassen. Den första gjordes i 
februari i år, när NRP sålde åtta logistikfastig-
heter i Sverige och Danmark till Allianz och 
CBRE Global Investors, där det totala port-
följvärdet uppskattas till cirka fyra miljarder 
och merparten ligger i Sverige.

– Det är ett intressant samarbete, tyska 
Allianz är ett av världens största försäkrings-
bolag och CBRE är en global fondjätte. Det är 

mig veterligen bolagens första gemensamma 
affär, men de kan bli en stark duo som vill 
växa ytterligare i Norden.

I april sålde sedan Bockasjö och Alecta sitt 
gemensamma logistikbestånd på 13 fastighe-
ter i främst Stockholm och Göteborg för 3,8 
miljarder SEK till den fastighetsjätten Prolo-
gis.

– Det är väldigt fina fastigheter, i starka 
lägen och med bra hyresgäster. Yielden för 
affären bedöms vara rekordlåg för logis-
tik – strax över 4 procent.

I juni sålde Corem en portfölj med 30 lager 
och logistikanläggningar i södra och meller-
sta Sverige till den amerikanska fastighetsfon-
den Blackstone. Enligt Mikael Söderlundh är 
det den mest uppseendeväckande logistikaf-
fären i år.

– Det var en blandad portfölj med logistik, 
lager och lättindustri i ganska spridda lägen, 
så det höga priset förvånade nog många. Det 
visar på intressanta möjligheter att paketera 
ihop ganska olika fastigheter och sälja dyrt. 
Samtidigt är Blackstone kända för att göra bra 
affärer och är respekterade i branschen, så de 
har säkert en bra plan för beståndet.

Sjunkande yielder
Enligt Pangeas statistik har direktavkast-
ningskraven (yielderna) för logistikfastighe-
ter sjunkit stadigt från ett snitt på 7,5 procent 
år 2006 till 4,5 procent idag, och ännu lägre 
för enstaka fastigheter och portföljer. Men det 
är inga anmärkningsvärda priser ur globalt 

köpyra på svensk logistikmarknad
Det utländska intresset för svenska logistikfastigheter 
är rekordstort, och med en svag krona får säljarna bra 
betalt för sina logistikytor. 
– Ur internationellt perspektiv är det relativt bil-
ligt med svenska logistikfastigheter, medan svenska 
utvecklare tycker att de får väldigt bra betalt, säger 
Mikael Söderlundh, Pangea. 

perspektiv, menar Mikael Söderlundh.
– Jag skulle säga att nordisk logistik varit 

undervärderad tidigare, men nu har prisbil-
den närmat sig den som gäller för logistik-
fastigheter i bra lägen i resten av Europa. Det 
gynnar marknaden och gör att fler vågar gå in 
och utveckla logistikfastigheter här. 

Även det asiatiska investerarintresset för 
Norden växer.

– Det har saknats investeringspengar från 

i april sålde Bockasjö och Alecta sitt logistikbestånd till prologis. Bland annat ingick flera nybyggda 
fastigheter på Hisingen i köpet.  

– Nordisk logistik har varit undervärderad tidigare, men nu börjar prisbilden närma sig resten av 
europa, säger Mikael Söderlundh. 
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Månad Köpare Säljare
uppskattat 
pris (Mdkr) objekt

Juni Blackstone Corem 4,2 30 lager- och 
logistikanläggningar 
i södra och mellersta 
Sverige

Februari Allianz/CBRE 
GIP

NRP ~4,0* 8 logistikfastighe-
ter i Sverige och 
Danmark

April Prologis Alecta / Bockasjö 3,8 12 logistikfastighe-
ter huvudsakligen 
i Stockholm och 
Göteborg

Juli EQT Kvalitena ~0,9** 21 industri- och 
logistikfastigheter

Juli Nyfosa Skånska industrifastig-
heter

0,7 9 fastigheter huvud-
sakligen innehål-
landes lager/logistik 
i Malmö

Mars Logistri/Pareto Privat fastighetsbolag 0,6 10 lager- och lätt-
industrifastigheter i 
södra och mellersta 
Sverige

*Totalt värde i Sverige och Danmark

**Uppskattat värde

toPP 6 StöRSta aFFäRERna InoM LaGER/LoGIStIk  
(2019 ytd)
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Intelligent Logistik. 9

Michael Hartzell, Anton Svensson och Staf-
fan Bååth tar emot i en lägenhet i på Varvs-
holmen i Kalmar, som fungerar som ”hoffice” 
tills företaget får tillgång till sitt nya kontor. 
De är klädda i likadana, mörkgrå pikétröjor.

– Tröjorna är viktiga, de ger en team-
känsla. Det är hemligheten bakom fram-
gångsrik logistikutveckling: att man får till 
ett team som jobbar mot samma mål, säger 
Michael Hartzell, som är vd för bolaget. 

I våras hoppade de av e-handelsbolaget 
Nordic Nest, tidigare Designonline, där 
Michael var lager- och logistikchef, Anton var 
vice lagerchef och fraktansvarig, och Staffan 
processutvecklare.

– Vi kände att vi hade erfarenheter att dela, 
både med e-handlare och andra företag, som 
vill förbättra sin logistik. 

Lönsam e-handelslogistik 
I e-handeln med sina låga marginaler och 
snabba tillväxt är effektiv logistik avgörande 
för att nå lönsamhet. Här finns det otroligt 
mycket att göra, både i metoder och attityder. 

– Det handlar om att skruva överallt, från 
det stora till de små processerna men också 

att jobba med inställning och värdegrund i 
teamet. Alla behöver utvecklas, oavsett om 
man omsätter 20 miljoner eller två mijarder. 

Logistikutveckling kan handla om allt från 
övergripande frågor som lokalisering, bygg-
nation och automation till att placera pack- 
kartonger så nära plockstationerna som möj-
ligt eller minska storleken på kartongerna så 
fler får plats på en pall, och på så vis minska 
klimatpåverkan och fraktkostnader. Michael 
Hartzell har bakgrund som lärare och den 
pedagogiska biten är lika viktig.

– Det handlar om att få bort alla frågor i 
lagret, det ska komma naturligt att göra rätt. 
Sen är det viktigt att personalen är delaktig 
från början i de förändringar som görs, att 
man plockar upp deras förslag och lyssnar. 

Lagerflyttar och automation
I höst flyttar deras gamla arbetsgivare Nordic 
Nest till ett nytt, 9 500 kvm stort lager i Kal-
mar, den nionde lagerflytten sedan starten 
2002. Flytterfarenheten är något de tar med 
sig. 

– Att flytta är kul, det blir som en tävling 
att få allt att flyta perfekt. Man lär sig otroligt 

Värnar den lilla logistiken
– Om en automationslösning ser ut att kunna spara 
väldigt mycket pengar, då har du förmodligen inte 
skruvat tillräckligt på dina manuella processer, säger 
Michael Hartzell. Med nystartade konsultbolaget Lo-
gistified vill han och kollegorna hjälpa e-handlare att 
effektivisera den ”lilla logistiken”. 

mycket varje gång, säger Staffan Bååth. 
En annan, ganska ovanlig, erfarenhet de 

tar med sig är att räkna på automationslös-
ningar för e-handelslogistik – och komma 
fram till att kalkylen inte håller.

– Självklart kan automation vara bra, men 
många e-handlare som automatiserar verkar 
mest jaga plockade orderrader per timme, 
men det är helheten som är det väsentliga. Är 

det enkelt att räkna hem en automationslös-
ning har man nog inte skruvat tillräckligt på 
sina interna processer, säger Anton Svensson.

Logistified säger sig vilja vara en ny typ av 
”nära” logistikkonsult. 

– Vi vill vara med både i det teoretiska och 
i det praktiska genomförandet på golvet. Inte 
bara i styrelserummen.

AV HILdA HuLtéN

Vi finns där 
Sverige växer

Sverige växer så det knakar. Kommuner och näringsliv har fullt upp att bygga 
bostäder och infrastruktur för inflyttande invånare och expanderande företag. 

Vi hjälper dem genom att bygga och förvalta fastigheter på mark vi själva äger. 
Förutom lager-, kontors- och logistikfastigheter erbjuder vi även bostads- och 
samhällsbyggnader samt 22 300 000 kvm mark att expandera på. 

Behöver ni plats för tillväxt?
Välkomna till Kilenkrysset

Kilenkrysset_AD_248x184_IL_190907.indd   1 2019-09-05   17:02:58

Anton Svensson, Staffan Bååth och Michael Hartzell, teamet bakom nystartade logistified. 
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10. Intelligent Logistik

De senaste decennierna har den globala han-
deln präglats av ökad frihandel. Handelsmu-
rar har rivits, tullar har försvunnit och fri, 
rörlig, öppen varu- och arbetsmarknad har 
präglat utvecklingen, med stor ekonomisk 
tillväxt som följd. Sedan 2016 har molnen på 
himlen dock blivit fler och mörkare. 

– USAs protektionistiska handelspolitik 
har fått ett nytt uppsving genom Trump, som 
infört nya tullar och handelssanktioner, och 
Brexit var ett hårt slag mot EU-tanken. Fram 
till dess levde många med en positiv bild av 
den fria handeln på den inre marknaden, 
säger Freddy Jönsson Hanberg på Totalför-
svarsstiftelsen. 

Ritar om maktkartan
Handelskriget mellan Kina och USA trappas 
upp och många intressenter ser på det nya 
läget som en möjlighet att rita om den globala 
maktkartan. 

– Kina försöker öka sin makt och bryta 
USAs envälde i den globala handeln. Men de 
här trenderna med förändrade handelsflöden 
sker relativt långsamt och förutsägbart, och 

går att hantera. 
Det vi därför verkligen borde börja oroa oss 

för är attacker och mer akuta försörjningskri-
ser, menar Freddy Jönsson Hanberg. Han har 
sin bakgrund inom försvarslogistik, och ser 
flera svagheter i det svenska logistiksystemet. 

– Försvarslogistiken planerar utifrån att 
det kan ske illvilliga attacker eller störningar 
i ett lands försörjning, som en cyberattack 
som slår ut viktiga system, bombning av en 
bro eller viktig försörjningsnod eller hot som 
lamslår transportnäringen. Då kan handels-
vägar och godsflöden strypas i ett slag eller 
över en natt. 

Sårbar försörjning
Bland annat är den svenska transportindu-
strin hårt konkurrensutsatt från utlandet 
och mycket känslig logistik som läkemedels-
distribution och sjuktransporter är utlands-
ägd. Sverige har också anmärkningsvärt låg 
andel inhemsk livsmedelsproduktion. Även 
livsmedelsindustrins just in time-tänk och 
ökande automatisering och centralisering av 
logistiken gör försörjningen sårbar. Stryps 

Riskerna växer i försörjningskedjorna 
Den globala handeln bygger på komplexa och käns-
liga försörjningskedjor – som nu riskerar att raseras 
av handelskrig och protektionism. Det är hög tid att 
politiken, myndigheterna, näringsliv och hushåll beak-
tar riskerna med förändrade strukturer och intressen i 
försörjningskedjor, menar Freddy Jönsson Hanberg på 
Totalförsvarsstiftelsen.

försörjningen är butikshyllorna tomma inom 
en vecka.

– Sverige har en självbild som ett självför-
sörjande land, att vi har skogen, vattnet och 

massor av bönder, men den bilden stämmer 
inte längre. Antalet aktiva lantbruk har mins-
kat drastiskt de senaste 20 åren. 

Noder och godsstråk sårbara
Ett modernt urbaniserat välfärdssamhälle 
står och faller med fungerande försörj-
ningskedjor. Logistik och den tillhörande 

infrastrukturen har därför strategisk bety-
delse – för oss och för våra antagonister. Sve-
riges försörjningskedjor går ofta från produk-
tionsområden i östra Asien till butiker och 
monteringsanläggningar i landet. Att ett fåtal 
hamnar och järnvägar utgör smala sugrör till 
rikets försörjningsstråk är därför en stor risk. 

– Det är sant att vi har överkapacitet i våra 
hamnar, många nämner det. Men har vi ingen 
plan för hur vi ska utnyttja den kapaciteten 
vid en kris så är den inte till någon glädje. 

Lätt att isolera Göteborg
Han tar Göteborg som exempel, som är extra 
sårbart ur försvarslogistisk synpunkt. 

– Göteborg står för stor delar av landets 
godsflöden, men är beroende av flödet på 
några få trafikleder, som är relativt enkelt att 
skära av och på så vis isolera staden från land-
sidan. Sjösidan är svårare att täppa till, så blir 
Göteborg isolerat är det ett större problem för 
resten av Sverige initialt än för Göteborgarna 
själva. 

På senare år har Sverige också fått en kon-
centration av logistikparker till ett fåtal plat-
ser, vilket ur logistiksäkerhetssynpunkt ör 
olyckligt. 

– Försvarsmakten har haft centrallager i 
Arboga, men det avvecklas nu delvis eftersom 
det blir för sårbart med en försörjningspunkt. 

Ökad automatisering och elektrifiering av 
lagren gör också logistiken mer sårbar.

– Livsmedelsförsörjningen är ett tydligt 
exempel på hur logistiken koncentreras. Tänk  
om någon skulle bomba Logicenters nya cen-
trallager för Axfood i Bålsta, eller bara skära 
av strömförsörjningen så att anläggningen 
stannar. Vad händer då med Mälardalens livs-
medelsförsörjning? Det är hög tid att Sverige 
börjar tänka på försörjningstryggheten. 

AV HILdA HuLtéN
For forty years Langebaek have been at the forefront of Supply Chain 
& Logistics consulting in Scandinavia. Combining sound strategy and 
practical know-how in a trademark approach, we have successfully 
completed 3,000+ projects in close collaboration with 300+ clients. 
While our primary focus is Northern Europe, we have worked in  
many parts of the world, from Greenland to North Africa, the Sinai 
to East Asia. Whatever your challenge, whether optimising existing 
operations or building entirely new facilities, we’re here to help.

Learn more at langebaek.com, or call +45 2035 4070.

langebaek .com

For forty years Langebaek have been at the forefront of Supply Chain 

EXCEPTIONAL 
SUPPLY CHAIN & 
LOGISTICS SOLUTIONS

»Hotet mot försörjnings-
kedjorna är redan en 
geopolitisk realitet. om 
det inte hanteras kan 
den få mycket stora 
konsekvenser redan på 
kort sikt – långt värre än 
klimateffekter, regio-
nala krig eller extrem-
väder«

Den 4 november arrangerar Totalförsvars-
stiftelsen, i samarbete med logistik- 
konsulten Jan Sjöstrand, ett seminarium om 
Logistiksäkerhet i Göteborg, där näringlivet 
bjuds in att ta del av den kunskap som 
byggts upp på området. Dagen efter, den 
5 november, bjuder Försvarsmakten in till 
en workshop för företag som har möjlighet 
att försörja försvaret med förnödenheter 
eller logistiktjänster i krissituationer. Freddy 
Jönsson Hanberg och Jan Sjöstrand kom-
mer också att tala om Globala försörjnings-
risker på Intelligent Logistiks seminarium 
Logistikläget 2020 den 6 februari. 

SEMInaRIuM oM LoGIStIk-
SäkERHEt

göteborgs hamn utgör en av ett fåtal containerhamnar, bulkhamnar och järnvägar som utgör mycket 
smala sugrör till Sveriges försörjningsstråk. 
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Freddy Jönsson Hanberg är rådgivare, reserv-
officer och grundare av totalförsvarsstiftelsen. 
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I oktober väntas Brexit – Storbritanniens 
utträde ur EU – verkställas, och hotet om ett 
fullskaligt handelskrig hänger som en våt 
filt över världshandeln efter USAs president 
Donald Trumps många utspel om nya tullar, 
både på kinesiska och europeiska varor. Den 
globala BNP-tillväxten bromsar in, och även 
om konjunkturprognosen för Sverige ser lju-
sare ut än Europa-snittet sätter den stormiga 
världsekonomin Sverige i ett osäkert läge. 

– Som ett litet exportberoende land, riske-
rar Sverige att påverkas rejält av handelskon-
flikterna i världen, samtidigt gynnas svensk 
ekonomi av hög sysselsättning, låg inflation 
och stabil hushållskonsumtion, säger Nicole 
Bångstad, analytiker på fastighetsrådgivaren 
Savills Investment Mangement. 

Nya vägar för logistik
Ökad protektionism dämpar investerings-
viljan för logistikfastigheter och riskerar att 
störa produktionsflödena, och rita om fysiska 
godsflöden och handelsvägar på både global 
och regional nivå. Även infrastruktursat-
ningar påverkar logistikkartan. Ett globalt 

exempel är Kinas infrastrukturprojekt ”One 
Belt One Road” eller nya Sidenvägen – ett nät-
verk av land- och havsförbindelser som ska 
underlätta Asiens handel med Europa, Afrika 
och Mellanöstern.

– Sidenvägen skapar nya vägar för effek-
tiva godsflöden, inte minst för tågtransporter 
från Asien till Europa. Men det finns farhågor 
om att Kina utnyttjar investeringarna i nya 
Sidenvägen till att ekonomiskt och politiskt 
binda upp involverade länder. 

I närområdet kan bygget av Norvik hamn 
och Fehmarn Bält-förbindelsen få inverkan 
på logistiken. 

– Norvik kan förändra godsf lödena i 
Mälardalen och Fehmarn Bält kan öka att-
raktiviteten för logistiknav i t ex Malmö och 
Öresundsregionen. 

Hög efterfrågan på logistik
Den svenska logistikfastighetsbranschen kan 
påverkas negativt av oron i världshandeln. 

– Logistik är troligtvis den fastighetstyp 
som påverkas allra mest av ökad protektio-
nism. Samtidigt ser vi stora kapitalinflöden 

Förändrade handelsvägar att vänta
En förändrad, allt ofriare världshandel, kombinerat 
med en snabb utveckling av infrastrukturen, förändrar 
godsvägar och logistikupplägg. 
 – USAs och Kinas upptrappade handelskrig har re-
dan börjat förändra supply chains i flera länder i Asien, 
frågan är hur det kommer påverka oss i Norden, säger 
Savills IMs Nicole Bångstad.

i sektorn som har blivit ett väletablerat till-
gångsslag för fastighetsinvesteringar. 

För logistikfastigheter så gynnas beho-
vet – och därmed efterfrågan – särskilt av den 
växande e-handeln. 

– Logistiksektorn gynnas kraftigt av den 
stigande efterfrågan på snabba leveranser och 
citynära logistik. Efterfrågan lär vara fortsatt 
stark framåt för moderna byggnader i att-
raktiva lägen med långa hyresavtal och bra 
hyresgäster.

AV HILdA HuLtéN 

LULEÅ

Savills Investment Management är en inter-
nationell kapitalförvaltare inom fastigheter 
med verksamhet i 12 länder. Bolaget äger 
14 logistikfastigheter i Sverige, Finland och 
Danmark värda cirka 5,3 miljarder SEK. 
Totalt förvaltar Savills IM tillgångar på ca 
närmare 200 miljarder SEK. 

oM SaVILLS IM

Nicole Bångstad är en av talarna på seminariet ”logistik: Att hitta det långsiktigt optimala läget” 
under Business Arena i Stockholm den 19 september. 
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Hur många orderrader varje enskild anställd 
plockar och hur det går för arbetsgruppen 
som helhet, är data som tredjepartslogistikern 
Aditro Logistics sedan länge haft tillgång till. 
Men det som är nytt sedan i maj är att även 
de anställda i ett pilot-team kan se hur många 

orderrader de själva och deras team plockat – i 
realtid på truckskärmen. 

Alla anställda i projektet – som påbörjades 
i maj – har skapat en avatar som samlar ”expe-
riencepoints” baserat på plockade orderrader 
och som belönas med valuta ”aditos” direkt 

tar lagerjobbet till nästa spelnivå
I Jönköpings logistikcentrum Torsvik är konkurrensen 
om lagerarbetarna stor och arbetsgivarna måste vara 
på tårna för att klara rekryteringen. Aditro Logistics 
satsar på ”gamification” – ett spelbaserat angreppssätt 
för att göra lagerjobbet roligare. 

på skärmen, och kan följa hur teamet betar av 
dagens uppdrag på en liten mätare som först 
visar rött, sedan gult och sist grönt. 

– Det här jobbet kan stundtals kännas 
enformigt och spelet blir en jättestor morot 
när man jobbar. Det är kul att se hur man 
ligger till – både enskilt och som team,  säger 
Rickard Eklöf, teamledare för pilotteamet, 
som jobbat på Aditro Logistics i sju år. 

– Det uppskattas både av de som jobbat här 
länge och nya som kommer in,

Delaktigheten är vad han främst tar med 
sig från arbetet med spel-projektet. 

– Vi har fått säga vad vi vill ha med i spelet 
och alla har varit delaktiga. Det har varit skit-
kul, säger han. 

Roligare lagerplock
Att just göra jobbet roligare och att få behålla 
personalen längre – lagerarbete är trots allt ett 
jobb med stor personalomsättning och stora 
säsongsvariationer – har varit målsättningen 
med projektet, berättar Johan Andersson, 
regionchef för Aditro Logistics i Jönköping.

– Vi insåg att vi behöver göra något som 
sticker ut, och att det här kunde vara rätt väg. 
Det är hög konkurrens om personalen och vi 
behöver marknadsföra oss som arbetsgivare.

Genom spelet får man dessutom direkt 
feedback om man jobbar bra (eller se om det 
går långsamt). 

– ”Instant feedback” är något som milleni-
als vill ha idag, och det finns inte en chef som 
kan hänga med i det tempot – men det kan 
man få i spelet. 

Spelifieringen av lagerjobbet har kombi-
nerats med en ny spellounge i anslutning till 
lagerhallen. Nästa hållpunkt blir att se om 
man kan få ihop ett eget e-sportlag. Om sats-

ningarna skulle få anställda att stanna i exem-
pelvis tre år i stället för två, skulle mycket vara 
vunnet. 

– Det skulle vara en enorm vinst för oss. 
Många drömmer om att bli fotbollsproffs, 
brandmän eller astronauter – få drömmer  om 
att bli lagerarbetare. Men med denna satsning 
hoppas vi kunna göra detta till drömjobbet. 

 Idag är spelet i högsta grad rudimentärt, 
men planen är dels att sprida det till alla 
anställda och utveckla det och inkludera fler 
arbetsuppgifter samt exempelvis använda 
det för att förmedla information och utbilda 
nyanställda. 

– Har man t ex en lagtext som alla måste 
läsa igenom, då kan man ju få några ”aditos” 
om man gör det. 

Rätt syfte
Att spelet används i rätt syfte, att deltagandet 
är frivilligt, anonymt och rättvist har varit 
krav från facket, enligt Johan Andersson. 

– Men vi gör det ju det för att det ska vara 
roligare att jobba. Vissa saker hos oss mindre 
roliga att göra, så är det bara. De sakerna kan 
vi kanske i framtiden lägga ut i spelet och så 
får man dubbla poäng för det. 

Därför finns heller inga verkliga ”fysiska 

Aditro Logistics är Sveriges tredje största 
tredjepartslogistiker med drygt 1200 
anställda i Norden varav 200 i Jönköping, 
och med ca 225 000 kvm lageryta i Nor-
den, varav 85 000 kvm finns i Jönköping. I 
Jönköping är några av kunderna Cervera, 
Lexington, Husqvarna och Volvo.

oM adItRo 

en gamelounge och ett framtida e-sportlag ingår också i planerna för spel-satsningen.

Rickard eklöf och Fredrik Claesson har deltagit i pilotprojektet, som innebär att drygt 25 av Aditro 
logistics lagerarbetare nu kan följa sitt arbete i realtid. Spelet ska spridas till hela verksamheten. 
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belöningar”, utan planen är att valutan som 
spelarna belönas med kan användas för att 
snygga till sin avatar med lite olika ”skins”. 
Målet är även att spelifiera hela Aditro Logis-
tics verksamhet – inklusive kundsidan.

– Vi kommer snart att ställa upp en skärm 
hos en första kund där de också kan få infor-
mation i realtid från lagret – så och så många 
orderrader är plockade nu, etc. 

– De tycker det är jättehäftigt att få ha en 
teve hos sig som strömmar de här flödena 
live – särskilt vid Black Friday och så. Det ger 
ju en ganska lättbegriplig bild av hur försälj-
ningen går. 

tExt oCH Foto KLARA ERIKSSoN 

Gamification handlar om att hitta spelmo-
ment och stoppa in dem i en icke-spelmiljö 
för att på olika sätt förhöja användarnas 
upplevelse av verkligheten och påverka 
dem till ett visst beteende eller som i Aditro 
Logistics fall ökad arbetsglädje och produk-
tivitet. Exempel på användningsområden 
finns inom marknadsföring, som motiva-
tion vid inlärning och exempelvis bantning 
(tänk viktväktarna). Många nya, kinesiska 
e-handelsplattformar använder också inslag 
gamification i form av spel, appar och 
videor för att upprätthålla konsumenternas 
intresse och hålla kvar dem under en längre 
tid, i syfte att exponera fler produkter och 
öka försäljningen. 

GaMIFIcatIon

– Vi vill ta uppgifter som känns tråkigare och monotona och göra dem lite roligare, säger Fredrik Claesson, operativ projektledare för spel-projektet, här tillsammans med Johan Andersson.

– Jag tittar på spelet efter varje order, säger Rickard eklöf, teamledare för pilot-teamet, som tilldelats avataren ”kungen”.

– Vi insåg att vi behöver 
göra något som sticker 
ut, och att det här kun-
de vara rätt väg. 
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svaghet när det kommer till e-handelslogistik, 
där direkt närhet till storstäder ofta pekas ut 
som avgörande. Men Hamid Jafari håller inte 
med. 

– Läget är Jönköpings styrka och det fak-
tum att området i det stora hela blir mer och 
mer attraktivt, inte bara för företag, utan även 
för t ex studenter. Tillsammans kan vi bygga 
kunskap och lära oss att utnyttja vårt geogra-

Göteborg har Borås, Helsingborg Ängelholm, 
Stockholm Nord Brunna och Östgötaregio-
nen Norrköping … ingen logistikregion av 
rang saknar idag ett logistikområde som pro-
fileras genom ett verkligt eller kanske mest 
önskat ”e-handelskluster” – som kan locka 
andra e-företag genom skalfördelar, kompe-
tens och möjlighet till samlastning. 

Senast ut är Jönköping, kanske mer känt 
för sina stora lagerlådor än som tummelplats 
för snabbväxande e-handlare – som ofta väljer 
att placera sig närmare antingen Mälardalen 
eller Malmö–Göteborg.

– Regionen vill ändra den bilden och göra 
Jönköping till pionjär när det kommer till 
e-handel och logistik. När man talar om 
e-handel ska man tänka på Jönköping som 
en plats där det finns företag och människor 
som kan e-handel och e-handelslösningar, 
säger Hamid Jafari, universitetslektor på 
avdelningen för Supply Chain and Operations 
Management på Högskolan i Jönköping och 
en av projektledarna för E-merge. 

Geografiskt läge viktigt
För att bli ett ledande e-handelsläge krävs det 
att man känner sina styrkor och svagheter. 

Att ta reda på dem blir forskarnas uppgift. 
– Vi är inte först med att satsa på e-han-

del, därför kommer vi börja med en del 
”benchmarking”, titta på Borås, Helsingborg 
och Stockholm och se vad vi kan lära oss av 
dem. Vi behöver veta vilka områden vi kan 
vara riktigt bra på. 

Som förarbete har forskarna gjort enkät-
undersökningar med företag i Jönköping 
och nationellt, och fler sådana kommer. En 
doktorand kommer anställas inom projek-
tets ramar, för att gå på djupet med de fak-
torer som företagen anger som viktigast för 
e-handelslogistik. 

– En intressant sak som framkommit är att 
hållbarhet bara kommer på fjärde plats för 
företagen om de ser till sitt nuläge, men högre 
upp om de får ange vad de tror är viktigt om 
tre år. 

Många i framförallt fastighetsbranschen 
ser det geografiska läget som Jönköpings 

Jönköping tar upp kampen som e-logistikläge
Logistik är en sak, e-handelslogistik en annan och 
många av Sveriges logistiklägen försöker profilera sig 
med e-logistik. Senast ut är Jönköping, med satsningen 
E-merge, som ska göra läget till Sveriges och Skandina-
viens främsta e-handelsnav. 

fiska läges fulla potential för e-handel. 
– Men e-handelsmiljön är dynamisk och 

snabbföränderlig, och konkurrensen mot 
andra lägen, som ofta kan erbjuda lägre kost-
nader, är hård. 

oundviklig utveckling
Hamid Jafari menar att Jönköpingsföretagen 
är lite mer gammaldags än företag närmare 
storstäderna – vilket också visat sig i en för-
studie Hamid Jafaris studenter gjort, då de 
intervjuat 200 små och medelstora företag i 
Jönköping. 

– De mindre företagen är osäkra och rädda 
för att ge sig på e-handel. De känner att de inte 
kan konkurrera med de stora jättarna. Men 
samtidigt har vi innovatörer här – Scandina-
vian Photos startade exempelvis en av de för-
sta webbbutikerna. 

Enligt Hamid Jafari behövs det ett “change 
of mindset” hos beslutsfattare, till att tänka på 
digitalisering som en möjliggörare. 

– Utvecklingen går så snabbt nu och e-han-
deln har blivit en del av livet – den går inte att 
undvika längre. 

AV KLARA ERIKSSoN

www.logpoint.se

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

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

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

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

E-merge är ett treårigt samarbetsprojekt 
mellan Region Jönköping, Jönköpings kom-
mun och Jönköping Science Park. Projektet 
inleddes under senhösten 2018 och 
finansieras med 19,9 miljoner, främst från 
Tillväxtverket och EU. Regionens ambitiösa 
mål med projektet är att göra Jönköpings 
län till Sveriges och Skandinaviens främsta 
e-handelsnav och leda utvecklingen inom 
digitala affärer och logistik.

oM E-MERGE

»E-handeln har blivit 
en del av livet – den går 
inte att undvika längre«

Hamid Jafari, Jönköpings universitet, är en av projektledarna för nystartade projektet e-merge, en 
satsning på 19,9 miljoner som ska sätta regionen på e-handelskartan. 
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Christer pettersson, Klara eriksson och 
Urban lindstedt poddar om e-handels-
logistik. 

I avsnitt 113 gästar Intelligent Logistiks 
nyhetsredaktör Klara Eriksson podden 
Ehandelstrender. Tillsammans med pro-
gramledare Urban Lindstedt och Christer 
Pettersson, e-handelschef på Hultefors 
Group, diskuterar hon där flera aktuella äm-
nen inom e-handelslogistik, bland annat hur 
Jönköping och andra lägen ska kunna pro-
filera sig e-handelslogistikcentrum. Andra 
ämnen som tas upp är Biltemas satsning 
på näthandel med butiksutlämning, och 
hur kommuner föreslås lösa last mile-
leveranserna i den färska Sweco-rapporten 
”E-handelns konsekvenser på Huddinge 
kommuns samhällsplanering”. Lyssna på 
soundcloud.com/e-handelstrender 

LoGIStIktEMa I  
E-HandELSPodd
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När arbetet med att planera för en ny logistik-
park i Sundsvall, med ny containerhamn, en 
modern kombiterminal och nya logistikytor 
påbörjades för drygt åtta år år sedan, så var 
förhoppningen att hamnen skulle stå färdig 
2017. 

Så blev dock inte fallet – processen för mil-
jötillstånd drog ut på tiden med överklagan-
den upp i högsta instans. Först i juli i år hade 
det kommunala bolaget Sundsvalls logistik-
park äntligen alla tillstånd som krävs.

– Det har tagit flera år längre än vi hade 
hoppats, det är flera processer som fördröjts, 
konstaterar vd Sven Magnusson. 

Att projektet dragit ut på tiden innebär 
att satsningen, som ursprungligen estimera-
des att kosta 750 miljoner inkluderat hamn-
expansionen kommer att bli dyrare. Särskilt 
med tanke på alla andra infrastrukturprojekt 
som nu pågår i regionen och resten av Sverige, 
som konkurrerar om kompetens och arbets-
kraft vilket driver upp priserna.  

Stora lastbilsflöden
Fördröjningen har gjort att kapacitetstaket 
både för hamn och järnväg nu redan nåtts. I 
februari i år invigde SCA den utbyggda mas-
safabriken Östrand, en investering på 7,8 mil-
jarder SEK. Östrand har gått från en kapaci-
tet på 430 000 ton blekt barrsulfatmassa till 

900 000 ton, och är nu den största fabriken i 
sitt slag i världen. Mycket av godset i regionen, 
som hade kunnat tagit båten eller tåget, går nu 
med lastbil till och från Sundsvall. 

– Den nuvarande kombiterminalen och 
järnvägskapaciteten var chokad redan för tre, 
fyra år sedan. Hamnkapaciteten gick i topp 
i juni i fjol. Det är mycket godsflöden som 
får stå åt sidan och köras med lastbil som det 
ser ut idag. Hade vi haft möjlighet att bygga 
tidigare hade vi idag varit en föregångare när 
det gäller gods på sjö och järnväg, säger Sven 
Magnusson. 

I projektet Sundsvalls logistikpark ingår en 
ny containerhamn som SCA och Sundsvalls 
hamn samäger. I anslutning bygger Sunds-
vall Logistikpark en ny kombiterminal med 
logistik- och lagerytor för nyetableringar på 
drygt 86 000 kvm. SCA bekostar ny väg och 
järnvägsspår från Ortvikens pappersbruk, till 
den nya Tunadalshamnen, och vid hamnen 
kan SCA bygga magasin för lagring. I projek-
tet samarbetar kommunen, Trafikverket och 
SCA och det kommunala bolaget Sundsvall 
Logistikpark AB samordnar. 

Investeringsbeslut från kommunen väntas i 
höst, därefter hoppas man kunna sätta spaden 
i marken efter årsskiftet och ha projektet fär-
digställt till 2023. 

AV KLARA ERIKSSoN 

Grönt ljus för efterlängtad logistikpark
Efter flera års processer har Sundsvalls logistikpark 
äntligen de tillstånd som krävs för att sätta spaden i 
marken. Men det brådskar – behovet av utökad hamn- 
och kombiterminalskapacitet är skriande. 

www.corem.se

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

Vi är ett fastighetsbolag som äger fastigheter inom lager-, logistik- och handelssektorn. 
Majoriteten av vårt fastighetsbestånd är beläget i Stockholm, Malmö, Göteborg och 
Jönköping. Alla starka orter med stor tillväxt och strategiska lägen för logistik. Vår vision 
är att skapa utrymmen för att utveckla våra kundernas affär, och att vara det ledande 
fastighetsbolaget inom vår segment. Egen förvaltning nära kund och geografiskt samlade 
bestånd ger goda synergier för den egna förvaltningen och är samtidigt värdefullt för 
hyresgäster vid tillväxt och förändrade lokalbehov.

Utöver vårt befintliga fastighetsbestånd utvecklar vi gärna fastigheter till nya kunder.

Tveka inte att höra av dig för en vidare diskussion.

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

SCA bekostar bla ny väg och järnvägsspår från ortvikens pappersbruk till den nya tunadalshamnen. 

Sundsvalls hamn nådde sitt kapacitetstak förra sommaren och järnvägskapaciteten är också slut,  
så mycket av Sundsvalls godsflöden körs med lastbil idag.
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Ett långsiktigt forskningsprogram för sjö-
farten är något som länge har saknats – men 
som nu tillkommit genom Trafikverkets 
branschprogram Hållbar sjöfart. Inom pro-
grammet drivs redan under 2019 elva inle-
dande förstudier, två forskningsprojekt och 
två innovationsprojekt inom hållbar sjöfart 
och ämnena sträcker sig från framtida far-
tygsbränslen som t ex ammoniak, till arbets-
villkor och kompetensförsörjning, hamnar-
nas roll, digitalisering och innovationer som 
autonoma sensorer och elfartyg. Forskningen 
sker i samverkan mellan bransch, akademi 
och samhälle under ledning av de maritima 
forskningscentrat Lighthouse på Lindholmen 
i Göteborg.

– Vi befinner oss i en tid då sjöfarten står 
väldigt högt på den politiska agendan. Det var 
länge sedan vi hade en sådan medvind för sjö-
fartsforskning, sa Rein Jüriado, chefs-strateg 
för sjöfart på Trafikverket, vid uppstartskon-
ferensen för programmet i maj. 

Han menar att det saknats ett långsiktigt 

forskningsprogram på sjöfartssidan.
– Nu får vi i ett tioårigt program, det ger 

incitament för industrin och samhällsaktörer 
att vara med och engagera sig.

Framöver finns stora möjligheter för före-
tag och forskare att nappa tag i något av alla 
de områden där sjöfarten behöver utvecklas 
för att kunna bli hållbar. Trafikverket ger 
en ram och Lighthouse hoppas på att andra 
aktörer ska bidra med åtminstone 50 miljoner 
i medfinansiering.

– Forskningen ska ge nytta och handla 
om sådant som det finns behov av, som hur 
vi säkrar en långisktig kompetensförsörk-
ning. Och i allt vi gör ska hållbarheten finnas 
med – om det så handlar om maritimt arbets-
liv, effektiva transportsystem, styrmedel och 
affärsmodeller, eller automation och digitali-
sering, sa Åsa Burman, vd Lighthouse.

transparens på önskelistan
Företrädare för rederier och hamnar fick vid 
konferensen möjlighet att peka på områden 

100 miljoner till sjöfartsforskning
Nu satsas det på sjöfarten – i alla fall på forskningen. 
Trafikverket lägger 100 miljoner under tio år på forsk-
ningssatsningen Hållbar sjöfart – vilket välkomnas av 
branschen.

där forskning behövs. 
Katarina Norén, generaldirektör för Sjö-

fartsverket, med flera, menade att transport-
kedjan måste bli synlig för konsu-menterna, 
så att de kan trycka på och kräva att deras 
varor transporterats på ett hållbart sätt.

– Sjöfarten är väldigt energieffektiv och 
ligger vansinnigt bra till när det gäller  
internaliseringsgrad – i vilken grad trafik-
slaget själv står för externa kostnader – men 
ändå sker ingenting, förklarade Katarina 
Norén, med emfas. 

– Vi måste jobba mer om överflyttningen 
ska hända – om konsumenten vet hur varan 
transporteras så kan man välja, sa Norén, som 
en del av sin ”önskelista” på framtida forsk-
ning och utveckling. 

Redare med utmaningar
De inbjudna redarna beskrev sitt arbete med 

att sänka fartygens utsläpp av växthusgaser 
och pekade på de olika bränslen som kom-
mer att behövas för olika sträckor och olika 
fartygstyper.

– För oss är elektricitet huvudalternativet, 
jag tror att 80–85 procent av våra båtar kom-
mer gå med ström, sa Erik Froste, vd på Fär-
jeredederiet med 70 båtar som trafikerar 42 
leder från södra till norra Sverige. 

– Vi planerar att vara fossilfria 2045, vilket 
innebär att vi måste konvertera 2,5 båtar varje 
år för att komma i mål. Det är minst sagt ett 
pussel, sa han och menade att utmaningarna 
är många och att en del tekniska lösningar 
saknas. 

– Vi rederier måste samarbeta, och utveckla 
lösningar gemensamt som flera har använd-
ning för, sa Froste.

Per Tunell, COO, Wallenius Marine, 
pekade på att deras typ av fartyg – oceangå-
ende ”skolådor” inte passar för elektrifiering, 
men angav vind-, våg- och solenergi som del-
lösning. Han poängterade dock att spelplanen 
måste ritas om – ett område för politiken. 

– Vi måste få till incitament så att hållbar 
sjöfart är det enda som är ekonomiskt för-
svarbart, sa Tunell, och efterfrågade politisk 
handlingskraft.

AV KLARA ERIKSSoN

wallenius tror på vinddrivna fartyg och utvecklar just nu ett vinddrivet biltransportfartyg – som ska gå att beställa 2021. 

Katarina Norén efterlyste transparens i godstransportkedjan så att kunderna får möjlighet att  
efterfråga hållbara transporter. 
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»det var länge sedan vi 
hade en sådan medvind 
för sjöfartsforskning«
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– Forskningen ska ge nytta och handla om sådant som det finns behov av, sa Åsa Burman,  
vd lighthouse.
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Ett lands samlade infrastruktur gör att män-
niskor, varor, vatten och el kan förf lyttas 
effektivt och smidigt dit det behövs och är 
avgörande för ett välfungerande samhälle. 

– Nyttorna med infrastruktur finns ofta 
under väldigt lång tid, men att skapa och 
utveckla den innebär ofta massiva investe-
ringar, säger Fredrik Bergström, affärsområ-
deschef för WSP Advisory. 

Mycket av Sveriges infrastruktur är i bra 
skick – men mycket är också eftersatt. Under 
80- och 90-talet investerades inte tillräckligt i 
underhåll sett till ekonomisk utveckling och 
befolkningstillväxt, menar han. 

– För fem år sedan uppskattade vi infra-
strukturskulden till 300 miljarder kronor. 

Även om det satts av mer pengar till under-
håll de senaste åren är Sverige långt ifrån 
ikapp. 

– Vissa delar av systemet är mer efter-satta 
än andra. De största skulderna finns i VA-
systemet, elnätet, storstädernas kollektivtra-
fik och på järnvägen. Vägsystemet däremot är 
ganska hyfsat.

Värde: 4 000 miljarder 
Enligt Fredrik Bergström är Sveriges infra-
struktur värd omkring 4 000 miljarder kro-
nor. 

– Det är ett bedömt, tekniskt värde, som 
beror på systemets ålder och skick. Det gäller 
att infrastrukturen inte förfaller och tappar i 
värde, men också att utveckla så att den ökar 
i värde. 

Men investeringar i underhåll och utveck-
ling av det befintliga nätet är kanske inte det 
roligaste området för politiker att lägga peng-
arna på. 

– I Almedalen låg allt fokus på att bygga 
nytt. Men ny infrastruktur är ju bara ett par 
procent av stocken, det befintliga systemet är 
den stora och viktiga delen. 

Men det gäller att prioritera rätt – få bort 
flaskhalsar och utveckla det med störst poten-
tial. 

– I vissa fall kan det handla om att sluta 
underhålla infrastruktur med få brukare. 

En lösning kan också vara att sälja ut delar 
av systemet till privata aktörer, menar Fredrik 
Bergström. 

– Många pensionsfonder och utländ-
ska aktörer är intresserade av att investera i 
infrastruktur, det ses som en trygg och stabil 
investering. 

Privata aktörer har ofta ett annat driv att 
utveckla än offentliga verksamheter, menar 
han. 

– Offentliga verksamheter tar ofta en för-
valtningsroll, medans stora, internationella 
bolag ofta äger liknande verksamheter och 
har kompetens och muskler att utveckla 
infrastruktur som hamnar, järnvägar och vat-
tenförsörjning. 

Ett exempel där utvecklingspotentialen är 
stor är Stockholms tunnelbanestationer, som 
enligt Fredrik Bergström är underutvecklade 
i ett internationellt perspektiv. 

– Stationer är strategiskt viktiga noder, de 
går att utveckla med mervärden som handel 
och bostäder som höjer värdet på infrastruk-
turen och förbättrar funktionen för brukarna. 
I Stockholm har många tunnelbanestationer 
bara en Pressbyråkiosk och inget mer. 

Baksidan med att sälja ut är att man riske-
rar att tappa kontrollen över tillgångarna. 

– Samtidigt kan man ju ställa sig frågan 
om vem som äger Sverige – mycket vi ser som 
svenskt ägs ju redan av utländska aktörer, 
Volvo är ju t ex kinesiskt. Så frågan är om det 
egentligen har så stor betydelse. 

AV HILdA HuLtéN

Roligare bygga nytt än underhålla 
Sveriges infrastruktur uppskattas vara värd 4 000 
miljarder kronor. Men det är roligare att satsa på ny 
infrastruktur än att förvalta och utveckla den vi redan 
har – en problematisk inställning, menar Fredrik Berg-
ström på WSP:
 – Frågan är hur vi sköter samhällets tillgångar, ris-
ken är att vi går miste om viktig utveckling om vi inte 
tar bättre hand om infrastrukturen.

I Transportföretagens rapport “Sveriges 
underinvesteringar i Infrastruktur” från 2018 
jämförs Sveriges investeringar i transportin-
frastruktur med övriga Europas. Rapporten 
slår fast att investeringsnivån i Sverige 
skulle behöva vara ca 3,6 miljarder kronor 
högre per år för att matcha investeringsni-
vån i övriga utvecklade europeiska länder 
och hela 9,9 miljarder kronor högre per år 
för att matcha samtliga övriga europeiska 
länder.

Rapportens visar att kvaliteten i svensk 
infrastruktur är genomsnittlig jämfört med 
de övriga utvecklade europeiska ekonomier 
när det gäller hamnar och flygplatser och 
lägre än snittet för vägar och järnvägar. 
Grannländerna Finland och Danmark har 
bättre kvalitet på alla fyra typer av transport-
infrastruktur än Sverige.

SVERIGE undERInVEStE-
RaR I InFRaStRuktuR

internationella bolag har kompetens och muskler att utveckla infrastrukturen som offentliga organi-
sationer ofta saknar, menar Fredrik Bergström.
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Sveriges vägsystem är i ganska hyfsat skick, de största infrastrukturskulderna finns i VA-systemet, elnätet, storstädernas kollektivtrafik  
och på järnvägen, enligt Fredrik Bergström.
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Tanken med regeringsuppdraget är att det 
finns effektivitetsvinster att hämta, om före-
tags godsf löden matchas och samlastas i 
större utsträckning. Men för att det ska kunna 
ske behöver företag veta hur och var godset 
går idag. 

– Hypotesen är att det finns en effektivi-
seringspotential i horisontella samarbeten, 
men vi har inte kunnat kvantifiera den, vilket 
bland annat beror på bristande statistik om 
fyllnadsgrad och oklarheter i hur man mäter 
denna, säger Magnus Swahn vid avdelningen 
för Transportkvalitet på Trafikverket, som 
ansvarar för rapporten. 

Under förutsättning att det finns tomma 
eller halvtomma transporter, vilket mycket 
talar för, genom Sverige, finns pengar och 
utsläpp att spara.

– Vi måste ju minska våra utsläpp i trans-
portsektorn. Lyckas vi effektivisera våra 
transporter, och får bort ett antal av dem, då 
har vi ett mindre problem att lösa med förny-
bara drivmedel och annan teknisk utveckling.

Legala utmaningar
Trafikverket sitter på trafikdata över gods-
transporter på järnväg i Sverige, och en hand-
full affärssystemleverantörer sitter på stora 
mängder transportdata som tillsammans 
skulle kunna förbättra transporteffektivite-
ten. Att förmå transportköpare, utförare och 
mellanhänder att dela data mellan sig för att 
hitta samlastningssträckor, är inte främst en 
teknisk utmaning, enligt Magnus Swahn.

– Det finns stora möjligheter att effekti-
visera med tillgång till data, men det finns 
också en del hinder som måste överbryggas. 
Det största hindret – lite beroende på vilken 
part som delar data – är att klargöra de legala 
aspekterna av offentlighetsprincipen, fundera 

över säkerhetsrisker, GDPR och en del andra 
legala frågeställningar. Andra utmaningar är 
konkurrens- och marknadsvillkor samt att 
organisatoriska förutsättningar ska tillgodo-
ses.

Under våren har Magnus Swahn, Catrin 
Wallinder och Christer Strömberg på Tra-
fikverket intervjuat ett 50-tal bransch-före-
trädare om deras inställning till att dela data 
för att främja horisontella samarbeten. 

– Hos de vi talat med har transportköpare 
varit försiktigt positiva medan transport-
säljande aktörer är mer tveksamma. Nyetab-
lerade företag är mest positiva, oftast eftersom 
de har minst att förlora och mycket att vinna 
på tillgång till data.

Kräver långsiktighet 
Det finns flera svenska och internationella 
exempel på horisontella samarbeten och ini-
tiativ för att dela data inom transport-sek-
torn, varav det mest lyckade enligt Magnus 
Swahn är amerikanska Smartway, initierat 
av amerikanska Naturvårdsverket. En sådan 
här satsning kräver långsiktighet och privata 
aktörer har svårt att investera i utvecklingen 
av tjänster med nytta för andra än det egna 
företaget och kunder.

– Ett varaktigt system för att dela data 
behöver därför vara offentligt finansierat. Det 
är också så att Smartway främst delar miljö-

delad logistikdata – tekniskt möjligt men legalt svårt
Sedan i januari har Magnus Swahn arbetat med reger-
ingens uppdrag ”Horisontella samarbeten och öppna 
data”. I en första delrapport konstateras att tekniken 
inte är den stora utmaningen, utan att hindren bland 
annat finns i befintlig lagstiftning.

data och inte kommersiella data vilket mins-
kar utmaningen väsentligt.

Moroten för branschen blir att kunna visa 
kunder att man delar data genom systemet, 
och därmed bidrar till att sänka utsläpp till 
luft från transportsektorn, menar han. 

Men innan man går vidare behöver de 

legala hindren utredas. 
– Det kommer tillbaka till vem som äger 

data och hur man får använda den. Om man 
kunde tänka bort den legala biten, och kon-
kurrens- och marknadsvillkor skulle man 
kunna göra ganska mycket. Men marknaden 
kanske inte vill alla gånger.

Magnus Swahn menar dock att branschens 
inställning kan förändras. 

– Jag tror man ska ta det steg för steg och 
göra lite enklare saker tillgängliga först och 
sedan succesivt utöka och till slut är det inte 
så kontroversiellt längre – då är man villig att 
lämna ut det här. Det här är ganska långt upp-
drag, vilket krävs eftersom det är ett ganska 
stort beting att förändra en hel bransch.

AV KLARA ERIKSSoN 

Regional partner

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

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

Oslo

Stockholm

Göteborg

Horisontella samarbeten innebär att två 
eller flera aktörer på samma nivå delar 
information om sina varu-, gods- och tra-
fikflöden och samarbetar för samordnade 
transporter.

HoRISontELLa  
SaMaRBEtEn

Fyllnadsgrad beskriver hur effektivt en 
sändning (gods) förflyttas från A till B 
i förhållande till transportens maximala 
kapacitet i ett helt trafikomlopp.Genom att 
kombinera tungt och skrymmande gods 
kan fyllnadsgrad ökas och därmed intäkter 
maximeras av transportsäljaren.

Källa: Trafikverket

FyLLnadSGRad

idag går mängder av tomma eller halvtomma transporter genom Sverige, så här finns pengar och 
utsläpp att spara.
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Magnus Swahn med kollegor har intervjuat ett 50-tal branschföreträdare om deras inställning till att 
dela data. 
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Informationsutbyte  
mellan logistikaktörer  
– en legal omöjlighet?

Varje dag går nära en fjärdedel 
av alla lastbilar i Europa tomma, 
antingen på väg hem eller mel-
lan laster. I syfte att öka trans-

porteffektiviteten och öka fyllnadsgraden 
inom godstransporter, har regeringen gett 
Trafikverket uppdraget att utreda möjlighe-
ten att dela data mellan logistikföretag. Att 
konkurrerande bolag delar information med 
varandra (så kallat horisontellt samarbete) är 
dock inte helt oproblematiskt med hänsyn till 
befintlig lagstiftning. Den första delrapporten 
i projektet identifierar ett antal legala hinder, 
främst inom sekretessområdet och person-
uppgiftsskyddet (GDPR) men också i den 
konkurrensrättsliga lagstiftningen.

Vissa hinder bör gå relativt enkelt att över-
vinna. Frågan om personuppgiftsskydd bör 
kunna lösas genom att avidentifiera data. 
Även information som omfattas av sekretess 
(exempelvis försvarshemligheter) bör kunna 
undantas från statistiken eller lämnas i en 
form som inte avslöjar hemligheter. I min 
mening är därför den konkurrensrättsliga 
frågan det största hindret för att dela infor-
mation.

Horisontella samarbeten innebär att före-
tag i samma handelsled samarbetar, exem-
pelvis två grossister, två transportörer eller 
liknande. Men karteller som f lygkartellen 
och asfaltskartellen är exempel på förbjudna 
horisontella samarbeten, där konkurrenters 
informationsutbyte hämmat marknadsut-
vecklingen. Konkurrensrätten syftar till att 
hindra att konsumenter drabbas negativt. 
Allt agerande som innebär en konkurrensbe-
gränsning och kan ge högre priser eller mer 
begränsat utbud är förbjudet.

Men är det inte så att informationen också 
skulle kunna främja konkur rensen? Hindrar 
dagens lagstiftning en samhällsutveckling 
som främjar miljön?

Konkurrensrätten bygger på principen att 
varje företag oberoende ska besluta hur de ska 

att agera på marknaden, och ha möjlighet att 
anpassa sig till sina konkurrenters nuvarande 
och förväntade uppträdande. Konkurrensrät-
ten tillåter dock inte att företag försöker säkra 
framgångsrika affärsbeslut genom informa-
tionsutbyte med konkurrenter.

Samtidigt innehåller lagstiftningen undan-
tag där vissa beteenden, som kan ses som 
konkurrens begränsande, ändå är tillåtna. 
Allt beror på effekterna och vilka fördelar 
som kan uppnås. Om ett samarbete har kon-
kurrensfrämjande fördelar som uppväger de 
konkurrens be gränsande effekterna kan sam-
arbete tillåtas. 

Utbyte av strategisk information omfattas 
med större sannolikhet av förbudet än annat 
informations utbyte. Strategisk information 
kan t ex handla om kapacitet, kostnader eller 

efterfrågan. Även om informationen redan 
finns tillgänglig på marknaden, till och med 
om staten samlar in den, kan utbytet strida 
mot samarbetsförbudet.

Att staten samlar in data är inte olagligt i 
sig, men om transportörer eller andra logis-
tikaktörer använder informationen blir det 
i många fall olagligt. Informationen ska ju 
dessutom enligt uppdraget samlas in för att 
delas mellan logistikbolag (konkurrenter). Så 
syftet med informationsutbytet är svårt att 
uppnå med nuvarande lagstiftning.

Vad ska då gå först – miljö och effektivitet 
eller konkurrensrättsliga aspekter? Tja … Det 
får framtiden (och politiken) utvisa …

Kristina Nilsson

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

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

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

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

»Hindrar dagens lag-
stiftning en samhälls-
utveckling som främjar 
miljön?«

kRönIka
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Som jämförelse beräknas höghastighets-
banan Stockholm–Göteborg–Malmö kosta 
minst 230 miljarder. Skulle elvägsnätet byg-
gas även för andra fordon, vilket är tekniskt 
möjligt, skulle utsläppsminskningarna bli 
ännu större.

– Enligt kalkylen landar 300 mil elväg på 
50 miljarder i totalkostnad, och då är det 
inklusive merkostnad för fordonen, säger Jan 
Pettersson, programchef för Trafikverkets 
program Elvägar, som i slutet av augusti hade 
en workshop i Stockholm, för att uppdatera 
medverkande aktörer om utvecklingen inom 
områden som teknik, juridik, tidsplan och 
affärsmodeller. 

Enligt Trafikverkets kalkyl blir elvägsnätet 
dessutom en god affär för aktörerna: åkerier, 
fordonstillverkare, elföretag och statliga verk, 
så länge mer än 150 mil byggs; även om det 
bara byggs för tunga transporter. 

– Den här uträkningen bygger på att 
åtminstone en andel av transporterna kom-
mer gå över på el, men ju fler som kör på elväg 
desto lönsammare blir det, säger Björn Has-
selgren, senior rådgivare på Trafikverket. 

De 300 mil där elväg föreslås är triangeln 
Stockholm–Göteborg–Malmö, E4an upp till 
Umeå, och en del andra vägar där tung tra-
fik går, plus vissa högt belastade vägar i stor-
stadsregionerna. 

– Får man då dessutom in fler typer av for-
don, då får du en helt annan utväxling av både 
den samhällsekonomiska och den företags-
ekonomiska kalkylen, säger Jan Pettersson.

Möjliggör mindre batterier
Utgångspunkten för beräkningen är att for-
donen är hybridfordon med mindre, egna 
batterier som kan driva dem utanför elvägs-
nätet – samt strömavtagare för elvägsdrift och 

laddning, vilket ökar miljönyttan ytterligare, 
menar Jan Pettersson. 

– Det är stor skillnad i miljöpåverkan från 
tillverkningen av fordonet om en lastbil krä-
ver 1 ton batteri i stället för 6–7 ton, som kan 
behövas för full eldrift. 

Hur mycket el det skulle krävas för att för-
sörja elvägarna är svårt att skatta och beror 
på hur stort genomslaget blir. Förbrukningen 
kan ge problem om det råder lokal effektbrist, 
menar Jan Petersson. 

I dagsläget finns två provsträckor elväg 
där olika elvägstekniker testas i Sverige: luft-
ledning i Sandviken och markskena mellan 
Arlandas och Rosersbergs logistikområden. 

– Vi har testat att köra med personbil på 
elväg vid Arlanda, så ut tekniksynpunkt är 
det fullt möjligt att bygga ett elvägsnät för 
olika fordonstyper.

Två ytterligare provsträckor öppnas snart: 
induktionsteknik (magnetisk strömöverfö-
ring från vägbanan) ska testas på Gotland, 
och en annan markskeneteknik ska testas i 
Lund. 

Sverige i fronten inom elvägsteknik
Enligt Jan Pettersson är Sverige främst i värl-
den när det gäller att utveckla elvägar.

– Det finns inget annat land som är i när-
heten av att visa upp fyra tekniker på allmän 
väg – vilket vi kommer att göra snart. Det som 
finns utomlands finns på ett antal testanlägg-
ningar, så vi ligger absolut i fronten.

De fyra teststräckorna är till för att tek-
niken ska kunna utvärderas, så att man vet 
vilken man ska välja för en framtida längre 
elvägssträcka på allmän väg, den s k ”piloten”, 
och inför en framtida elvägsutrullning, om 
regeringen fattar beslut om en sådan.

Regeringen har i dagsläget avsatt 300 

Elvägar – billig lösning mot fossilfrihet?
Om Sverige skulle bygga ett elvägsnät på 300 mil, för en 
kostnad på 50 miljarder, skulle utsläppen av koldioxid 
från godstrafiken kunna minskas med nära hälften  
(47 procent), enligt Trafikverkets kalkylverktyg.  
Nu arbetar man för att få första sträckan klar till 2023. 

miljoner kronor, men krav på 50 procents 
medfinansiering, för pilotvägsträckan, som 
antingen hamnar i Örebro eller mellan Nor-
vik hamn och Västerhaninge i Stockholm.  

– Nu påbörjas arbetet med att ta fram väg-
plan för de två vägsträckor som är aktuella för 
vägprojektet, det tar som kortast 1,5 år och 
först därefter kan vi fatta beslut om vilken 
sträcka som är mest lämplig för piloten.

Finns problem att lösa
Piloten beräknas kunna stå färdig tidigast 
2023. Men redan innan dess hoppas man på 
Trafikverkets elvägsprogram, ha fått finansie-
ring för ytterligare elvägssträckor.

– Under förutsättning att våra tester faller 
väl ut, kommer vi att föreslå ett första steg av 
utrullning av elvägar till nästa infrastuktur-

plan, för 2022–2033.
Men vissa problem behöver lösas före byg-

gandet av ett storskaligt elvägnät i Sverige. 
Dels finns juridiska problem som handlar 
om att avgöra om en elväg är att betrakta 
som ett elnät eller en väg – lagstiftningen är 
inte anpassad till något som är både och. Hur 
elvägarna ska drivas behöver också klargöras; 
vem som ska sköta underhåll, drift och betal-
system, och om detta ska ske offentligt eller 
privat. Trafikverket har kommit fram till att 
det behövs någon typ av operatörsroll, som 
driftar vägarna, och visionen är att använ-
darna betalar för den el man använder, på ett 
liknande sätt som man betalar för utnyttjan-
det av telenätet. 

AV KLARA ERIKSSoN

e-road Arlanda, invigdes 11 april 2018, och är en av de fyra svenska teststräckorna för elvägsteknik. 
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Snart öppnar de två sista ”demonstratorerna” – teststräckor för elvägstekniker, som ska utvisa vilken 
teknik som är den bästa för en framtida elvägsutrullning. 

– Sverige ligger absolut främst till i världen när det gäller elvägar. Det finns inget annat land som är 
i närheten av att visa upp fyra tekniker på allmän väg – vilket vi kommer att göra snart, säger Jan 
pettersson. 
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Lagrens  
lokalisering:  
en konsekvens av  
halvdana  
kompromisser

Logistikfastigheter är en bransch 
med fortsatt vind i seglen. Nya lager 
har poppat upp som svampar de 
senaste åren, och förra året var ett 

av de starkaste för logistikbyggen i Sverige 
någonsin. Även transaktionsmarknaden leve-
rerar rekordnivåer med både fler och större 
fastighetsaffärer. Relativt övriga segmentet 
är logistik det fastighetssegment som växer 
snabbast.

Jag har tidigare uttryckt viss frustration 
över att logistikfastighetsbranschen mest 
handlar om vilken nytta och värde den kan 
generera för sina ägare istället för sina kun-
der. Jag har efterlyst mer spänstiga och krea-
tiva affärsmodeller och erbjudanden – en mer 
kundvänlig produkt som, till exempel, beak-

tar alla dimensioner av flexibilitet och inte 
är begränsad till att tillfredsställa ett utökat 
ytbehov utan även det omvända. Dessa egen-
skaper och förmågor blir emellertid obetyd-
liga om inte byggnaden kan uppföras på rätt 
plats.

Även om byggnadstakten för moderna 
lager varit rekordhög de senaste åren, så har 
etableringarna och valet av lokalisering ofta 
tenderat att bli en halvdan kompromiss drab-
bad av bristfällig marktillgång. Ett av de kan-
ske tydligaste och mest välkända exemplen på 
hur tillgången på mark, eller snarare bristen 
på den, får påverkan, är utvecklingen i Stock-
holmsregionen. Avsaknad av bra logistik-
mark söder om huvudstaden, har de senaste 
åren lett till att stora lager istället poppat 
upp i de norra delarna. Bland hyresgästerna 

finns välkända aktörer som Dustin, Lidl och 
Ericsson. Även om etableringarna över tid har 
drivit fram en lokal utveckling av transport-
infrastrukturen som i viss mån kompenserar 
för det geografiska handikappet, så förändrar 
det inte att söder om Stockholm ligger ”när-
mare kunderna” och är en mer naturlig geo-
grafi för lageretableringar.

I egenskap av att vara en stor ägare av 
exploaterbar mark har kommunerna ett stort 
ansvar. Kommunernas tilldelning och försälj-
ning av mark har ofta en avgörande inverkan 
på hur, var och när logistikfastigheter kan 
byggas. Tyvärr har byråkratisk tungroddhet 
kombinerat med bristande kunskaper hos 
förtroendevalda och politiker om logistikens 
betydelse för näringsliv och samhället i stort 
direkt påverkan på mark- och planpriorite-
ringar. Konsekvensen blir en marktillgång i 
osynk med efterfrågan – både vad gäller tid 
och plats.

Logistiken i dess olika former är blodom-
loppet i det moderna samhället. Lagrets funk-
tion i logistiksystemet är att skapa tids- och 
platsnytta genom att tillgängliggöra varor 
på ett så kostnadseffektivt och miljöeffektivt 
sätt som möjligt. När logistiken och mark-
tilldelningar för lageretableringar ska hävda 
sig bland övriga kommunala prioriteringar 
blir utfallet dock inte alltid det önskvärda. 
Minskad byråkrati och ökad logistikkunskap 
lär vara en del av lösningen. Den andra delen 
handlar om att fastighetsaktörerna behöver 
göra lagerbyggnaden till en mer lättintegrerad 
komponent i samhällsplaneringen ifråga om 
funktion, utrymme och estetik. Till dess får vi 
nog stå ut med att lagrens lokaliseringar blir 
en halvdålig kompromiss mellan hyresgäs-
ternas faktiska behov och var kommunerna 
för stunden dristat sig till att avvara byggbar 
logistikmark.

 
Tobias Jonasson

tobias Jonasson är partner på konsultföretaget Mysigma och krönikör för intelligent logistik.

Kontakt: 0176-22 83 50 eller gb@intelligentlogistik.se

Nr 6 Tematidningen i Dagens industri 
Utkommer vecka 44. Materialdag 20/10

• Tema Logistik & Transport •  
• Framtidens lager • Materialhantering •  

• Logistiklägen • Logistikfastigheter • 
• Årets logistiketablering • IT •

Nr 7 av magasinet 
Utkommer vecka 50. Materialdag 28/11

• Industriell logistik • LEAN i industrin •  
• Logistikfastigheter • Lager • 3PL •  
• Materialhantering • Automation •

Mässupplaga: Logistik & Transport i Göteborg

Intelligent Logistik

Missa inte att synas i  
kommande nummer!

Mässupplaga: Transportforum i Linköping

kRönIka

»Valet av lokalisering 
blir en halvdan kompro-
miss drabbad av brist-
fällig marktillgång«
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SAVE THE DATE
Missa inte vårens stora logistikevent – heldags-
seminariet Logistikläget 2020 – då vi avslöjar vilka 
som är Sveriges 25 bästa logistiklägen 2020, och 
mycket annat.

Torsdag 6 februari 2020, Stockholm.

Partner

I takt med förändrade handelsmönster och 
växande e-handel har behovet av logistikytor 
ökat – och med det intresset. Marknaden är 
glödhet och nu börjar hypen kring logistik 
spilla ut även bland de unga och karriärsugna.

– Logistikfastigheter är inget vi får lära 
oss om under utbildningen, där handlar alla 
fastighetskurser om bostäder och kontor. 
Men intresset för logistik växer – även bland 
studenter, säger Markus Linell, analytiker på 
fastighetsrådgivaren Pangea.

I juni tog han och studiekamraten Theo-
dor Riise examen i fastighetsekonomi på 
KTH – med en masteruppsats om hur ett skif-
tande handelslandskap kommer att påverka 
behovet av logistikfastigheter i framtiden.

tre framtidsscenarier
Studenterna har dels gått igenom data om 
transaktioner, utveckling och marknadsläge 
för logistikfastigheter och dels låtit 14 logis-
tikexperter i form av analytiker, fastighetsä-
gare och brukare av logistikfastigheter ge sin 
syn på segmentets utveckling. Bland annat 
genom att ta ställning till tre olika framtids-
scenarier för logistikfastighetsmarknaden, 

baserat på olika nivåer på Sveriges framtida 
konsumtion och population fram till 2030.

– Det som slog oss var att nästan alla var 
väldigt optimistiska kring framtiden. De 
valde att tro på det scenario som innebar 
ökad konsumtion, och de svarande var näs-
tan genomgående ganska riskbenägna när det 
gäller logistikfastigheter.

Med tanke på att högkonjunkturen håller 
på att mattas av, menar Markus Linell att de 
höga förväntningarna kan uppfattas som lite 
irrationella.

– En reflektion vi gjort är att svaren antag-
ligen påverkats av den rådande marknaden. 
Hade vi ställt samma frågor i en lågkonjunk-
tur hade vi nog fått ett helt annat resultat.

De intervjupersoner som representerade 
fastighetsbranschen var mer riskbenägna än 
brukarna av fastigheter i intervjustudien.

– Fastighetsägarna var mer benägna att 
bygga logistik på spekulation till exempel, 
medan brukarna inte var lika säkra på att det 
kommer behövas fler logistikytor i framtiden, 
utan snarare trodde på att jobba med de ytor 
som redan finns.

Last mile och kompetens utmanar
Kompetensbrist pekades ut som en framtida 
utmaning, men här fanns olika syn på vilken 
kompetens som kommer behövas, berättar 
Markus Linell.

– Vissa av dem vi intervjuade trodde på 
att placera lager där det finns gott om ”bil-
lig arbetskraft”, t ex i kommuner med hög 

arbetslöshet. Andra trodde på automatiserade 
lager där den viktigaste faktorn är tillgång till 
IT-kompetens. Då blir det viktigare att ha 
centrallager nära kunskaps- och akademiska 
kluster.

Meningarna om vad som är ett optimalt 
logistikläge för ett centrallager skiljde sig 

alltså åt. Ett tydligt budskap från intervjustu-
dien var dock att det behövs fler, mindre dist-
ributionscentraler i storstadsnära lägen för att 
försörja kunderna i framtiden.

– Att lösa last mile var en genomgående 
utmaning som nämndes av alla vi intervju-
ade. Där är det tydligt att det finns en stor 
skillnad på vad som efterfrågas och vad mark-
naden kan erbjuda. 

Både Markus Linell, som nu är analytiker 
på Pangea och Theodor Riise, som påbörjat 
IGP (International Graduate Program) på 
fastighetsbolaget Unibail-Rodamco-West-
field, fick jobb långt innan avslutad examen, 
något som gällt de flesta av deras kurskam-
rater. 

– De flesta får jobb redan under studieti-
den, det är ett bra sätt att praktisera det teo-
retiska vi lär oss på universitetet samt att visa 
vad vi går för innan vi tagit examen, säger 
Markus Linell, som gärna jobbar mer med 
logistikfastigheter i framtiden.

– Uppsatsen gav mersmak, logistik är ett 
framtidsområde helt klart. 

AV HILdA HuLtéN

Studenterna hakar 
på logistikhypen 

Optimismen är stor i logistikfastighetsbranschen –  
åtminstone om man får tro Markus Linell och Theodor 
Riise, som skrivit sin masteruppsats i fastighets-
ekonomi om hur förändrad handel påverkar behovet 
av logistikfastigheter.

tänkBaRt

Uppsatsen gav mersmak, Markus linell jobbar gärna mer med logistikfastigheter i framtiden. 

»nästan alla tror på 
ökad konsumtion och 
är ganska riskbenägna 
när det gäller logistik-
fastigheter«
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FORSKNINGS- &

TILLÄMPNINGSKONFERENSEN

23-24 OKTOBER 
LINKÖPING

LOGISTIKFÖRENINGEN PLAN  
i samarbete med  

LINKÖPINGS UNIVERSITET 
bjuder in till

PRODUKTIONSUTVECKLING – THE TOYOTA WAY
PÄR FORSELL 
Toyota Lean Academy, Toyota Material Handling

24 OLIKA SESSIONER ATT VÄLJA MELLAN!
Konferensen ger dig en unik inblick i den framstående svenska logistik- 
forskningen. Med en stor bredd inom olika tillämpningsområden och 
branscher väljer du de som passar dig bäst. 

Ämnesområdena sträcker sig över digitalisering, hållbarhet, produktion 
och logistik. Presentationerna kommer från både akademi och närings-
liv. 

MIDDAG OCH MINGEL PÅ FLYGVAPENMUSEUM
Ta chansen att nätverka och träffa några av konferensens talare och 
föredragshållare under en trevlig middag på Linköpings Flygvapen- 
museum där vi dessutom får en guidad visning. 

KEYNOTE

PRESENTATIONER

MIDDAG

PLAN ÄR KOMPETENSNÄTVERKET FÖR ALLA SOM ARBETAR MED LOGISTIK, SUPPLY CHAIN OCH LEAN

LÄS MER OCH ANMÄL DIG PÅ PLAN.SE

LUNCH TILL LUNCH



8-10 oktober 2019

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.

Transporter 
är samhällets 
blodomlopp

8-10 oktober 2019

elmia.se/nordictransportinfrastructure elmia.se/nordicrail

Knutpunkten 
för framtidens 
järnvägsbransch!
Vi står inför den största satsningen 
på svensk transportinfrastruktur i 
modern tid – däribland upprustning, 
modernisering och utbyggnad av 
järnvägen. 

På Elmia Nordic Rail fi nns miljarder 
möjligheter för dina framtida affärer!


