
En misslyckad upphandling av en ny distributör av sjukvårdsartiklar, har satt 
hela vårdssystemet i fem mellansvenska regioner i gungning. Operationer 
ställs in och regionerna befinner sig i stabsläge för att klara situationen.  
Nu lyfts krav på allt från beredskapslager i Uppsala av sjukvårdsartiklar och 
översyn av lagen om offentlig upphandling. 
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Kina tar täten  
Christina Boutrup, om ”Made in 
China 2025”  

Förpackning i fokus   
Annika Olsson, om hållbara e-handels-
förpackningar.    

Ifrågasatt gratisfrakt   
Pär Svärdson, om betalnings-
viljan för hemleveranser.   

NUMMEr 6 | NOVEMBEr 2019 | www.iNtElligENtlOgistik.COM     iNköp  lOgistik  prODUktiON  affärEr

LETAR NI NYTT LAGER?
Logicenters äger, utvecklar och återutvecklar  
moderna logistikfastigheter i alla viktiga  
logistiklägen.

 sid 22  sid 14  sid 12

Katastrofalt logistikläge 
i vården

Framåtblickande Logistik  
& Transport
Chalmers visar upp tillämpad 
logistik på årets mässa, som bju-
der på många materialhanterare 
och ett konferensprogram med 
hållbarhet som återkommande 
tema. Intelligent Logistik är där!  sid 20

 sid 13

Läge för gaslogistik i Enköping 
Ska man klara leveranser på 1–2 dagar 
till hela Norden är Enköping bästa 
läget. Det tycker i alla fall gasföretaget 
Aga, som konsoliderar sina in- och 
utflöden av gasflaskor till sin helauto-
matiserade gasfyllningsanläggning i 
Enköping.

 sid 18–19
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Byggyra för logistik i Skåne 
2020 blir ännu ett starkt byggår 
för logistikfastigheter med 24 
aviserade byggen på totalt 538 
000 kvm. Storstadsregionerna 
dominerar byggligan, och allra 
mest logistik byggs i Skåne, där 
en dryg tredjedel av nästa års 
tillkommande ytor hamnar.  sid 8–9

Årets logistiketablering 
2019 
Fyra nominerade slåss om 
utmärkelsen Årets Logistik-
etablering 2019, som delas ut 
på öppna scenen under Logis-
tik & Transport 6 november 
kl. 16.30. De som tävlar är 
Lyko i Vansbro, Atea i Växjö, 
Speed i Borås och Nowaste 
Logistics i Helsingborg.   sid 6–7
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2. Intelligent Logistik

Hilda Hultén
Redaktör

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 50

Klara Eriksson 
Nyhetsredaktör

Låt vårdens logistikkaos bli en tankeställare
Logistikkaoset inom vården när leverantören Apoteks-
tjänst misslyckades med att leverera sjukvårdsmaterial till 
fem regioner i mellansverige, har upptagit nyheterna under 
de första veckorna i oktober. Vad ”logistik” är, den frågan 
händer det att vi inom branschen får från utomstående. 
När man ser vad som händer inom vården när försörj-
ningskedjorna inte fungerar, är den frågan lätt att svara 
på. De regioner som hade Apotekstjänst som leverantör av 
förbrukningsmaterial gick en efter en upp i stabsläge under 
de första veckorna i oktober, för att hantera att material 
som provtagingsrör, sterila handskar och slangar till respi-
ratorer saknades. På Akademiska sjukhuset i Uppsala var 
man tvungen att ställa in alla operationer under mer än en 
vecka. Hur mycket kostar inte det samhället? Ännu är det 
oklart vad det egentligen var som hände, eller inte hände, 
när Apotekstjänst tog över. Kan de inte sitt jobb eller sak-
nades förutsättningarna för att klara övergången? Det 
blir intressant att läsa en – förhoppningsvis – kommande 
utredning av förloppet, med förslag till åtgärder. Det kan 
inte tillåtas att något liknande sker igen – mått och steg 
behöver tas i upphandlingsförfarandet och sjukvården 
måste ha en krisberedskap. 

I allmänhet är logistikkompetensen låg inom vården, 
vilket blir ett problem vid upphandlingar av logistiktjäns-
ter – snabb försörjning av material till fem regioner är ett 
komplicerat uppdrag som kräver specialistkompetens, och 
ett byte av leverantör en riskfylld process. 

Region Uppsala, dit också Apotekstjänsts nya lager för 
ändamålet lokaliserats, står för en tredjedel av volymerna, 
vilket är en förklaring till att de drabbats hårdast. Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala gick för första gången upp i 
stabsläge, bara två dagar efter utebliven leverans. 

Ur krisberedskapssynpunkt kan man tycka att en sam-
hällsviktig verksamhet som ett sjukhus borde klara ett 
betydligt längre leveransavbrott.  

Risker i försörjningskedjor är en högaktuell fråga. Inte 
minst för att den tycks vara helt bortglömd på många håll, 
både i det offentliga och i näringslivet. Därför har vi bokat 
in Freddy Jönsson Hanberg från Totalförsvarsstiftelsen 
som en av våra huvudtalare till Intelligent Logistiks semi-
narium Logistikäget 2020 den 6 februari i Stockholm nästa 
år. Men redan den 4 november arrangerar Totalförsvars-
stiftelsen ett kostnadsfritt halvdagsseminarium på just det 
temat i Göteborg, som en förfest till Logistik & Transport 
den 5–6 november. På mässan finns Intelligent Logistik på 
plats i monter A03:24 och bevakar allt som händer. Vi delar 
även ut priset Årets Logitiketablering 2019 från Mässans 
öppna scen den 5 november kl 16.30, innan årets bransch-
fest. Hoppas vi ses där!

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

Klara Eriksson, Nyhetsredaktör

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.com

Gustaf Berencreutz
Marknadsansvarig
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Raka spåret till smartare logistik 

När du ska etablera din verksamhet behöver du anpassningsbara 

logistiklokaler och flexibla hyresavtal. En plattform för lönsam 

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

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

en logistiklösning som är anpassad för din verksamhets behov och 

tillväxtresa. 

 

Just nu finns det utvecklingsmöjligheter nära dig.  

Välkommen att kontakta oss för att prata mer om etablering och 

samarbete.

Etablera dig med oss

catenafastigheter.se

Smarter
Better
Faster

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

gRafisk foRm 
Michael Wall, www.michaelwall.se

RepRo 
stefans ordbild

tRYCk 
bold Printing stockholm 
bold Printing borås 
daily Print Umeå

ekonomi & maRknad 
Marknadsansvarig: 
gustaf berencreutz 
intelligent logistik hb 
Mandelblomsvägen 1, 761 73 norrtälje 
tel: 0176 -22 83 50
Mobil: 070 -730 35 21 
gb@intelligentlogistik.se
www.intelligentlogistik.com

intelligent Logistik produceras  
och ägs av intelligent Logistik HB.
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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 
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4. Intelligent Logistik

1. Nya CH Square bygger för Na-kd 
i Landskrona
– Läs artikel s. 11

2. Ica tar över del av golfbanan 
Nio hål försvinner på Kungsängens 
golfbana, närmast Icas e-handelslagertomt 
i Brunna. En ny detaljplan för marken är 
under utveckling. Men exakt vilken typ av 
logistik Ica Fastigheter tänker använda 
granntomten till finns det än så länge bara 
spekulationer om.

3. Ny godsstrategi i  
Stockholmsregionen 
Strategin fokuserar bland annat på stärkt 
samverkan för planering och styrning, sä-
kerställning av infrastruktur för gods i hela 
regionen, effektivisera användningen av 
det befintliga transportsystemet och ökad 
kunskap.

4. Nu byggs Rustas centrallager  
ut igen 
Rusta har idag en total lageryta på när- 
mare 120 000 kvadratmeter, som enligt- 
byggplanerna nu utökas med ytterligare  
69 000 kvadratmeter. Expansionen av  
lagret väntas inledningsvis skapa ett fem-
tiotal nya arbetstillfällen.

5. Prime Penguin växer med två 
norska TPL-partners 
Prisbelönta svenska startupföretaget  
Prime Penguin har tecknat partnerskap 
med två utvalda tPL-bolag på den norska 
marknaden.

mEST LäST pÅ  
InTELLIgEnTLogISTIK.com
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Bockasjö bygger ny portfölj 
I våras sålde Bockasjö och Alectas gemen-
samma bolag Logistikfastigheter i Sverige AB 
sitt logistikbestånd till Prologis för 3,8 miljar-
der kronor. Och pengarna bränner tydligen i 
fickan för efter försäljningen av portföljen, 
som avslutade samarbetet med Alecta, har 
Bockasjö köpt ut Swedavia ur logistikpar-
ken på Landvetter, startat ett samhällsfas-
tighetsbolag och planerar att färdigställa sju 
nya logistikfastigheter på totalt 197 750 kvm 
under två år. 

– Vi har tre projekt på Landvetter, två på 
Hisingen, ett i Borås och ett i Rosersberg, som 
vi färdigställer under 2019 och 2020. Det är 

nästan lika mycket som vi sålde av, skillna-
den är att nu äger vi fastigheterna själva, säger 
Bockasjös vd Joakim Hedin.  

Största projektet är Postnords nya termi-
nal på Landvetter på 46 000 kvm, som byggs i 
två etapper, med första inflytt i juni 2020. På 
Hisingen byggde Bockasjö färdigt en speku-
lationsfastighet på 21 800 kvm i februari, som 
ännu inte är uthyrd, men ändå planerar man 
byggstart för ytterligare en fastighet – denna 
på 35 100 kvm – också på Hisingen. 

– Den ska stå färdig redan 2020, säger Joa-
kim Hedin. 

pengar att spara på lagret
Det finns mycket att göra för att spara 
pengar och miljö på lagret – det har 
fastighetsägaren Logicenters och 
logistikkonsulten Optilon kommit fram 
till – oberoende av varandra. 

Logicenters har genom konsulten ÅF-
Infrastructure undersökt hur mycket energi 
som kan sparas i deras lager genom en inven-
tering av 13 av deras lager. Det visade sig att 
energianvändningen kunde sänkas med upp 
till 30 procent, med ganska enkla medel. 

– Resultatet visar på högre besparingspo-
tential än vi trodde, särskilt med tanke på att 
de fastigheter som genomgick besiktningen är 
moderna anläggningar, kommenterar Mat-
thias Kettelhoit, Head of Logicenters.

Åtgärderna handlar t ex om att se över fast-
ighetens, belysning, nattliga drift av ventila-
tion, inomhustemperatur och rutiner för hur 
portar öppnas och stängs. Energieffektivise-
rande åtgärder i de 13 anläggningarna kan 

totalt minska CO2-utsläppen med över 1 000 
ton per år. 

Onödig lagring
Konsultföretaget Optilon har istället tittat 
på varulagerstyrningen i Sveriges 100 största 
bolag, och menar att dessa i snitt har 22 pro-
cent mer varor i lagret än de behöver ha, något 
som bland annat binder kapital och tar upp 
onödig lageryta. Genom att, med effektiv 
varulagerstyrning, eliminera den onödiga 
lagerhållningen hade ett genomsnittsföretag 
bland Sveriges 100 största bolag kunnat fri-
göra cirka 1,2 miljarder kronor, menar Opti-
lon i ”Onödighetsrapporten”. 

– En effektiv varulagerstyrning är en av de 
enskilt största åtgärderna man kan göra som 
företag för att maximera sin konkurrenskraft. 
Det säkerställer helt enkelt att resurserna 
används på rätt sätt och där de gör mest nytta, 
kommenterar Anders Remnebäck på Optilon. 

Ingen anslutning till naturgasnät
Swedesgas får inte ansluta sin natur-
gasanläggning i Göteborgs hamn till 
naturgasnätet, det har regeringen 
beslutat – ett beslut som kom efter  
klimatdemonstrationer i hamnen. 
Svensk sjöfart beklagar beslutet.

– Regeringens beslut är beklagligt. Man förbi-
ser de miljö- och hälsoeffekter som drift med 
flytande naturgas ger. Den är visserligen fos-
sil, men den banar väg för att använda biogas, 
säger Fredrik Larsson, ansvarig för miljö- 
och klimatfrågor på branschorganisationen 
Svensk sjöfart, till TT.

Sveriges Core-hamnar Stockholm, Göte-
borg, Luleå, Malmö och Trelleborg måste 
enligt EU:s infrastrukturdirektiv erbjuda 
möjlighet att bunkra LNG till år 2025.

VTI-forskaren Kristina Holmgren, som 
forskar på sjöfartens utsläpp till luft menar 
att en övergång till biogas inte skett i den 
utsträckning man hoppats. 

– En anledning är t ex att det inte har fun-
nits marknadsmässiga förutsättningar för 
storskalig produktion av biometan via förgas-
ning, säger hon och menar att beslutet går i 
linje med tidigare beslut att inte bygga ut det 
svenska naturgasnätet.

Nelly flyttar hem logistiken till Borås 
Nelly flyttar tillbaka sitt lager från 
Falkenberg till Borås under 2021. 
Ett hyresavtal har tecknats för en ny 
logistiklokal i Nordskogen, nära Nellys 
huvudkontor. 

Näthandlaren Nelly.com flyttade sin logistik 
från just Borås till Falkenberg 2012,  där då 
även Lekmer huserade. 2015 flyttade Lekmers 

logistik till ett automatiserat lager hos Schen-
ker Logistics  i Arlandastad, då Nellys logis-
tik krävde alltmer plats. Flytten förde med 
sig stora störningar för Lekmer som senare 
såldes av Qliro till konkurrenten Babyshop. 
Och nu lämnar även Nelly Falkenberg och 
återvänder till Borås, där man  också har sitt 
huvudkontor.

– Borås är ett strategiskt placerat kluster 

för distribution vilket ger oss tillgång till fler 
transportalternativ och möjlighet att erbjuda 
snabbare leveranser. Att vi samlar oss i Borås 
kan också bidra till att det blir enklare att 
arbeta tillsammans inom olika delar av bola-
get. Vi hoppas att så många som möjligt av 
våra medarbetare har möjlighet att följa med 
oss till Borås 2021, kommenterade Anna Ull-
man Sersé, då vd på Nelly, beslutet. 

– skillnaden är att nu äger vi fastigheterna 
själva, säger Joakim Hedin. 
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Med relativt enkla medel kan energianvänd-
ningen på lagret minska med 30 procent, enligt 
logicenters. 

lNg ger renare utsläpp än traditionellt sjöfartsbränsle, men regeringen vill inte se någon anslutning. 
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INNOVATION
OF  THINGS
Med den nya Galileo IoT- plattformen erbjuder GEBHARDT operatörer av intralogistik-
system möjligheten att fullständigt och konsekvent digitalisera och kontrollera alla 
komponenter från mekanik, styrning och mjukvara till samma digitala moln. 
Intralogistiken blir ”IoT- klar”.

GEBHARDT erbjuder inte bara sitt beprövade lager- och transportörsystem för 
framtidens industri, utan har också genom Galileo IoT, skapat en plattform som 
stöder ett inträde i Intralogistics 4.0. 

www.gebhardt-group.com

Nu i Sverige!
GEBHARDT Nordic AB
Göteborgsvägen 89,  431 30 Mölndal
Tel.: +46 703 060 623  •  sweden@gebhardt-group.com
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6. Intelligent Logistik

För tredje gången delar Intelligent Logistik 
ut priset Årets Logistiketablering; med syfte 
att lyfta fram intressanta logistikprojekt och 
spegla den utveckling som finns i logistik-
branschen. 

– Vi försöker fånga de trender som utmär-

ker året, och väljer ut projekt som sticker ut på 
olika sätt; genom tekniska lösningar, hållbar-
het, utformning eller hur väl flödena fungerar 
utifrån lagrets placering, säger Hilda Hultén, 
chefredaktör för Intelligent Logistik 

I fjol gick priset till Zalandos etablering i 
Brunna och i år är det fyra projekt som valts 
ut som nominerade, bland årets totalt 27 
logistikbyggen på över 10 000 kvm.

Ett av dem är Ateas nya logistikcenter i 
Växjö, som hanterar både logistik, återvin-
ning och konfigurering av främst IT-hård-
vara. Laget är utrustat med 3 000 kvm solcel-
ler på taket, och Atea har som mål att bli 100 
procent cirkulära, där all ny hårdvara som 
säljs ska komma tillbaka till Atea. 

– Miljöaspekten är svår att ignorera 2019. 
Hållbarhet och miljö är och blir allt viktigare, 
och där sticker Ateas etablering ut, både som 
fastighet och genom den logistik som bedrivs 
i den, säger David Almqvist, transaktionschef 
på Croisette och ny jurymedlem för Årets 
Logistiketablering.

Nästa nominerade är Lyko, som bygger ett 
nytt, högautomatiserat centrallager för sin 
snabbväxande e-handel med skönhetspro-
dukter på hemorten Vansbro i Dalarna. 

– Det är något som utmärker logistik-
året 2019, att e-handlare som Royal Design, 
Nordic Nest och Lyko bygger utanför de klas-
siska logistiklägena. Det visar ett stort fokus 
på mjuka värden och möjlighet att behålla 
kompetens. Lykos etablering går mot ström-
men på det sättet, att man dessutom automa-
tiserar är också modigt, säger Hilda Hultén. 

Här är de nominerade till Årets Logistiketablering 2019
Fyra nominerade slåss om utmärkelsen Årets Logistik-
etablering 2019, som delas ut på öppna scenen under 
Logistik & Transport 6 november kl. 16.30. De som 
tävlar är Lyko i Vansbro, Atea i Växjö, Speed i Borås 
och Nowaste Logistics i Helsingborg.

Växande tredjepartlogistik
Tredjepartslogistik är en bransch i stark till-
växt, och 2019 är 10 av 27 byggen helt eller 
delvis ämnade för TPL-verksamhet. Att de 
två övriga nominerade är tredjepartlogistiker 
förvånar nog därför ingen.

Speed Logistics gör årets till ytan största 
logistiketablering, där den 38 000 kvm stora 
lagerbyggnaden som färdigställdes 2018 nu 
byggs ut med 45 000 kvm. Lagret ligger i glöd-
heta Viared som får fyra större etableringar 
under året. 

– Speed växer väldigt snabbt och sedan har 
vi få ”megalager” i Sverige, särskilt inom tred-
jepartlogistik, säger David Almqvist. 

Den fjärde nominerade är Nowaste Logis-
tics högautomatiserade TPL-lager på Tostarp 
i Helsingborg. Byggnaden sticker ut med sin 
påkostade fasad. 

– Vacker arkitektur är man inte bortskämd 
med inom logistiken. Dessutom är Nowaste 
en intressant uppstickare inom TPL-logisti-
ken, med många välkända kunder i ett super-
hett läge.

Automation är också en tydlig lagertrend 
just nu, samtliga finalister investerar i auto-
mationslösningar. 

glada vinnare: Eva sterner på NrEp logicenters och Zalandos nordenchef David Hejgaard vid 
prisutdelningen av Årets logistiketablering 2018. Årets prisutdelning hålls på logistik & transports 
öppna scen den 5/11 klockan 16.30.
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1 Etableringen ska möta ett reellt behov 
eller utgöra en smart lösning ur flödes-
perspektiv för brukare och kunder. valet 
av logistikläge ska vara optimalt utifrån 
brukarens in- och utgående flöden och 
ge lägsta möjliga miljöpåverkan för 
dessa.

2 Byggnaden ska vara innovativ, nytänkan-
de eller överraskande i sin utformning, 
placering eller i sin funktion när det gäller 
val av logistikläge, design, arkitektur, 
energianvändning, arbetsmiljö, automa-
tions- och  /eller hanteringslösningar.

3 Byggnaden ska vara energieffektiv och 
miljöcertifierad, t ex enligt Eu Green 
Building, BREEAM eller Leed eller vara 
utformad för att klara en sådan certifie-
ring.

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

KrITErIEr ÅrETS  
LogISTIKETaBLErIng:

Tobias Jonasson, Mysigma

David Almqvist, croisette

Hilda Hultén, Intelligent Logistik 

Gustaf Berencreutz, Intelligent Logistik

Jury För ÅrETS  
LogISTIKETaBErIng

Nominerade till Årets logistiketablering 2019 

Speed Logistics, Viared Borås 
Storlek: 45 000 kvm (tillbygge)

Fastighetsaktör NREP Logicenters. 

driftsättning Hösten 2019

Årets största logistiketablering med en kaxig byggtakt: totalt har 83 000 kvm slagits upp under två 
snabba etapper (2018 och 2019). Lagret ett av Nordens största tPL-lager med planer på automa-
tion (Autostore). Intressant affärsupplägg med bemanningsverksamhet som bas för att driva tPL-
verksamhet, vilket tycks kostnadseffektivt. tPL är på stark tilllväxt just nu och etableringen speglar 
en tydlig trend i logistikbyggarbranschen. 

Atea, Nylanda Växjö 
Storlek: 27 000 kvm

utvecklare: Logistic contractor (Ägare NRP/Wilfast)

driftsättning våren 2019

Intressant logistikupplägg med mycket värdeskapande tilläggsservice förutom logistik, som  
konfigurering, renovering, stort fokus på cirkulär logistik, med bas i en recycling-tjänst för elektro- 
nik/telecom. Bra lokalisering utifrån kompetensförsörjning. Automatiserat med skyttelanläggning 
(Knapp) och kartongmaskin som anpassar storleken till innehållet och minimerar luft. Solcells-
anläggning täcker större delen av energibehovet
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Här är de nominerade till Årets Logistiketablering 2019

LULEÅ

Nominerade till Årets logistiketablering 2019 

Lyko, Vansbro 
Storlek: 13 000 kvm. 

utvecklare: Logistic contractor, Ägare: Ängsö Logistik 

tillträde Hösten 2019, inflytt våren 2020. 

vågad satsning på automatisering med skyttlar (SSI Schäfer), en investering på 85 miljoner kronor. 
Hanterar brett sortiment med 55 000 artiklar. udda val av lokalisering, med fokus på att värna det 
lokala och behålla personal och kompetens. Intressant e-handelsaktör med stark tillväxt (49 % 
tillväxt 2018). Etableringen möjliggör en geografisk expansion till Finland som ny marknad. Snygg 
fastighet. 

Nowaste Logistics, Helsingborg 
Storlek: 11 000 kvm (med höglager)

Fastighetsaktör: catena

driftsättning: Hösten 2019. 

ovanligt snyggt lagerbygge, fasad med koppartrianglar som ska symbolisera digitalisering. Modigt 
tPL-upplägg med ett automatiserat höglager för omni/e-handel med skyttellösning Knapp, oSR, 
plockstationer, varumottagning och paketsortering, som lockat e-handelskunder som Björn Borg, 
RNB (Brothers och Polarn&Pyret) och Panduro Hobby. Glödhett logistikläge på tostarp. Intressant 
tPL-aktör med ambition att vara branschens attraktivaste arbetsgivare. 
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Marknaden för logistikfastigheter fortsätter 
att vara het, och hittills märks ingen kon-
junkturavmattning av för segmentet. Under 
2019 färdigställs 27 logistikfastigheter som är 
över 10 000 kvm stora i Sverige, totalt 590 150 
kvm, enligt Intelligent Logistiks statistik, och 
redan nu ser både 2020 och 2021 ut att bli lika 
starka byggår för svensk logistik. Hittills har 
24 nya logistikbyggen aviserats i Sverige som 
beräknas färdigställas under nästa år. Totalt 
är det 538 000 kvm ny logistik som beräk-
nas tillkomma under 2020, ännu med flera 
månader kvar innan byggfönstret stängs för 
året. För 2021 är de aviserade projekten än så 
länge få, men Biltemas, Rustas och Mios stora 

tillbyggen, Axfoods nya automationslager i 
Bålsta och Icas i Brunna beräknas stå klara 
då. Tillsammans med DB Schenkers terminal 
i Södertälje är redan 360 000 kvm planerade 
för färdigställande 2021. 

Under 2019 dominerade Göteborgsregio-
nen byggligan i Sverige, med Borås i spetsen. 
Fyra av sju Göteborgsprojekt stod 2019 att 
finna i Borås. Totalt byggdes runt 188 000 
kvm logistikytor i regionen. Även 2020 går 
Göteborg starkt med sex planerade projekt 
på sammanlagt 191 200 kvm, och i år är det 
Landvetter som leder Göteborgsligan med 
tre byggprojekt. Även Stockholm går starkt 
under 2020 med 5 byggprojekt på samman-
lagt 128 500 kvm, samtliga belägna i norra 
Stockholm. 

Skånes år 
Men allra flest nya logistikytor 2020 får dock 
västra Skåne. I Malmö- och Helsingborgsre-
gionen byggs totalt nio nya logistikfastigheter 
med en sammanlagd yta på 193 250 kvm. 

De största skånebyggena är Frode Laur-
sens 36 000 kvm stora TPL-lager i Åstorp, och 
Postnord TPLs nya, 30 000 kvm stora lager, 
som Skanska bygger i Södra Väla utanför 
Helsingborg. Även uppstickaren SLP bygger 
ca 14 000 kvm i Södra Väla, på en 29 000 kvm 

stor tomt som förvärvades av Helsingborgs 
stad i oktober. Enligt SLP är hyresgäster på 
väg in och byggstart beräknas till slutet av 
2019. SLP har också förvärvat en tomt nära 
hamnen i Malmö på ca 28 000 kvm av Stena 
tidigare i år. 

– Det finns en gammal detaljplan för fast-
igheten så det innebär att vi kan bebygga den 
helt utan storleksbegränsning, säger SLPs 
fastighetschef Christian Berglund. 

Lossnat för Landskrona
Den stora uppstickaren i Skåne är Lands-
krona, som ligger mellan Helsingborg och 
Malmö men räknas till Malmöregionen i lis-
tan över Sveriges bästa logistiklägen, som får 
två större etableringar under 2020. 

– Landskrona var svalt i flera år, trots att 
DSV har en stor anläggning där. Men nu är 
tomterna slut, säger Christian Berglund.

Dels bygger det nya logistikfastighetsbola-
get CH Square ett 20 000 kvm stort lager för 
e-handelsaktören Na-kd, som därmed flyttar 
sin nordiska distribution från Nederländerna 
till Landskrona, och dels bygger Logicenters 
en 24 000 kvm stor anläggning där halva ytan 
är uthyrd till Thomas Cook Travel Retail och 
halva byggs på spekulation. I september gick 
Vings ägare Thomas Cook i konkurs, men 
enligt Logicenters vd Matthias Kettelhoit 
påverkar det inte byggplanerna. 

– Vi bygger vidare enligt plan. Det är ”busi-
ness as usual” och vi har nya hyresgäster på 
väg in på de resterande ytorna, kommenterar 
han. 

Enligt Christian Berglund på SLP har prop-
pen verkligen gått ur för logistik i Skåne. 

– Äntligen levererar Skåne! Boozt har 
visat att man kan driva e-handel från Skåne, 
och nu kommer Na-kd till Landskrona. Sen 
går det bra för TPL-bolagen, både Postnord, 
Frode Laursen och Nowaste är jätteduktiga 
och växer här. 

SLP får också förfrågningar som att sälja 
tomten de förvärvat i Malmö. 

– Vi har ett problem med markbrist i Skåne, 
det är trögt att få loss tomter till ny logistik. 

Ett markområde som finns tillgängligt för 
logistiketableringar är Malmö stads mark i 
Norra hamnen. Malmö arbetar aktivt för att 
föra över gods till järnväg och sjöfart, och 
att minska genomfarten av lastbilar. I Norra 
hamnen finns krav på att etablerad verksam-
het ska utnyttja intermodaliteten med gods 

Byggyra för logistik i Skåne 
2020 blir ännu ett starkt byggår för logistikfastigheter 
med 24 aviserade byggen på totalt 538 000 kvm. Stor-
stadsregionerna dominerar byggligan, och allra mest 
logistik byggs i Skåne, där en dryg tredjedel av nästa 
års tillkommande ytor hamnar. 

över kaj och via järnväg, vilket uppenbarligen 
skrämmer bort många intressenter. 

– Vi har lagt mycket kraft och pengar på att 
förbereda marken i Norra hamnen för etable-
ringar och intermodala transporter, och då 
vill vi att det utnyttjas, sa Magnus Alfreds-
son, tidigare etableringsansvarig på Malmö 
stad i våras. 

Catena satsar i Skåne och Göteborg
Catena står för de övriga fyra byggprojekten i 
Skåne under 2020, totalt 69 100 kvm. 

Dels bygger Catena ut Boozts logistik i 
Ängelholm med 22 800 kvm, anläggningen. 

– Vi bygger ett separat lager men med en 
förbindelsegång till Booztz befintliga lager i 
E-city Engelholm. Sen har vi förvärvat ytter-
ligare 600 000 kvm mark på andra sidan E6 
för att utöka parken, där detaljplanearbetet 
pågår, berättar Catenas vd Benny Thögersen. 

Catena bygger också två logistikanlägg-

ningar på Tostarp i Helsingborg som ska bli 
klara under 2020; en terminal på 18 300 kvm 
för Postnords räkning och en 18 000 kvm 
stor utbyggnad för Nowaste Logistics. Det är 
den tredje etappen i Nowastes expansion på 
Tostarp– 2018 byggdes en 30 400 kvm stor 
logistikbyggnad och i november i år färdig-
ställs ett nytt höglager på ca 11 000 kvm. 

Det fjärde 2020-bygget är ett lager för flytt-
gods på totalt ca 10 200 kvm för DHL Express 
räkning i Sunnanå utanför Malmö. 

– Vi har lite vakanser kvar i multihyres-
gästlagret på 36 000 kvm som vi färdigstäl-
ler i Sunnanå i år, men det går framåt. Vi har 
också hyrt ut det lager i Kungälv på 8 000 kvm 
som vi köpte innan sommaren till Ecoligens, 
och har fått en markanvisning på 200 000 
kvm mark i Landvetter Logistikpark, så det 
går framåt för oss även i Göteborg, säger 
Benny Thögersen.

AV HILDA HuLTéN

»Landskrona var svalt 
i flera år, trots att DSV 
har en stor anläggning 
där. men nu är tomterna 
slut«

logistikbyggen som planeras färdigställas 2020

läge Brukare fastighetsaktör* storlek (kvm)

upplands Bro dahl Stendörren 56 500

Göteborg/Landvetter Postnord tPL Bockasjö 46 000

Helsingborg/Åstorp Frode Laursen Frode Laursen 36 000

Göteborg/Hisingen Jollyroom castellum 35 650

Göteborg/Hisingen Spek Bockasjö 35 100

Helsingborg/Åstorp Postnord tPL Skanska/Logicenters 30 150

Arlandastad veddestagruppen Skanska/Logicenters 25 000

Landskrona thomas cook/Spek Logicenters 24 000

Göteborg/Landvetter dawa däck Bockasjö/Swedavia 23 400

Helsingborg/ 
Ängelholm

Boozt catena 22 800

Malmö/Landskrona Na-kd cH Square 20 000

Stockholm/ulvsunda ospec. kund Sagax 19 000

Helsingborg/tostarp Postnord catena 18 300

Stockholm Nord/ 
Rosersberg

Spek Bockasjö/Kilenkrysset 18 000

Helsingborg/tostarp Nowaste Logistics catena 18 000

Göteborg/Arendal Ica Ncc 17 000

Mellansverige/Gävle Billerud Korsnäs Gävle Hamn 15 000

Helsingborg Spek SLP 14 000

Halmstad GN transport GN transport/MMB 13 400

örebro Swedol Eget/tA Bygg 10 500

Malmö/Sunnanå dHL Express catena 10 200

Gävle hamn Yilport Gävle Hamn/Ncc 10 000

Arlandastad Spek Prologis 10 000

Göteborg/Landvetter Bevego Lc 10 000

antal projekt: 24

total yta: 538 000

* Av tidningen känd ägare, utvecklare och/eller kontrakterad byggare. 

Magnus alfredssson vid ett fördjupningsspår om skåne som logistikläge på Business arena Malmö  
i våras. Här med Christian Berglund, slp Hans sahlin, Castellum och Benny thögersen, Catena. 
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byggs 16 nya logistikfastigheter för tredjepartslogistik i sverige.
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”Enligt oss verkar det som att Catena vär-
deras som om det till 100 procent består av 
premiumfastigheter inom logistik, men efter 
att ha analyserat Catenas portfölj tror vi att 
marknaden har underskattat risken i den del 
av portföljen som består av äldre byggnader 
och som avser sekundärlägen”, skriver rap-
portförfattaren Niklas Wetterling, analytiker 
på DNB i analysen.

DNB menar att det råder brist på logis-
tikfastigheter för närvarande och att i prin-
cip alla kvadratmeter, oavsett kvalitet, hyrs 
ut. Att mycket mark är under utveckling nu 
kommer däremot på längre sikt leda till press 
på utbudet av äldre logistikfastigheter. DNB 
menar också att skillnaden i avkastning mel-
lan moderna premiumfastigheter och äldre 
logistikfastigheter på sämre lägen, idag är för 
liten och menar att denna kommer bli större 
så snart de första tecknen på att marknaden 
återvänder till jämvikt syns.

DNB sätter riktkursen för Catena till 260 
kronor, en nivå som aktien handlades för 
innan en brant kursuppgång under somma-
ren. När rapporten släpptes den 24 september 
handlades aktien för 316 kronor, vilket värde-
rar Catena till ca 11,9 miljarder kronor. I bör-
jan av oktober hade aktiekursen inte påver-
kats nämnvärt av analysen.

– Jag kan inte kommentera aktien, men tit-

tar man på vårt bestånd så ligger mer än 80 
procent i de tio bästa logistiklägena i landet, 
säger Benny Thögersen.

Intelligent Logistik har sökt DNBs Niklas 
Wetterling som avböjt att kommentera ana-
lysen.

Säljer inte 
Catena är Sveriges största logistikfastighetsä-
gare: Med det som nu utvecklas inräknat 
finns omkring 1,7 miljoner kvm logistik-
fastigheter i beståndet, och vakansgraden lig-
ger på omkring 4,5 procent. 

– Mycket lägre än så ska vi inte ligga, man 
måste ha lite vakanser att jobba med för att 
inte låsa sig och kunna erbjuda kunderna 
möjligheter att flytta på sig och växa. 

Flera svenska logistikfastighetsbolag har 
passat på att sälja logistikportföljer under 
2019, och fått bra betalt. Bland annat sålde 
Bockasjö hela sitt bestånd till Prologis och 
Corem sålde ett 30-tal fastigheter i vad som 
kan klassas som sekundärlägen till Black-
stone i våras. Men några sådana säljplaner 
har inte Catena. 

– Vår affärsidé är att vara långsiktiga ägare 
och utveckla våra logistikfastigheter från ax 
till limpa. Det ger också mer trygghet för våra 
hyresgäster.

AV HILDA HuLTéN

Catenas logistikportfölj under lupp

Partner

Logistikläget 2020 samlar branschen kring de nu  
viktigaste frågorna inom logistiken , med ett särskilt 
fokus på logistiklägen och etableringar.  

Välkommen till en dag full av trendspaningar, paneler 
och nya insikter!

Under dagen avslöjas vilka som är Sveriges 25 bästa 
logistiklägen 2020 med ett efterföljande panelsamtal  
– stämmer listan överens med verkligheten? Varuägare  
och TPL-aktörer berättar om hur de valde läge. Vi dis-
kuterar kapacitetsbrist i elnätet, säkerhet och logistik, 
hållbarhet och andra aktuella logistikfrågor. 

För fullständigt program och anmälan: 
intelligentlogistik.com/logistiklaget-2020

6 februari, 2020

Berns, Stockholm

intelligentlogistik.com/logistiklaget-2020

Bland talarna: 

Rebecka Norberg  
moderator

Rickard Lyko  
Lyko

Linda Persson  
Bockasjö

Freddy Jönsson  
Hanberg  
Totalförsvarstiftelsen

Christian Fredrixon  
Ica Fastigheter

Markus de Minckwitz  
Savills UK

Cathrine Danin  
Swedbank

Anja Alemdar  
Energiföretagen

I september släppte den norska banken DNB en aktie-
analys av Catenas fastighetportfölj där man varnar för 
att bolaget är övervärderat. 

– tittar man på vårt bestånd så ligger mer än 80 procent i de tio bästa logistiklägena i landet,  
säger Benny thögersen.
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Elektronikhöjden i Veddesta i Järfälla kom-
mun är ett klassiskt logistikområde i Stock-
holm, och ett av få lägen i regionen som 
fortfarande har en okej placering utifrån 
uppgiften att serva det växande behovet av 
snabba cityleveranser. I området finns bland 
annat Dahls centrallager, UPS och Postnord 
har paketterminaler här. Elektronikhöjden 
ligger ett stenkast från E18 och kommer så 
småningom få ännu bättre tillgänglighet tack 
vare bygget av nya E4 Förbifart Stockholm. 
Dahl håller på att bygga ett nytt centrallager i 
Upplands Bro som ska stå klart 2020 men har 
ändå valt att ta över Linas Matkasses gamla 
lager, också ägt av Corem, vid Elektronik-
höjden som en kompletterande terminal för 
cityleveranser.

– För mig är det ett kvitto på att man måste 
ligga så här nära Stockholm för att klara pre-
miumleveranser, säger Jesper Carlsöö, mark-
nads- och uthyrningschef på Corem Property 
Group. 

Hans erfarenhet av hur nära man behöver 
ligga city för att lyckas hålla premiumleveran-
ser, är inom två mil från centrala Stockholm 
och inom en mil i Göteborg. 

– Men det blir allt svårare att göra det när 
städerna växer och logistiken trängs ut.

Bygger om gammalt höglager
Corem grundades 2007 och har satsat mycket 
på att köpa äldre, stadsnära logistik och lätt-
industri – och vidareutveckla den. 

– När vi startade för 12 år sedan hade ingen 
kunnat ana vilket tryck det skulle bli på den 
här typen av fastigheter. 

Efter en framgångsrik avyttring av ett 
30-tal logistik- och blandfastigheter i lite 
mer udda lägen till Blackstone tidigare i år, 
är fastighetsbeståndet renodlat till logistik 
nära de tre största städerna. Störst är bestån-
det i Stockholm, och i det ingår även en del 
utmanande fastigheter, som kanske inte alltid 
möter marknadens krav på moderna fastighe-
ter. Ett av dem var en 25 000 kvm stor fast-
ighet som elektronikgrossisten Elfa lämnade 
2017 i samband med att koncernen flyttade 

all sin logistik till Holland – med ett 3 000 
kvm stort, 22 meter högt höglager på tomten 
Veddesta 2:79 i Järfälla på Elektronikhöjdens 
topp. Att fylla en äldre automationslösning i 
ett höglager med nya hyresgäster är inte det 
lättaste. 

– Samtidigt hade vi MTAB Transport, som 
varit kund till Corem sedan bolaget bildades, 
men som vuxit ur sina lokaler i Bromma. På 
pappret fanns det ingen chans att få plats med 
ett lager som täcker MTABs behov på tom-
ten, men i och med att det fanns bygglov för 
att bygga på höjden kom vi på lösningen att 
bygga lager i flera plan. 

Lager i tre våningar 
Avtalet innebär att MTAB går från två olika 
lager i Bromma på ca 6 500 kvm vardera, till 
ett samlat lager med mer totalyta och effekti-
vare logistik. 

Det gamla höglagret rivs och bottenplat-
tan för höglagret utökas till 5 000 kvm, sedan 
byggs lager i tre plan varav bottenplanet får 
en takhöjd på nio meter, övriga plan sju res-
pektive sex meter. De befintliga kontoren 
renoveras. Snabbgående varuhissar förbinder 
våningsplanen med varandra. 

– MTAB hade inget behov av 12 meters 
takhöjd för sin verksamhet, så sex–sju meter 
räcker mer än väl. Det blir alltså inga entre-
solplan utan full bärighet i samtliga plan, det 
är som att bygga tre stycken 5 000-kvm-lager 
ovanpå varandra. 

Bygger gör MVB AB och totalt får den 
utbyggda fastigheten, som ska stå klar för 
inflyttning under andra kvartalet 2021, en 
uthyrningsbar yta på 35 000 kvm, där MTAB 
hyr 16 900 kvm. MTAB är specialiserade på 
nischade, känsliga transporter, så hela fast-
igheten får en hög säkerhetsklass. Den andra 
delen fastighetens ytor, 16 500 kvm, hyr 
Aritco Lift sedan 2018. 

– Vi bygger om så att vi får en nettoökning 
av ytorna i fastigheten på 10 000 kvm, det 
hade inte gått utan att bygga på höjden. 

Enligt Jesper Carlsöö är det något dyrare 
att bygga i tre plan, men möjligheten att få till 

Löser citynära markbrist med trevåningslager
På en gammal höglagertomt i Järfälla strax utanför 
Stockholm bygger Corem nu lager i tre plan för hyres-
gästen MTABs räkning. På en ca 5 000 kvm stor bot-
tenplatta kommer 16 900 kvm lager rymmas. ”Det är 
som att bygga tre stycken lager på varandra, fast med 
snabbgående varuhissar mellan planen” berättar Jesper 
Carlsöö på Corem. 

ett större, citynära lager väger upp det. Lös-
ningen är inte världsunik, men helt klart en 
ovanlig lösning på den nordiska marknaden. 

– Jag tror att vi kommer att få se fler sådana 
här lösningar framöver i takt med att mark-
bristen nära city blir mer akut. Successivt 
hamnar logistik i vägen för städernas till-
växt och trängs undan av bostadsbyggande, 
och särskilt i södra Stockholm har vi inte sett 

någon direkt utveckling mot att skapa några 
nya logistikområden för citylogistik, som 
måste ligga nära centrum. Västberga kommer 
säkert också omvandlas på sikt, men frågan är 
vart staden tänker att den verksamheten ska 
ta vägen? Den frågan måste lösas innan man 
kan avveckla f ler logistikområden, städer 
fungerar inte utan citynära logistik. 

AV HILDA HuLTéN

Elfas gamla lager på Elektronikhöjden innan ombyggnationen. 
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Visionsbild av fastigheten där det gamla höglagret ersätts av ett nytt, större trevåningslager. genom 
ombyggnaden ökas ytorna från 25 000 till 35 000 kvm.

– Jag tror att vi kommer att få se fler sådana här lösningar framöver i takt med att markbristen nära 
city blir mer akut, säger Jesper Carlsöö. 
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I takt med att andra fastighetssegment som 
bostäder och handel svalnat har logistik-
fastigheter blivit allt hetare, och allt fler aktö-
rer söker sig till logistikbyggarbranschen. Så 
även nya CH Square. Det var efter att Peter 
Nilsson plötsligt fick lämna posten som vd 
för TPL-företaget Speed Logistics i höstas och 
kom i samspråk med Charmillas vd Jan Lind-
berg, som idén till CH Square föddes. 

– Jan Lindberg är en av Sveriges vassaste 
logistikbyggare och han var sugen på att göra 
något nytt, inte bara bygga åt andra. Vi hade 
en dialog där han föreslog att om jag kunde 
sätta ihop ett vasst team med erfarenhet av 
logistik så skulle vi kunna bygga upp något 
riktigt bra tillsammans, berättar Peter Nils-
son.

Senare kom Hökerum med i projektet, ett 
bolag där Jan Lindberg också varit verksam 
för många år sedan. Hökerum är baserade i 
Ulricehamn och har främst byggt flerbostads-
hus tidigare, med stor framgång. Tidigare i 
år kommunicerade man att man gärna vill 
bygga logistik, med billiga byggpriser som 
försäljningsargument. Hökerums vd Viktor 
Ståhl blir styrelseledamot i det nya bolaget.

Viareds doldis 
Boråsbaserade Charmilla är lite av en doldis 
inom logistikbyggen men har byggt det mesta 
av Viareds logistikfastighetsbestånd. Char-
milla bygger enligt ett koncept de kallar delad 
totalentreprenad, som enligt Jan Lindberg gör 
byggena 30 procent billigare än traditionella 
byggentreprenader.

– Vi är ganska unika med det. Vi sköter rit-
ningsarbete, samordning och planering men 
varje entreprenör ansvarar fullt ut för sin del 
av byggprojektet. Det blir inga mellanhänder 
och inga pålägg på underentreprenörers arbe-
ten, säger Jan Lindberg, som blir styrelseord-

förande i CH Square. 
Charmilla byggde fram till för ett par år 

sedan i princip alla projekt år Logicenters, 
även i andra delar av landet. Men nu tycks 
bolagen ha gått skilda vägar med besked. 
Bland annat byggde Charmilla den första 
etappen av Speeds nya jättelager på Viared, 
men inte den andra. Nu går Charmilla alltså 
hela vägen och startar en konkurrent till de 
stora logistikutvecklarna.

Kvartett från DHL 
CH Squares affärsidé är att bygga logistik-
fastigheter standardiserat – men också kun-
danpassat. Den operativa verksamheten leds 
av Peter Nilsson, som har lång bakgrund från 
“kundsidan” i logistikbranschen. Innan vd-
jobbet på Speed Logistics var han vd på DHL 
Supply Chain, och därifrån har han fått med 
sig tre gamla kollegor i det nya fastighetsbo-
laget; Mikael Jinglöv, Johan Gustavsson och 
Alexander Söderberg. 

–Tillsammans har vi stor erfarenhet av 
att sitta på den andra sidan, vi har beställt 
logistikfastigheter, förhandlat kontrakt och 
vi känner till alla aktörer på fastighetsmark-
naden väl. Tillsammans med Charmillas 
byggkunskaper och Hökerums erfarenhet av 
förvaltning blir vi en stark konstellation, få 
andra logistikfastighetsbolag har den bred-
den. 

Bygger för Na-kd i Landskrona
Första projektet för CH Square blir att bygga 
ett nytt, 20 000 kvm stort i Landskrona för 
e-handlaren Na-kd. Fastigheten ska vara klar 
för inflyttning under andra halvan av 2020, 
och tomten, som de köpt av Landskrona kom-
mun, ligger vid E6, ett stenkast från Oatly och 
DSV. 

– Vi har option för att bygga minst 10 000 

CH Square – nytt logistikfastighetsbolag 
Fastighetsaktörerna Charmilla och Hökerum startar 
ett nytt logistikfastighetsbolag; CH Square, tillsam-
mans med ett gäng logistikprofiler från DHL.
– Vi ser stora möjligheter på marknaden och vår sam-
lade erfarenhet från hela kedjan är en styrka.  
Planen är att bygga logistikfastigheter i hela Sverige, 
säger nye vd:n Peter Nilsson. 

kvm till på tomten, berättar Peter Nilsson. 
Nätmodisten Na-kd grundades 2015 och är 

idag ett av Europas 20 snabbast växande före-
tag. Bolagets nuvarande lager ligger i Neder-
länderna. Det nya lagret kommer att hantera 
ordrar och returer från bolagets nordiska 
kunder. Lagret i Nederländerna ska fortsatt 
försörja Centraleuropa. Lagret kommer att 
automatiseras, men vilken teknik det blir är 
inte offentligt än. 

– Det är ett automatiserat robotlager, alla 

detaljer är inte klara än utan kommer att 
klarna mer kommande veckor, kommenterar 
Hanna Hellander, projektledare på Na-kd. 
Etableringen kommer innebära att leverans-
tiden kortas med 1–2 dagar för de nordiska 
kunderna och möjliggöra samma dag-leve-
rans till flera nyckelregioner för Na-kd. Det 
nya lagret kommer trots automation säkra 
hundratals jobb i kommunen under de kom-
mande åren, enligt bolaget. 

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

gänget bakom nya fastighetsbolaget CH square: CH står för Charmilla, Hökerum och square står 
för den operativa kvartetten, men ska också föra tankarna till kvadratmeter och lagerlådor.

Det första projektet för CH square blir att bygga ett 20 000 kvm stort lager i landskrona för Na-kd. 
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Diskussionen tog avstamp i en stor interna-
tionell studie om betalningsviljan för hemle-
veranser, som logistikforskaran Fredrik Eng 
Larsson på Stockholms universitet medverkat 
i. Studien, på 8,5 miljoner europeiska hemle-
veranser, visar att det finns en betalningsvilja 
för hemleveranser av dagligvaror hos konsu-
menterna: I snitt betalade de 6,5 euro för sin 
leverans och var beredda att betala en euro 
mer för en 13 timmar snabbare leverans, eller 
för ett 1,3 timmar snävare tidsfönster.

– Men min poäng är inte att dessa resultat 
gäller generellt i hela handeln, utan att man 
genom att mäta på riktigt och inte bara fråga 
med enkäter eller förlita sig på anekdoter kan 
få ut ganska mycket information som man 
kan använda för att styra verksamheten, sa 
Fredrik Eng Larsson. 

Mothugg från Svärdson
Men att det finns en betalningsvilja för hem-
leveranser, var dock inget som Pär Svärdson, 
vd Apotea, köpte med hull och hår – i alla fall 
inte för deras produkter.

– Förut tog vi 95 kronor för hemleverans 

om man beställde för under 600 kronor, men 
nästan ingen valde det. Men sen, när de får 
hemleverans gratis, skriver de typ ett tackbrev 
på en A4 för att det är så fantastiskt, sa Pär 
Svärdson, som pekade på det motsägelsefulla 
i det. 

– Det finns ingen betalningsvilja – men 

Omtvistad betalningsvilja för hemleverans
Åsikterna om vad kun-
derna vill ha när det gäller 
frakt gick isär under ett 
av få konferensspår med 
logistikinriktning under 
Business Arena Stock-
holm i september. 

kunderna tycker det är fantastiskt. 
Ett annat resultat från studien var att kun-

der som handlade mycket och ofta brydde sig 
mer om låga varupriser än priset på frakten, 
vilket kan vara intressant för e-handelsföre-
tag. Pär Svärdson menade att detta dock är en 
enkel ekvation att lösa för Apotea. 

– Vi vill nå alla kunder genom att vara bäst 
i klassen både på frakt och pris, sa Pär Svärd-
son, och pekade på att de under hans Adlibris-
tid, strävade efter att alltid ha lägre priser än 
konkurrenten Bokus, något han fortfarande 
tycker är en utmärkt idé. 

– Det är väldigt bra att få sina konkurrenter 
att gå back. 

Kunden i fokus
I panelen fanns även Anna-Karin Hag, CFO, 
Corem Property Group, Anna Ullman Sersé, 
som vid tillfället för seminariet var vd på 
Nelly, men som nu lämnat det uppdraget,  
och Jennifer Emam, entreprenör/apoteksä-
gare, Bara Apotek, och de stod för andra 
kunderbjudanden. För det fysiska apoteket 
var relationen till den återkommande kunden 
det viktiga. Även för Corem var kunden som 
”sitter kvar” den viktiga. För Nelly är logisti-
ken sekundär – istället lägger man sin innova-
tionskraft på att inspirera de unga kvinnliga 
konsumenterna till köp. 

– Vi lägger mycket kraft på inspiration till 
vad man ska köpa, till den unga tonåringen. 
Vi erbjuder gratis leverans på 3–5 dagar i Sve-
rige, sedan kan man betala för express och 
hemleverens. Hemleveransen är inte särskilt 
populär, vilket jag tror beror på att 20-åringen 
inte vet när hon är hemma, sa Anna Ullman 
Sersé.

Hållbarhet med gratisfrakt
Att hemleverans och gratisfrakt uppskattas av 
många konsumenter är tydligt, men hur håll-
bart är beteendet? 

Anna Ullman Sersé menade att en konsoli-
dering av e-handelsflödena måste till, och att 
en växande mat-e-handel kan vara den pus-
selbit som saknas. 

– Maten är en viktig nyckel i det här. Om 
den blir ett kontinuerligt flöde som andra 
e-handlare kan hoppa på, då tror jag att 
e-handeln ur ett transportperspektiv skulle 
kunna vara något positivt. 

Det kräver dock volym och en sådan full-
matad ”slingbil” är långt från hur det ser ut 
idag, menade sa Anna Ullman Sersé. 

– Det är ganska jobbigt att se Mathem, Bud-
bee, Airmee och Best passera mitt hus inom 
en timme, det känns ju inte superhållbart. Det 
måste ske någon typ av konsolidering. 

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

anna Ullman sersé, Jennifer Emam och fredrik Eng larsson diskuterade logistik som en del av kunderbjudandet, med särskilt fokus på hemleveranser, 
på Business arena.

– Det finns ingen betalningsvilja för hemleverans – men kunderna tycker det är fantastiskt,  
sa pär svärdson. Här med anna-karin Hag. 
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Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar 
med tillhörande logistik åt den så kallade fem-
klövern; Region Uppsala, Västmanland, Öre-
bro län, Dalarna och Sörmland. Den senaste 
upphandlingen innebar ett byte av distributör 
från Onemed till Apotekstjänst – med flytt av 
centrallagret från Göteborg till Uppsala. Den 
1 oktober 2019 tog Apotekstjänst över distri-
butöionen, och problemen lät inte vänta på 
sig. Redan 3 oktober larmar regionerna: ”I 
natt skulle första transporten med gods från 
Apotekstjänst AB kommit. Tyvärr så kom det 
ingenting”, skriver man från Örebro enligt 
SVT, som beställt ut mejl från den ansvariga 
nämnden Varuförsörjningen.Från Sörmland 
mejlar man: ”I Eskilstuna har 20 kollin av 150 
levererats. Katrineholm har fått 1 kolli. Nykö-
ping har inte fått någon leverans alls.”

”Det har väl inte undgått någon att vi har 
problem med vår första leverans från Apo-
tekstjänst.” skrev en tjänsteman till poli-
tikerna i den ansvariga nämnden i Region 
Uppsala, och fortsätter med den givna förkla-
ringen till den uteblivna leveransen: ”Det som 
sagts till mig muntligt är att det varit problem 
med plock och att arbetet med att få in varor 
från Kungsbackalagret, samtidigt som daglig 
drift, kraftigt underskattades.”

Apotekstjänst har sedan, enligt mejlen, 
lugnat nämnden med att man ska lösa proble-

men under helgen, då de tagit in extra beman-
ning. Något som dock inte sker. 

Inställda operationer
Veckan därpå blir läget alltmer akut, den 9 
oktober blir region Uppsala och Örebro först 
att gå upp i stabsläge, på grund av brist på ele-
mentärt sjukvårdsmateriel som svalgtuber, 
provtagningsrör, sterila handskar och kate-
trar. Flera sjukhus, bland andra Akademiska 
sjukhuset i Uppsala, tvingas ställa in plane-
rade operationer. 

Apotekstjänst beklagar situationen och 
ger flera förklaringar. ”Beställningarna från 
dag ett var mycket större än de som angavs 
i avtalet”, säger talespersonen Eric Aronson 
till Dagens Medicin. ”För att klara volymerna 
har vi tyvärr försökt rädda situationen genom 
att ’våldföra’ oss på processer och IT-stöd. Det 
har med facit på hand varit ett felaktigt beslut 
då det skapat fel och produktionsstopp, vilket 
i sin tur försämrat i stället för att förbättra” 
skriver bolagets vd Tomas Hilmo den 9 okto-
ber i ett mejl, enligt SVT. 

Apotekstjänst har varit i hetluften förr. 
När man 2013 skulle leverera dosläkeme-
del till drygt 90 000 patienter i nio regioner, 
ledde bland annat IT-problem till försenade 
och felaktiga leveranser. När Apotekstjänst 
2018 vann den aktuella upphandlingen av 

Leveranskaos i vården (hur logistik blir förstasidesnyheter) 

Under de första veckorna i oktober har det varit  
logistikkaos i vården, när nytillträdda TPL-företaget 
Apotekstjänst, inte lyckats sköta leveranserna till de 
fem regioner som upphandlingen gällde. 

sjukvårdsartiklar, överklagades beslutet av 
konkurrenten Onemed, med argumentet att 
Apotekstjänst saknade den erfarenhet som 
behövdes för att klara verksamheten, rap-
porterar SVT. Domstolen avslog dock över-
klagandet. 

Nu väcks krav på åtgärder. Bland annat 
kräver Vänsterpartiet en översyn av lagen om 

offentlig upphandling och Erik Weiman (M), 
tf ordförande i regionstyrelsen i Uppsala, har 
vid ett regionrådsmöte beslutat att ett bered-
skapslager med tillräcklig utrustning för att 
förhindra att en liknande situation uppstår 
i framtiden ska uppföras inom Region Upp-
sala. 

AV KLARA ERIKSSON

VI SKAPAR UTRYMME 
FÖR ATT UTVECKLA  
DIN AFFÄR
Med lägen som passar verksamheter med höga krav på tillgänglighet och  
effektiva transporter utgör Corems fastigheter grunden i att skapa de  
logistiklösningar som krävs för växande städer.

CITYLOGISTIK FÖR TILLVÄXT 
Städerna växer sig allt större och behovet av att tillhandahålla varor och 
tjänster ökar i samma grad. En effektiv citylogistik är nödvändig för att 
städer ska kunna fortsätta växa.

VÅRA FASTIGHETER STÖDJER DIN AFFÄR 
Corem äger, förvaltar och förädlar fastigheter som är belägna i stads-
nära, attraktiva logistiklägen – lägen som gör det möjligt för våra 
kunder att tillhanda hålla snabba och säkra leveranser. Genom våra 
fastigheter skapar vi utrymme för dig att utveckla din affär. Ett 
exempel är det lager i tre plan som Corem utvecklar för MTAB 
i Järfälla. En lösning skapad för att maximalt nyttja det goda 
logistikläget och samtidigt ger MTAB en lokal som  
på bästa sätt stödjer verksamheten.

www.corem.se

apotekstjänsts leveransproblem har lett till inställda operationer på flera sjukhus i de drabbade 
regionerna. 
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Hur man designar en förpackning för just 
e-handel är det inte så många som tänker på 
idag, menar Annika Olsson. 

– Hittills har e-handeln utgått från tra-
ditionell butikshandels förpackningar och 
logistiksystem. Men förpackningens huvud-
uppgift – att skydda innehållet – blir helt 
annorlunda när förpackningen ska skickas 
hem till konsumenten istället för att säljas i 
en fysisk butik. 

Generellt utsätts en produktförpackning 
som skickas genom logistiksystemet hem till 
kunden för betydligt större påfrestningar i 
sortering och hantering än en en förpackning 
som kanske ligger på en lastpall ända tills den 
packas upp och säljs i en butik. Ett viktigt sätt 
minska e-handelns miljöpåverkan är därför 
att utveckla förpackningar som tål e-han-
delslogistiken och samtidigt minimera luften 
i paketen. Att öka fyllnadsgraden genom att 
välja flexibla förpackningsstorlekar och packa 
smartare är viktiga steg, men inte det enda, 
menar Annika Olsson. 

– De e-handelsföretag som är bäst på för-

packningslogistik packar inte bara smart och 
storleksanpassat, de utnyttjar också förpack-
ningen som informationsbärare. 

Det kan både handla om att exponera sitt 
varumärke, men också att informera om hur 
man returnerar eller återvinner förpack-
ningen. 

– En förpackning ska i princip vara själv-
instruerande, det ska inte finnas något annat 
alternativ än att göra rätt. 

Annika Olssons främsta tips till e-handlare 
är att samarbeta med förpackningsindustrin. 

– E-handeln måste kräva förpackningar 
som är utvecklade specifikt för e-handelslo-
gistik. Det kanske kostar lite mer, men glöm 
inte vad det kostar att behöva kasta produkten 
i form av förlorade intäkter, badwill och mil-
jöpåverkan. 

Mindre luft i Jollyrooms paket 
En e-handlare som jobbar mycket med bättre 
emballering är Jollyroom. Från företagets 
olika lager på Hisingen i Göteborg – sam-
manlagt 85 000 kvm – packas allt från lego, 

Hög tid för bättre e-handelsförpackningar
Det finns massor att göra när det gäller att utveckla 
förpackningar som är anpassade för just e-handel, 
menar Annika Olsson, professor i förpackningslogistik 
vid Lunds tekniska högskola. 
– Utvecklingspotentialen är enorm när det gäller smar-
tare och mer hållbara förpackningssystem.

leksaker och babykläder till möbler, barnvag-
nar, och tält, för att skickas till konsumenter 
och ombud. Att bygga en gemensam förpack-
ningslösning för allt gods är omöjligt. 

– Vi har 80 000 produkter i vårt sortiment, 
att ha kartonger som passar allt vårt gods 
skulle vara omöjligt. Ta skidor till exempel, 
de är svåra att skicka i en kartong, säger Jol-
lyrooms logistikchef Cecilia Olsson. 

I stället arbetar man med flera olika lös-
ningar. Till exempel skickas skrymmande 
varor ofta utan kartong, inlindade i bubbel-
plast, vilket minskar fraktvolymen och ger 
färre fraktskador. 

År 2018 automatiserade Jollyroom sitt nya 
lager på Hisingen, och investerade då i en kar-
tongförslutare för smågods som automatiskt 
anpassar storleken på kartongen till innehål-
let. Enligt Cecilia Olsson är det den som gjort 
störst skillnad. 

– Våra volymer och antal kolli ökar hela 
tiden så det är svårt att säga exakt hur mycket 
vi sparat i fraktkostnader. Men vi har mins-
kat vår fraktdragande vikt med 20 procent på 
smågodset, alltså har vi 20 procent mindre 
luft i paketen nu. 

Att skicka mindre luft har flera vinster, 
både miljömässiga och ekonomiska. 

– För mig är det viktigt att vi minskar vårt 
CO2-avtryck och använder så lite förpack-
ningsmaterial som möjligt. Men hållbara 
förpackningar handlar också om att skydda 
varan så att den inte går sönder. I slutänden 
ger det bättre lönsamhet och nöjdare och gla-
dare kunder. 

Plastbanta med förstånd
Förpackningar i plast tillverkas främst av fos-
sil olja och med växande plastöar i haven och 
ett allt större klimat- och hållbarhetsfokus 
är det kanske inte så konstigt just plastför-
packningar får ta lite extra mycket skit. Men 
Annika Olsson vill nyansera bilden av plast-
förpackningen som miljöbov. 

– Ett ersätta plast är bra om man kan hitta 
ett ersättningsmaterial med fullvärdiga egen-
skaper. Men plast ger ett väldigt bra skydd, 
inte minst mot fukt, och förutsatt att plasten 
återvinns är t ex lim och tejp på förpack-
ningar betydligt värre miljöbovar. 

Tidigare i år klubbade EU-kommissionens 
igenom ett förbud mot engångsartiklar av 
plast ”Single Use Plastics Directive”, och för-
slag finns om ett utökat förbud mot bl a livs-
medelsförpackningar i plast.

– Konsekvenserna av sådana beslut måste 
utvärderas noga, man måste plastbanta med 
förstånd. Risken med förbud är att vi inte 
hinner utveckla förpackningssystem som kan 
ersätta plasten, och då finns stor risk att mil-
jöpåverkan i form av produktsvinn blir ännu 
större, inte minst i livsmedelsindustrin.

Istället för att förbjuda användningen av 
plast vill hon se ett ökat fokus på insamling, 
återvinning eller återanvändning. 

– Vi måste börja se återvunnen plast som 
en högvärdig råvara för tillverkning av nya 
förpackningar eller andra produkter och ta 
bättre hand om den plast som används. Där 
kan både förpackningsindustrin och e-han-
delsbranschen göra mycket. 

AV HILDA HuLTéN

kartongförslutaren anpassar storleken till innehållet och har minskat luften med 20 procent i  
Jollyrooms paket. 

– E-handeln måste kräva förpackningar som är utvecklade specifikt för e-handelslogistik. Det kanske 
kostar lite mer, men glöm inte vad det kostar att behöva kasta produkten i form av förlorade intäkter, 
badwill och miljöpåverkan, säger annika Olsson. 

– Hållbara förpackningar handlar också om att skydda varan så att den inte går sönder,  
säger Cecilia Olsson. 
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Repack lanserade sin återanvändbara för-
packning för sex år sedan och idag används 
lösningen av ett 60-tal e-handlare i 15 länder. 
Syftet med att återanvända förpackningen är 
att minska klimatpåverkan för e-handelsleve-
ranser.

– När man fått sin vara är tanken att man 
ska vika ihop förpackningen till brevstorlek 
och lägga den i postlådan – vart man än är i 
världen, så skickas den tillbaka till oss, så att 
vi kan rengöra den och redistribuera den igen, 
säger Jonne Hellgren, vd och medgrundare av 
Repack. 

I Norden är kunderna exempelvis Makia, 
Ganni, Asket och AddNature. Under hösten 
kommer även klädkedjan Weekday börja 
erbjuda lösningen till kunder på alla sina 19 
marknader i Europa. 

Pilotförsök med Zalando
Även Zalando testar nu Repacks lösning. 
Under en månad i höst kommer omkring 
10 000 kunder i Finland, Norge, Sverige och 
Danmark få sina beställningar i en Repack-
förpackning från centrallagret i Brunna. 

– Vi testar detta dels för att se hur kon-
ceptet kring återanvändbar förpackning 
kan integreras i våra logistikprocesser. Hela 
e-handelsbranschen behöver engagera sig för 
att konceptet med återanvändbara förpack-
ningar ska kunna göras skalbart. Det krävs 
standardiserade processer och centraliserade 
leveransalternativ, kommenterar David Hej-
gaard, kommersiell chef för Zalando i Nor-
den. 

Systemet kräver dock kundengagemang. 
– För att systemet ska fungera måste för-

packningen returneras, även om kunden inte 
vill returnera något från själva beställningen.

Kräver uppskalning 
Det är främst e-handlade kläder som skickas 
med Repack, och den kan även användas för 
att skicka tillbaka returer. Förpackningen är 
tillverkad av polypropen, finns i flera olika 
storlekar och kan återanvändas upp till 50 
gånger. 

– Ett brev som skickas inom Europa släp-
per ut i genomsnitt 37 gram koldioxid. En 
plastpåse kostar 200–400 gram koldioxid att 

tillverka och en kartong 100–200 gram, så att 
återanvända förpackningen ger en signifikant 
utsläppsminskning mot engångsförpack-
ningar, säger Jonne Hellgren. 

De flesta e-handlare som använder Repack 
har lösningen som ett valbart fraktalternativ 
för sina kunder, som i regel kostar mer än en 
vanlig leverans. Att posta förpackningen är 

gratis och konsumenten får ofta en belöning 
i form av t ex ett värdebevis när de skickar 
tillbaka förpackningen till systemet. Jonne 
Hellgren berättar att det var i ett samarbete 
med finska Posti som idén om Repack föddes.

– Vi insåg att e-handelns förpackningssys-
tem borde kunna bli cirkulärt, precis som det 
finska återvinningssystemet för andra för-
packningar.

Nyligen fick Repack två miljoner Euro 
från EU-kommissionen för att skala upp lös-
ningen. 

– Det krävs ännu större volymer för att få 
systemet lönsamt. Men det ligger ju i allas 
intresse att vi minskar e-handelns miljöpå-
verkan. 

AV HILDA HuLTéN

Finska Repack säljer förpackningar som kan skickas 
tillbaka och återanvändas, vilket minskar utsläppen re-
jält mot engångsförpackningar. Nu testar Zalando lös-
ningen i ett pilotförsök med 10 000 kunder i Norden. 
 – E-handeln är en del av vårt dagliga liv, vi behöver 
se till att reducera utsläppen från den, säger Repacks 
grundare Jonne Hellgren. 

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

Zalando testar återbrukbara förpackningar

Under hösten testar Zalando repacks lösning i ett pilotförsök med 10 000 kunder i Norden. 

»Hela e-handelsbrans-
chen behöver engagera 
sig för att konceptet 
med återanvändbara 
förpackningar ska kun-
na göras skalbart«
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komposterbart och sorteras som papper vid 
återvinning, dels blåser kunden själv upp 
bubblorna, vilket minskar klimatpåverkan 
för transporten av förpackningsmaterialet 
till kunden. 

– Vi säljer mycket bubbelplast på rulle idag, 
här slipper vi transportera en massa luft, vi 
skickar bara kompakta pappersrullar som 
blåses upp på plats. 

Kunderna ska kunna välja olika typer av fil-
mer och bubblor beroende på behoven. Istäl-
let för att köpa färdig bubbelplast investerar 

Bubbelplast används för att skydda gods 
under transporten, inte minst i e-handeln. 
Men att hitta miljövänliga alternativ står 
högt upp på önskelistan för många kunder. 
Förpackningsföretaget Raja har bland annat 
tagit fram en industrikomposterbar bub-
belplast baserad på potatisstäkelse, och en 
annan som är baserad på 30 procent återvin-
nen plast. Nu tar man ett kliv till. Tillsam-
mans med en leverantör har Raja tagit fram 
ett förpackningskoncept av papper med en 
miljövänlig, potatisstärkelsebaserad film på 
insidan som gör det möjligt att blåsa bubblor 
av pappersfilmen. 

– Jag har sett många försök att ersätta just 
bubbelplast med hållbara alternativ och har 
varit ganska skeptisk tidigare, men det här är 
verkligen miljövänligt på riktigt. Inte minst 
eftersom kunden själv blåser upp pappret, så 
att vi slipper skicka så mycket luft, säger Raja 
Sveriges vd Remi Colas.

Komposterbart och luftfritt 
Enligt Remi Colas finns flera fördelar med 
bubbelpapp. Dels är materialet industriellt 

Raja, som under hösten flyttar sin nordiska lagerverk-
samhet från Belgien och Norge till ett nybyggt lager på 
Landvetter, har ett nytt koncept på gång för klimats-
marta förpackningar – Bubbelpapp. Gensvaret från 
inte minst e-handlare har varit stort och nu hoppas 
man ha produkten till försäljning i slutet av året. 

Bubbelpapp nästa?

ungefär 10 000 kvm, och vi fördubblar kapa-
citeten mot lagret i Vestby. Vi flyttar även för-
sörjningen av danska marknaden från vårt 
lager i Belgien till Landvetter för att effektivi-
sera logistiken i Norden och minska fraktav-
stånden, berättar Remi Colas.

Lagret byggs och ägs av fastighetsutvekla-
ren Bockasjö och är totalt 18 800 kvm stort. 

Varför valde ni att lägga det nya lagret i just 
Landvetter?

– Planen att nå tre nordiska marknader 
med ett distributionscenter fanns redan när 
vi startade 2012, Göteborg ligger i hjärtat av 
triangeln Oslo, Stockholm och Köpenhamn 
så det var ett självklart val redan då. När vi 
etablerar lager ser vi alltid till tillgänglighet, 
närhet till logistikcenter och om möjligt stora 
e-handlare, och Landvetter ligger geografiskt 
rätt – längs motorvägen mot Stockholm och 
granne med e-handelsklustret i Borås. 

Resten av lagret är byggt på spekulation 
men de restrerande 10 000 kvm har nu hyrts 
ut till tredjepartslogistikern Vätterleden 
Logistik, som flyttar lagret från Kungsbacka 
till Landvetter. 

AV HILDA HuLTéN

man i en maskin som blåser upp bubblorna 
när materialet ska användas. Förhoppningen 
är att produkten ska finnas till försäljning i 
slutet av året. 

– Det är otroligt många som visat intresse, 
jag ska träffa flera stora e-handlare som vill 
veta mer om lösningen den närmaste tiden. 
Nästa steg för oss blir att ta fram film som går 
att kompostera i hemkomposten, då har man 
kommit riktigt långt.

En nackdel papperförpackningar har gen-
temot plast är att pappret inte tål fukt. 

– Men bubbelpapper används som fyll-
nadsmaterial inuti andra förpackningar, så 
fuktbeständigheten är inget relevant problem 
i det här fallet. 

Konsoliderar nordiska logistiken
Raja Sverige grundades 2012 och ägs av den 
franska Raja Group-koncernen, Europas 
största emballagedistributör. Fram till nu har 
Raja servat den svenska och norska markna-
den från ett 5 000 kvm stort lager i Vestby i 
Norge, men i höst går flytten till ett 7 500 kvm 
stort lager på Landvetter. 

– Med kontor och entresolplan så hyr vi 

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

rajas nya lager på landvetter blev klart för inflyttning i oktober i år. raja hyr omkring halva ytan  
– resten hyr Bockasjö ut till Vätterleden logistik. 

– Det bästa med lösningen är att kunden själv blåser upp pappret, så att vi slipper skicka så mycket 
luft, säger remi Colas. 
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Uppblåsbart papper – ett miljövänligt alternativ 
till bubbelplast.

»… här slipper vi trans-
portera en massa luft, 
vi skickar bara kom-
pakta pappersrullar 
som blåses upp på 
plats.«
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I mars invigde stålbyggnads-, lagerinred-
nings- och porttillverkaren EAB sin senaste 
utbyggnad i Smålandsstenar – 13 500 kvm nya 
produktions- och lagerytor, som ska hjälpa 
EAB att lagra både för storordrar och öka på 
produktlagret för snabbare leveranser. De nya 
lokalerna togs i drift vid årsskiftet och inne-
bär att man nu har 55 000 kvm produktions- 
och lagerytor, 

– Vi har inte hunnit fylla riktigt allt än, men 
när man har varit trångbodd länge så går det 
ganska snabbt att bre ut sig, säger Mats Carls-
son, affärsområdeschef för lagerinredningar, 
som visar runt i anläggningen tillsammans 
med marknadschefen Emma Ohliw. 

Made to order 
EABs fabrik är utformad i parallella hallar, 

som i och med utbyggnaden utökats från 6,5 
till 9 fullängdshallar på 220 meter. Tillverk-
ningen flödar genom hallarna, ett upplägg 
man behållit sedan den första hallen invigdes. 
I ena änden kommer råmaterial in och i andra 
änden kommer de färdiga produkterna ut. 
Anläggningen är uppdelad per produktslag 
med separata hallar för stålbyggnader, portar 
och lagerinredning. 

– Det mesta vi tillverkar är ”made to order”. 
På portar är det mesta skräddarsytt och kun-
danpassat, men vi lagerför ett par varianter 
av standardport också. För stålbyggnader till-
verkas i princip allt på order, lagerinredning 
är det vi tillverkar mest av som lagervara, de 
produkterna är mest generiska, berättar Mats 
Carlsson. 

Stabil tillväxt 
EAB grundades 1957 och står för Erik Anders-
son Byggnadssmide, från början tillverkade 
man främst trappräcken. I slutet av 1960-talet 
tillkom stålhallar och portar på repertoaren 
och 1984 började man även tillverka lager-
inredning, som idag står för knappt hälften 
av omsättningen på en dryg miljard. För 
EAB har tillväxten skett stabilt och gradvis, 
främst organiskt men också genom uppköp. 
Det senaste köpet var danska Wica System 

i februari, som innebar att EAB nu har för-
säljningskontor i Veile. Att antalet lager som 
byggs i Sverige närmast fördubblats de senaste 
åren har märkts av, men inte genom något 
stort hopp i produktionen. 

– Vi bygger ju mycket annat än lager också, 
men visst märks det att det är högtryck i bygg-
branschen, säger Mats Carlsson.

Det blir också alltmer automationslös-
ningar i de lager EAB bygger och inreder. 

– Det har pratats om automation i jätte-
många år, men nu börjar det verkligen hända 
grejer ute i lagren. Vår automatiserade pal-
lagringsteknik Radioshuttle har ökat mycket, 
och ofta i kombination med självkörande 
truckar. 

Sedan starten har EAB flyttat eller byggt 
ut 35 gånger och för att få till den senaste 
utbyggnaden var man tvungen att schakta 
bort 80 000 kubikmeter massor på den kupe-
rade tomten. 

– Nästa gång vi bygger ut vet jag inte om det 
går att fortsätta i samma plan, då kanske vi får 
bygga i en högre nivå, säger Mats Carlsson. 

Gnosjös centrum för lagertillverkning
Idag har EAB drygt 250 anställda i sju län-
der; Sverige, Norge, Finland, Danmark, 
Kanada, Holland och Tjeckien. Men 230 av 
de anställda finns i Smålandsstenar. 

– De flesta finns inom produktionen, men 
av de ca 60 tjänstemän som jobbar här är 
säkert 25 ingenjörer. Vi har all utveckling här, 
och de flesta kommer från närområdet. Det 
finns en stolthet i det, vi har så otroligt mycket 
kunskap i det här huset, säger Emma Ohliw.

Trots att samhället bara har omkring 4 500 
invånare, är det något av ett centrum för 
svensk lagerindustri. Även Weland-koncer-
nen har huvudkontor och tillverkning i Små-
landsstenar, även om de mest kända hissauto-
materna numera tillverkas i Gislaved.  

– Vi har väldigt låg personalomsättning, 
men att hitta kompetenskan kan vara en 
utmaning – särskilt när man växer. Både pro-
duktionsfolk, särskilt svetsare, och ingenjörer 

Lagertillverkning med anor
Familjeföretaget EAB, med säte i Smålandsstenar, 
tillverkar både stålhallar, lagerinredning och portar till 
bland annat logistikfastigheter, och har varit inblan-
dade i drygt hälften av alla större lagerbyggen i Sverige 
under 2019. ”Det är en häftig känsla att se våra byggna-
der överallt”, säger marknadschef Emma Ohliw. 

är en bristvara idag. Vi är ute i skolorna redan 
på grundskolenivå för att locka unga till före-
taget. 

Emma Ohliw  började som marknadschef 
på EAB för ett år sedan och kom innan dess 
från inredningsbranschen. 

– Jag visste inte mycket om lager och 
logistik när jag började, men det är en häftig 

bransch att verka i. Det finns en stolthet i det 
vi gör, att vi har tillverkningen här i Sverige 
och att vi har egna montörer. Sen finns det en 
väldigt stark kraft här i Gnosjöandan, med 
extremt mycket företagande och företag som 
stöttar varandra i att växa. Det är nog ganska 
ovanligt.

AV HILDA HuLTéN 

Det nya produktionslagret togs i drift i början av året – 13 500 nya kvadratmeter för att lagra både 
pågående ordrar och lagervaror. 

Mats Carlsson och Emma Ohliw visar runt i anläggningen i smålandsstenar. 

alla stålbyggnader, lagerinredning och portar som EaB säljer tillverkas på fabriken i smålandsstenar. 
främst finns kunderna i sverige och övriga Norden, men företaget säljer i hela världen. 

svetsning av en balk till en av EaBs stålbyggnader.
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Aga har haft en gasfyllningsanläggning i 
Enköping sedan 1992. Visionen har sedan 
dess varit att samla hela gaspåfyllnaden för 
Norden till Enköping. Då hände ingenting, 
men nu, 2019, var det alltså dags.

– Valet av Enköping som nordiskt nav 
handlar om att det är logistiskt rätt för oss, 
säger Mats Hvalgren, chef för Agas nordiska 
gaspåfyllning.

Den nya anläggningen innebär kortare 
ledtider, bättre kontroll, högre kvalitet på 
produkterna, ökad spårbarhet, högre servi-
cegrad – bättre logistik helt enkelt. Kunder i 
Sverige, t ex industrier och sjukhus, som läg-
ger sin beställning före klockan 12 på dagen, 
får sin gas levererad dagen efter, för övriga 
Norden får man i regel lägga på en dag.

– Luleåbilen är den som går först, halv tre 
på eftermiddagen, med flera chaufförsbyten 
på väg upp. Sedan går den en runda mellan 
gruvorna och industrierna och levererar och 
tar med sig tomma gasflaskor tillbaka.

I stålflyttarbranchen
Aga Gas, en svensk företagsjuvel med stor-
hetstid i början av 1900-talet, tillverkar ett 
antal gaser för industriellt och medicinskt 
bruk och distribuerar LNG, biogas och gasol. 
Själva gasen – lätt och flyktig, är inte utma-
ningen för logistiker inom gassektorn. För-
packning och logistik är nästan allt. 

– Hos oss är det inte ifyllnaden som är 
arbetet utan all hantering av de här tunga 
flaskorna. Jag brukar säga att vi inte är i fyll-
ningsbranschen, utan i stålflyttarbranschen, 
säger Mats Hvalgren, när han visar runt på 

anläggningen, dagen för invigningen.
Materialhantering utgör ca 60–70 procent 

av allt arbete på en fyllningsanläggning. På en 
traditionell gasanläggning sköts det av män-
niskor. Operatörerna lyfter gasflaskor, som 
var och en väger omkring 70–80 kg och rullar 
flaskor.

– Det är ett slitsamt arbete för axlar, arm-
bågar, handleder, nackar, som nu i stället 
maskinerna sköter, säger Mats Hvalgren. 

Satsningen har kostat AGA 40 miljoner 
euro och innebär att hela gaspåfyllnaden 

Enköping främst inom gaslogistik
Ska man klara leveranser på 1–2 dagar till hela Norden 
är Enköping bästa läget. Det tycker i alla fall gasföre-
taget Aga, som konsoliderar sina in- och utflöden av 
gasflaskor till sin delvis nya, helautomatiserade  
gasfyllningsanläggning i Enköping – främst i världen  
i automationsgrad.

automatiserats, från sortering och fyllning 
till lagring och plockning. 

Nordisk distrubutionsnod
Enköping blir genom satsningen Agas nord-
iska nod för flaskfyllning och i Sverige stänger 
man ner verksamheten i Växjö, Rotebro, 
Köping och Gävle, och minskar verksamhe-
ten i Sandviken.

I Enköping tillkommer drygt 50 jobb 
genom att sex sajter runt om Norden konso-
lideras dit, men sett till hela Agas nordiska 
verksamhet försvinner totalt 50 tjänster. 

– Det finns vissa moment som är nästan 
omöjliga att automatisera, antingen för att det 
inte går eller för att det är för dyrt – it doesn’t 
make sense – och dem har vi låtit bli. Men i 
övrigt har vi automatiserat allt. 

Dagen efter i Sverige
I Enköping fylls 1,8 miljoner gasflaskor per år, 
och flödena av tomma flaskor in och fulla flas-

kor ut pågår dygnet runt, fem dagar i veckan. 
Under förmiddagen rullar lastbilar in med 

tomflaskor som körs in med truck in i ett 
manuellt sorteringsområde, där man skiljer 
ut de produkter som inte kan hanteras auto-
matiskt. Övriga förf lyttas av automatiska 
truckar, AGVer, till den s k gantryn; en portal 
robot med fyra gripdon som kan lyfta flas-
korna i kåpan och placera dem stående i ett 
lager. Varje flaska är märkt med en streckkod 
och systemet håller reda på var varje flaska 
står, vilken produkt det är och om den är full 
eller tom. 

– Vi vet på sekunden när vi gjorde vad med 
en flaska – vilken maskin som fyllde den, när 
gjordes det, vad var resultatet.

Att alla gasflaskor går att spåra innebär 
också att svinnet minskar.

– Vi har mycket bättre kontroll idag på vår 
flaskpark.

Integrerat med gantryn finns tre fyllnings-
karuseller som fyller flaskorna efter olika pro-
duktspecifika recept. Innan fyllning kontrol-
leras flaskorna med hjälp av AOI (Automatic 
Optical Inspection) för skador. Varje karusell 
kan fylla 30 flaskor i timmen. Både Gantryn, 
som innehåller cirka 6 000 flaskor, och fyll-
nadskarusellerna arbetar mot anläggningens 
IT-system, ett så kallat MES-system, som är 
integrerat med Agas SAP-system, och påfyll-
ningen är orderstyrd. Fulla gasflaskor förflyt-
tar gantryn antingen för utkörning till kund, 
alternativt mot förflyttning till höglagret. I 
princip fyller man bara flaskor som ska köras 
ut nästa dag eller om lagernivån understiger 
ett viss satt värde.

– Systemet känner av att nu har kunderna 
beställt 100 sådana flaskor, hur många har 
jag – jag har 20. Då gör systemet 80 flaskor 
enligt en viss prioriteringsordning automa-
tiskt.

unik automationsresa 
Fyllningsanläggningen i Enköping är värl-
dens mest högautomatiserade och de inter-
nationella studiebesöken är många, berättar 

i början av september invigdes världens högst automatiserade gasfyllningsanläggning i Enköping. 

– Det är fantastiskt för alla oss som varit med, det här är något man bara är med om en gång i livet, 
säger Mats Hvalgren.

in- och utleveransen av gasflaskorna till fabriken sköts fortfarande manuellt, i övrigt är nästan all 
hantering av de tunga gasflaskorna automatiserad.
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Mats Hvalgren. 
– Du hittar inte det här någonstans i hela 

världen, bara här. Inga av våra konkurrenter 
är i närheten av den här automationsgraden. 

Att få ihop alla delar av automationen; 
gantryn (som finska Cimcorp ligger bakom, 
AGVerna (från svenska AGVE), höglagret och 

fyllningskarusellerna, har krävt inblandning 
av flera olika leverantörer och mycket tan-
kearbete för att konstruera. Att satsningen 
görs nu och inte förr beror mycket på priset 
på teknologin och att vissa lösningar tekniskt 
sett har utvecklats under de senaste fem åren 
tillsammans med våra leverantörer.

– En del teknologi har blivit avsevärt 
mycket billigare – något som kostade en mil-
jon för tio år sedan kan kosta 200 000 idag. 
Det är den allmänna trenden, många kompo-
nenter blir billigare och billigare. 

Även de interna flödena har finslipats för 
att minska transportsträckor. Hela utveck-

lingsprocessen har tagit cirka tio år, och det 
har varit en ynnest att få vara en del av det, 
menar Mats Hvalgren. 

– Det är fantastiskt för alla oss som varit 
med, det här är något man bara är med om 
en gång i livet.

AV KLARA ERIKSSON 

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

ESKILSTUNA 
COMPETENCE
SERVICES

We co-create for 
sustainable growth

agVerna förflyttar de 60–70 kg tunga gasflaskorna mellan exempelvis sorteringsområde och gantry. gantryn tar emot flaskor från agVerna, och fyra gripdon förflyttar dessa till ett lager, som innehåller 
ca 6 000 flaskor.
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Drygt 3 000 besökare och upp emot 110 
utställare väntas till Logistik & Transport den 
5–6 november i Göteborg. 

– Den stora nyheten på mässgolvet är nog 
Chalmers ”Future Lounge” – den satsningen 
sattes igång förra året men blir nu av. Två 
av deras forskningsprojekt ska visas live där 
prototyper och teknik kommer demonstreras, 
berättar Shara Said, projektledare på Svenska 
mässan. 

Det ena projektet: DREAMIT (Digital 
Accesshantering i Realtid för Intermodala 
Transporter) demonstrerar hur man använ-
der beacons – en slags enheter som sänder 
identifierare till närliggande bärbara elektro-
niska applikationer – i Göteborgs Hamn. Det 
andra projektet AKTA studerar hur framväx-
ande teknik för plockutrustning kan skapa 

smartare, snabbare och mer flexibla plock-
processer. 

Hannover på besök 
– En annan nyhet är att Göteborgs stad och 
Hannover stad kommer att äga Öppna scenen 
under tisdagen, för att fylla den med ett pro-
gram kring temat citylogistik, berättar Shara 
Said. 

Intelligent Logistik ställer ut i monter 
A01:27 och kommer även att dela ut pris till 
Årets Logistiketablering 2019 från stora mäs-
scenen, innan den traditionsenliga bransch-
festen på tisdagskvällen. Bland årets utställare 
finns merparten inom materialhantering och 
systemstöd men hamnar som Karlshamn, 
Helsingborg, Gävle och Göteborg och logis-
tiklägen som Eskilstuna, Örebro och Malmö 
ställer också ut. De medverkande logistik-

chalmersforskning visar upp sig på L&T
En stor skara utställare, en ny lounge där nya tekniska 
tillämpningar inom logistik visas upp och ett konfe-
rensprogram som speglar en något skakig omvärld, är 
lite av vad som bjuds på årets Logistik & Transport. 

fastighetsbolagen är också fler; Corem ställer 
ut för första gången, i sällskap av bl a Logicen-
ters, Kilenkrysset, Catena, Platzer och Sweda-
via Real Estate. 

Hållbarhet genomgående tema
Årets konferensprogram präglas av trender 
som speglar en orolig omvärld. Under inled-
ningsseminariet på tisdagen finns det chans 
till initierade spaningar om det ekonomiska, 
politiska och säkerhetspolitiska läget, när 
infrastrukturminister Tomas Eneroth och 
säpochefen Klas Friberg får sällskap av repre-
sentanter för näringslivet i form av Nellys 
tidigare vd Anna Ullman Sersé och Mattias 

Axelsson, EMEA manager på internationella 
tungviktaren SKF. 

– Vår målsättning är att lyfta blicken, och 
där blir säkerhet alltmer aktuellt. Och hur 
ser ett svenskt men även stort internationellt 
bolag som SKF på sin konkurrenskraft idag? 
Och hur kan Sveriges konkurrenskraft för-

bättras? säger Pär Sandström, programan-
svarig.

Hållbarhet är ett återkommande tema i 
programmet, men Pär Sandström tillbaka-
visar någon ”Greta-effekt”. 

– Att hållbarhet skulle finnas med var klart 
redan innan Greta fick det genomslag hon har 
idag. Vi har fokuserat på vad som är läpparnas 
bekännelse och vad som är en hållbar verk-
samhet på riktigt. Fungerar det till exempel 
att prata om tillväxt och hållbarhet i samma 
andetag? 

I huvudet på en logistikchef
Pär Sandström modererar själv ett semina-
riespår: 

– Det heter ”I huvudet på en logistik-
chef” där vi bjudit in både leverantörer som 
Swisslog och Knapp flera erfarna logistikche-
fer. Jag vill få reda på hur man fattar kloka 
beslut när framtiden är så oviss. När ska man 
stå på sig och när inte? Helst skulle jag önska 
att de inbjudna logistikcheferna delade med 
sig av sina största misstag, och vad de lärde sig 
av dem, säger Pär Sandström. 

Den sista kilometern avhandlas i ett semi-
narium med titeln ”Varans väg till kund” med 
bland andra Carl Lumsden, Skruvat och Byt-
hjul, lundaforskaren Ulf Johansson och Sofia 
Leffler Moberg, hållbarhetschef på Postnord. 
Modererar gör Tobias Jonasson, MySigma 
och krönikör för Intelligent Logistik. 

– Vi diskuterar också hur man tar sin affä-
rer till Kina och skaffa närvaro online, säger 
Per Sandström, som kommer stå som “en åsna 
mellan två hötappar” i valet mellan det semi-
nariet och seminariet ”Teknikrevolutionen” 
med bland andra Lidl, Ikea och Volvo. 

– Där ska vi diskutera om det är tekniken 
som driver affärsprocesserna eller om det är 
tvärtom? Vad är hönan och vad är ägget? 

Programmet rundas av med e-handelns 
rockstjärna Pär Svärdson, vd Apotea, som 
talar om entreprenörskapets drivkrafter 
under ett eget spår på onsdageftermiddagen. 

AV KLARA ERIKSSON 

På Logistik&transport delas priset Årets  
logistiketablering ut till den mest nyska-
pande, smarta och hållbara logistikbyggnad 
som färdigställts 2019. Prisutdelningen 
sker kl 16.30, tisdag 5 november, på 
öppna scenen. Läs mer på sid 6-7.

ÅrETS LogISTIK- 
ETaBLErIng 

Årets logistik & transport går av stapeln 5–6 nov, på svenska mässan i göteborg, med uppå 110 
utställare, varav många inom materialhantering. 
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– Den stora nyheten på mässgolvet är nog  
Chalmers ”future lounge”, säger shara said.

På onsdagen, den 6 november, presen-
terar några av logistikbranschens hetaste 
startups affärsidéer för en panel av sylvassa 
investeringsexperter. det är femte året 
som Logistik & transport har med startup-
sessionen. 

STarTup SESSIon
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även i år finns kina med på konferensprogrammet, där ett återkommande tema är hållbarhet. 
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Kontakt: 0176-22 83 50 eller gb@intelligentlogistik.se

Nr 1, 2020 Tematidningen i Dagens industri 
Utkommer vecka 6. Materialdag 1/2

• Sveriges bästa logistiklägen 2020 •  
• Infrastruktur • Logistikfastigheter • 

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

• Industriell logistik • LEAN i industrin •  
• Logistikfastigheter • Lager • TPL •  
• Materialhantering • Automation •

Intelligent Logistik

Missa inte att synas i  
kommande nummer!

Mässupplaga: Transportforum i Linköping
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Vi ses i 
 Göteborg! 

Då var det dags igen. Logistik-
branschen ska gå man ur huse 
för att under två dagar i början 
av november mötas på Logistik & 

Transport i Göteborg. Tillsammans med de så 
kallade ”give away-terroristerna” (de indivi-
der vars enda syfte med besöket är att få med 
sig så mycket gratisprylar som möjligt från 
utställarnas montrar) ska nya och äldre logis-
tikutövare från olika branscher träffas för ett 
socialt och kompensutvecklande utbyte. 

Jag har tidigare uttryckt önskan om att 
2019 skulle bli året då vi på riktigt börjar inse 
värdet av att använda varandra för att skaffa 
oss erfarenheter och nya kunskaper. Att 2019 
är året då vi som individer aktivt, i litet och 
stort, börjar agera för att tvärs företagsgrän-

ser och branscher öppna upp för att utveckla 
varandra och våra verksamheter. Här tycker 
jag den kombinerade mässan och konferensen 
i Göteborg är en viktig plattform och kataly-
sator. Dock blir effekten och nyttan en funk-
tion av hur många som faktiskt deltar. Ju fler 
som tillför och vill ha utbyte desto större blir 
värdet. 

En ursäkt för att inte dyka upp i Göteborg 
som jag ofta hör är att man inte hinner. Att 
de dagliga sysslorna och förpliktelserna i den 
professionella vardagen kommer emellan. 

Jag har stor respekt för att tid är en bristvara 
och jag behöver inte gå längre än till mig själv 
för att plågsamt inse att tiden allt för ofta 
inte upplevs räcka till. När jag i en rationell 
tanke försöker skilja på vad som är viktigt 
och vad som bara är bråttom har jag hittills 
aldrig kommit till någon annat slutsats än att 
jag kunnat avvara åtminstone en halvdag per 
år till att möta upp mina systrar och bröder i 
branschen för att IRL dela med oss av erfaren-
heter och tillgodogöra oss nya kunskaper och 
förståelser. Det är naturligtvis upp till var och 
en att göra sina egna vardagliga prioriteringar, 
men i detta fall får det även konsekvenser för 
andra. Som sagt, ju fler som tillför och vill ha 
utbyte desto större blir värdet. 

Min egen agenda för årets Logistik & 
Transport består i att jag modererar semi-
nariet ”Varans väg till kund”. Tillsammans 
med representanter från bl a Lunds univer-
sitet, Postnord, Urban Services och Glue 
nystas det i hur konsumenternas allt högre 
krav på snabba och smidiga leveranser kan 
förenas med långsiktig hållbarhet. Vi disku-
terar också hur man tar sin e-affär till Kina 
samt förpackningens roll som möjliggörare i 
den hållbara logistiken. Därutöver har jag en 
lång mötesagenda med flera branschkollegor. 
Dock inte fler än att jag fortfarande har lediga 
luckor för de viktiga spontanmötena och nya 
kontakterna. Jag vill även passa på att puffa 
för Intelligent Logistiks utdelning av priset 
Årets Logistiketablering, kl. 16.30 på tisdagen 
på öppna scenen, innan årets branschfest. De 
nominerade etableringarna kan du läsa mer 
om på sidorna 6–7 i den här tidningen.

Tobias Jonasson 

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

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.

KrönIKa

»Effekten och nyttan 
blir en funktion av hur 
många som faktiskt 
deltar«
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Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla flöden och processer oavsett om det gäller mate- 
rial, information, dagligvaror, människor eller pengar.
Och oavsett om du är VD, logistik- eller inköpsansvarig, 
produktions- eller verksamhetschef vill du ha full insikt i 
och överblick över verksamhetens villkor.  
Denna insikt och överblick får du genom att läsa tid- 
ningen Intelligent Logistik. Håll dig ständigt uppdaterad  

och ligg steget före genom att prenumerera på bran- 
schens bästa tidning! 
Fyll i och sänd in talongen. Du får 4 nummer av tematid-
ningen och full tillgång till detta och tidigare nummer på 
www.intelligentlogistik.se till priset 500:- inkl. moms.  
Gå in på www.intelligentlogistik.se och klicka på  
”Prenumerera”.

Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!

Företag 

Org.nr

Beställare 

Postnummer                        Ort 

Postadress

E-post

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST 
20492681 
761 10 Norrtälje

– Hur kan vi vara säkra på det? Jo, för att vi 
har sett det när det gäller vindturbiner, i sol-
paneler och i elbilar. När den kinesiska staten 
bestämmer sig – då blir det så, sa Christina 
Boutrup, dansk journalist, Kinakännare och 
författare till boken ”The Great Tech Revolu-
tion – How China is Shaping Our Future”. 

Den kinesiska staten har en mycket aktiv 
roll som motor för näringslivet. Med statens 
resurser i form av makt och pengar Kina att 
nå högt uppställda mål: om det så sker genom 
kopiering, innovation eller köp. 

– 2030 har också Kina bestämt att de ska 
vara ledande inom AI. Jag tror att de kan 
det – för de rör sig oerhört snabbt, har denna 
mäktiga stat bakom sig och så mycket pengar. 
Och alla de mest ambitiösa företagen skapar 
Research and Development centers i Silicon 
Valley så de får tillgång till de bästa hjär-
norna, säger Christina Boutrup. 

Made in China 2025
Strategidokumentet ”Made in China 2025” 
är inte så känt i Europa, men mer känt i 
USA genom ett av Donald Trumps irrite-
rade tweets, som berörde just detta, berättade 
Christina Boutrup.

– Men planen borde var känd här, för den 
innebär både utmaningar och möjligheter för 
europeiska företag.

Utmaningarna är tydliga – kinesiska före-

Kinesiska företag 
rycker fram 
Till 2025 ska Kina vara ledande inom 25 affärsom- 
råden, däribland informationsteknologi, järnvägs- 
utrustning och elfordon. 
 – Om ert företag idag är ledande inom ett av dessa 
områden, kommer det 2025 att finnas ett kinesiskt 
företag som är på samma nivå som ert, sa Christina 
Boutrup, dansk journalist och författare, när hon i  
september talade på Optilons Supply Chain Conference.

TänKBarT

– När den kinesiska staten bestämmer sig – då blir det så, sa Christina Boutrup, på Optilons 
supply Chain Conference. 
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tag har gått från att vara ”copycats” till att nu 
ofta ligga på samma teknologiska nivå, och 
kvalitet – men ofta en lägre prisnivå. Men det 
finns också möjligheter, menar hon.

– Företag kommer märka av ett varmt väl-
komnande i Kina, de behöver er teknologi, 
kunskap och personer som kan hjälpa dem, 
vilket ger möjligheter både på kinamarkna-
den och genom partnerskap.

Från copycats till disrupters
Många kinesiska företag har redan gått förbi 
företag från vår världsdel, och blivit ”disrup-
ters”. Bland annat i användandet av Big Data 
och AI för att bygga digitala affärsmodel-
ler, utklassar kinesiska företag giganter som 
Google och Facebook.

– Kineser tillbringar tre timmar om dagen 
på Wechat, där allt man ser går att köpa med 
ett klick. Mycket ”nyheter” som Facebook 
kommer med nu har de kopierat från Wechat, 
säger Christina Boutrup.

Bakom Wechat ligger det kinesiska företa-
get Tencent, som även är medskapare till det 
oerhört populära spelet Fortnite. Tencents 
specialitet är att skapa digitala världar som 
är så lockande att man inte vill kliva ur dem, 
menar Christina Boutrup.

– De är verkligt beroendeframkallande, du 
vill vara i de universum de skapar flera tim-
mar om dagen, upplevelsen är så fantastisk. 

Det är Tencents styrka.
Hur dessa digitala kinesiska jättar agerar är 

väl värt att studera – och till viss del kopiera. 
Syftet med att skapa dessa digitala universum 
är att samla in data om kundernas preferen-
ser, menar Boutrup. Medan västerländska 
företagsledare, redan på Handelshögskolan, 
lärt sig att fokusera på kärnverksamheten, gör 
kinesiska företag tvärtom och försöker ringa 
in hela konsumenten.

– Jag tror att jokern är data – idag kan du 
skapa mycket värde genom att samla data om 
dina kunder. För västerländska företag kan 
det vara värt att fundera, kan du täcka ett 
område till runt dina kunder?

Kina – oreglerad testbädd
Här har Kina en fördel framför väst – det 
finns ingen GDPR.

– En anledning till att Kina kan röra sig så 
fort är att de inte har några legala hinder för 
integritet ännu och inga stora etiska dilem-
man. Man testar först, och reglerar sedan om 
det uppstår problem. 

En del av samma mynt är övervakningen 
av medborgarna. Det kommunistiska Kina 
har aldrig visat någon respekt för människors 
integritet – staten vet allt vad invånarna gör. 

Något man alltid gjort, menar Boutrup.
– Den enda skillnaden idag är att man har 

digitaliserat övervakningen.
På världsmarknaden har många väster-

ländska företag en konkurrensfördel genom 
sin kunskap inom ämnen som integritetslag-
stiftning och etik, menar hon.

– Kina har inte GDPR, men jag tror att 
GDPR är bra och en konkurrensfördel.

uppmärksam på Kina
Tror man att innovation inte fungerar med ett 
auktoritärt system, så har man fel.

– Du ska väl inte bara kunna tvinga folk att 
vara innovatörer? Att vara kreativa? Men jo, 
det fungerar – det är så mycket pengar och så 
mycket makt bakom de planerna och ambi-
tionerna. Så de som har hjärnorna och färdig-
heterna vinner mycket på att vara med. 

Den kinesiska marknaden är också gigan-
tisk – världens största digitala ekonomi och 
snart världens största ekonomi. 

– Företag som föds och överlever i Kina 
kommer väldigt troligt klara sig även på andra 
ställen i världen. Därför behöver ni hålla koll 
på vad som händer i Kina. 

AV KLARA ERIKSSON



Hyr lager 5 minuter från Göteborgs Hamn

Ring 020-33 90 00 eller läs mer på kubiklager.se

Läget kan inte bli bättre. Sörred Kubiklager ligger i ett av Göteborgs  
och Sveriges hetaste logistikområden. Bara några minuter från Nordens 
största hamn och granne med Volvo Cars. Här kan du hyra flexibla 
lokaler från 2 500 till 20 100 m2, med en avtalslängd från tre år och 
uppåt. Vi bygger med Grön Betong och installerar solceller för en mer 
hållbar framtid. Välkommen att växa i ett grönare lager!

Sörred

SKAN0142_Kubiklager annons_Intelligent Logistik_248x372.indd   1 2019-10-23   09:49



• 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


