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Atea kammade hem 

utmärkelsen ”Årets 
Logistiketablering 

2019” för sitt nya 
centrallager i Växjö. 
Avgörande för juryn 

var etableringens 
fokus på hållbarhet 

och cirkularitet. 

Apotekstjänsts 
leveransproblem 

är bara ett 
symtom på en 

större sjukdom: 
Bristen på 

logistikkompetens 
i vården. Det 
menar Ritva 

Rosenbäck. 

18

Coop planerar ett 
nytt, automatiserat 

lager i Kjula, 
Eskilstuna, som 

inom fyra år ska 
ersätta Coops lager i 

Bro och Västerås. 
Enligt Coops Tobias 

Rydergren tas det 
formella beslutet i 

början av 2020.

17

Sergio Barbarino ger 
en ovanligt 

nedtonad bild av 
EUs påkostade 
vision Physical 

Internet, som är 
tänkt att göra 

transportsektorn 
hållbar.

36

Rebecka Norberg 
håller i taktpinnen 
som moderator för 
Logistikläget 2020 

”Det ska bli kul, det 
är bra talare och 

ämnena är 
högaktuella” 
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Kära läsare, vi har tråkiga nyheter. Det här är det sista 
numret av Intelligent Logistiks affärmagasin. Intelligent Logis-
tik – som grundades av Gustaf Berencreutz och Gösta Hultén 

2005, har hittills funnits både som magasin, DI- bilaga och webb. Bilagan 
i Dagens Industri kommer vi att fortsätta göra, med oförändrat höga 
ambitioner, men Intelligent Logistik som magasin läggs ner nästa år, 
samtidigt som webben övergår från nyhetssajt till mer fördjupning.

Men, vi har också goda nyheter: i mars nästa år kommer första numret 
av nya logistikmagasinet Dagens Logistik (hurra!). Dagens logistik kom-
mer att ägas och göras helt och hållet av oss journalister bakom Intelli-
gent Logistik. Det blir dels ett nytt fördjupande magasin med intervjuer, 
reportage, kartläggningar, statistik och temaartiklar som kommer ut i 
fyra nummer per år, och nyhetswebben dagenslogistik.se, med dagsaktu-
ella logistiknyheter. 

Vi tror nämligen inte att våra läsare nöjer sig med att läsa initierade 
logistiknyheter i DI fyra gånger om året, utan vi tror att ni vill ha ett 
magasin, och en nyhetswebb, som informerar och analyserar det som 
händer i branschen – och det tänker vi ger er. 

Är vi då tokiga som startar tidning när mediebranschen går på knäna 
och konjunkturen viker? Nej, vi tror inte det. Är man tillräckligt nischad, 
så finns läsarna där – särskilt om nischen växer. Och det gör logistikbran-
schen. Lager byggs som aldrig förr, e-handeln ritar om logistikkartan och 
försörjningskedjorna blir alltmer komplexa. Logistiksektorn står inför 
stora utmaningar; kompetensbrist, tekniksprång, nya affärsmodeller och 

ett alltmer akut behov att ställa om till cirkulärt och hållbart. Behovet 
av både överblick och fördjupning och en branschtidning som skildrar 
nyanserna i vår komplexa logistikvärld har aldrig varit större. 

Men för att lyckas behöver vi ha med oss er, våra kära läsare. Vi kom-
mer att behöva tips, råd och er feedback – och som samarbetspartners, 
sponsorer och annonsörer. 

Mycket är sig likt: Plan kommer ha vårt tryckta magasin som med-
lemstidning, precis som Intelligent Logistiks magasin varit. Dagens 
Logistik kommer således gå ut till alla medlemmar i Sveriges största 
kompetensnätverk för yrkesverksamma logististiker. Även Logistik- och 
Transport Stiftelsen LTS fortsätter samarbeta med oss, och tidningen 
kommer att innehålla LTS Rapport, precis som Intelligent Logistik gjort. 
Så varmt tack för den här tiden, och välkomna med på nästa tåg.

För Intelligent Logistiks del är det också full fart framåt: Nästa temabi-
laga, med listan över Sveriges 25 bästa logistiklägen 2020 kommer ut 
med DI i vecka 6. I samband med det arrangerar vi konferensen Logis-
tikläget 2020 på Berns i Stockholm den 6 februari. Mer information om 
Logistikläget 2020 finns på s 46–47 och på intelligentlogistik.com. 

Vi ses väl där?

Hilda Hultén och Klara Eriksson

ledare
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nyheter

Kinesisk ellastbil till Sverige
Elbilstillverkaren Maxus etable-
rar sig i Sverige och rekryterar 
Petter Nordesjö, tidigare VD för 
BMW, som Sverigechef. Maxus 
finns sedan tidigare i Norge 
och etablerar sig nu även med 
verksamhet och försäljning i 
Sverige. Till en början handlar 
det om transportbilen Maxus 
EV80 som kan frakta drygt tio 
kubik i upp till 200 kilometer 
på en laddning. 

Inom ett par år lanseras de första 
personbilarna, men till att börja 

med erbjuder Maxus den lätta 
lastbilen EV80 som med klassle-
dande räckvidd och lastförmåga 
passar såväl varutransportföretag 
som hantverkare, enligt ett press-
meddelande från Maxus.

– Eldriften har inneburit ett 
systemskifte inom fordonsindu-
strin. Nya aktörer har kommit in 
och tagit marknadsandelar från de 
redan etablerade fordonstillver-
karna. Jag tror att Maxus har goda 
möjligheter att etablera sig på den 
svenska marknaden, inte minst 
efter årsskiftet när vi kommer 

med ytterligare nyheter. Det känns 
spännande att få vara med och 
bidra med min erfarenhet från 
den gamla världen när den breda 
bilismen går in i en ny klimats-
mart era, kommenterar Petter 
Nordesjö.

Swedavia planerar ny logistikpark vid Arlanda
Till 2023 hoppas Swedavia ha 
en miljon kvm kvartersmark 
planlagd för en ny logistikpark vid 
Arlanda – varav drygt hälften kan 
bli logistikfastighetsyta. Områ-
det det rör sig om ligger mellan 
E4 och den västra start- och 
landningsbanan och kommer att 
utvecklas i två etapper. Den första 
delen, på 142 000 kvm, är redan 

detaljplanerad och byggstart kan 
ske redan 2020. Den andra, större 
etappen av logistikparken, är inte 
detaljplanerad ännu, men kom-
mer enligt Swedavias uppskatt-
ning kunna erbjudas marknaden 
2023.

– Kommunen ser över över-
siktsplanen just nu, ett arbete som 
ska vara färdigt 2021. Detaljpla-

nerarbetet pågår parallellt med 
det, säger Stefan Stenberg.  

Swedavia har fått upp ögonen 
för logistik efter sin exploatering 
vid Landvetter, som inleddes i 
form av ett joint venture-samar-
bete med Bockasjö 2015, men där 
Bockasjö nu köpt ut Swedavia.

Nytt logistikgrepp för Odd Molly
Det svenska klädmärket Odd 
Molly meddelade nyligen köpet av 
en 100 000 kvm stor logistiktomt i 
Kristianstad, med en 16 000 kvm 
stor logistikfastighet. Logistik-
fastigheten stod färdig 2018, och 
GDL och Norrlandspall är idag 
hyresgäster, på 12-åriga avtal. Den 
tidigare ägaren till logistikfastig-
heten – politikern och numera 
fastighetsägaren Ilja Batljan – blir 
samtidigt ny storägare i Odd 
Molly.

– Förvärvet av en större logis-
tikfastighet innebär ett viktigt 
vertikalt steg i värdekedjan. Med 
tolvåriga hyreskontrakt i grunden 
kommer detta bidra med stabila 
kassaflöden och med fortsatt 
intressanta utvecklingsmöjligheter 
framöver, kommenterar Patrik 
Tillman, ordförande i Odd Molly.

Odd Molly kommunicerade i 
våras att man lägger all sin logistik 
och distribution hos TPL-före-
taget Almroths i Norrköping. 

Uppdraget innebär att Almroths 
kommer sköta distribution till de 
cirka 40 länder som Odd Molly 
säljs i. 

– Vi kommer att flytta vår 
lagerhantering till Almroths 
under första kvartalet nästa år. 
Vi ser mycket fram emot detta 
samarbete och har i dagsläget inga 
planer på att insourca hanteringen 
av de flöden som flyttas dit, kom-
menterar Johanna Palm, vice 
vd på Odd Molly, till Intelligent 
Logistik.

Odd Molly har även kommu-
nicerat att man köper en e-han-
delsplattform för  second hand, 
Used By:

– Förvärvet av Used By för-
stärker vår ställning och position 
inom klädbranschen samtidigt 
som det stärker vår hållbarhetsin-
riktning. Secondhand-försäljning 
av märkeskläder växer mycket 
snabbt online drivet av kundens 
ökade fokus på hållbarhet. 

Maxus pr-byrå bjussar på ett sko-
jigt collage med Petter Nordesjö, 
en Maxus EV80, samt Skanstulls 
trafikkorsning, Stockholm.

Odd Molly satsar på logistik.
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Swedavia hoppas att suget efter 
logistikmark, ska varav lika starkt 
vid Arlanda som Landvetter. 
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nyheter

Klart för Nellyflytt till Borås 
E-handelsföretaget Nelly flyttar sitt lager från 
Falkenberg tillbaka till Borås och Logistic 
Contractor kommer att utveckla och bygga den 
38 000 kvm stora anläggningen.

Näthandlaren Nelly.com flyttade sin logistik 
från just Borås till Falkenberg 2012, där då 
även Lekmer huserade. Men nu vänder man 
återigen, likt många andra e-handlare, till 
Borås, där Nelly också har sitt huvudkon-
tor. Nellys nya lager byggs i Nordskogen och 
omfatta cirka 38 000 kvm med 11,70 meter fri 
takhöjd och plats för runt 200 anställda. För att 
minska driftkostnaderna används mineralull i 

väggarna vilket gör huset mycket tätt och huset 
förbereds även för solceller. Byggnaden förbe-
reds för expansion med möjlighet att bygga till 
13 000 kvm.

– Vilket spännande projekt i e-handelsstaden 
Borås! Vi har haft en bra dialog genom hela 
projektet och vi är redan klara med projekte-

ringen och bygglov är inlämnat sedan en tid, 
kommenterar Patrik Lööv-Wallin, affärsut-
vecklare på Logistic Contractor.

– Vi kan därför ha en byggstart redan i 
mitten av januari 2020 med inflyttning ett år 
senare.

Het europeisk logistikfastighetsmarknad 
Efterfrågan på logistikfastigheter är fortsatt 
hög i Europa, och konkurrensen om hyres-
fastigheter och mark till etableringar och nya 
logistikparker fortsätter att hårdna. Brexit, 
arbetskraftsbrist och det upptrappade handels-
kriget hotar dock i horisonten, slår BCI Global 
fast i en marknadsanalys.  

Efterfrågan på logistikfastigheter kommer att 
fortsätta växa i Europa de närmaste tre åren, 
drivet av en måttfull ekonomisk tillväxt och en 
accelererande e-handel. Det slog konsultföre-

taget Buck Consultants International, BCI, fast 
i en marknadsanalys av framtiden för logis-
tikfastigheter i Europa, som presenterades vid 
Expo Real i München i oktober. 

För hyresgästerna innebär detta allt mindre 
urval av fastigheter att hyra och mark att köpa, 
när vakanserna i hela europa minskar och heta 
etableringslägen kämpar med att tillhandahålla 
nya logistikparker. Tillgång till arbetskraft har 
också blivit en kritisk lokaliseringsfaktor för 
tillverkande företag, e-handlare och TPL-före-

tag när man överväger ett nytt distributions-
center, enligt BCI. 

På kort sikt är det främsta orosmolnet Brexit, 
men på något längre sikt är det växande antalet 
global handelskonflikter ett stort orosmoment. 

– De närmaste fem åren kan intensifierade 
handelsdispyter mellan världens stora handels-
spelare, USA, Europa, Kina och Asien, skada 
logistikfastighetsmarknaden rejält, kommente-
rar BCIs vd René Buck.

LEADER OF MODERN LOGISTICS PROPERTIES IN THE NORDICS
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Urvalet av fastigheter att hyra och mark att köpa minskar i Europa.

Nelly lämnar Falkenberg och skaffar ett nytt, 38 000 kvm stort centrallager i Borås. 
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årets logistiketablering

alla är vinnare, sa Hilda Hultén, 
och uppmanade alla fastighetsak-
törer att bygga riktigt fina etable-
ringar för 2020.

Hör Atea, LC och Växjö berätta 
mr om sin etablering vid Logistik-
läget 2020 den 6 februari i Stock-
holm. Läs mer på sid 46–47.  

Ateas nya logistikcenter i Växjö 
hanterar både logistik, återvinning 
och konfigurering av främst IT-
hårdvara. Lagret är utrustat med 
3 000 kvm solceller på taket, och 
Atea har målet att bli 100 procent 
cirkulära, där all ny hårdvara som 
säljs ska komma tillbaka till Atea.

Intelligent Logistiks chefredak-
tör Hilda Hultén poängterade att 
alla nominerade hade anled-
ning att vara stolta över att deras 
projekt lyfts upp som nominerade 
2019. 

– Med de nominerade projekten 
försöker vi fånga de trender som 
utmärker året, och väljer ut pro-
jekt som sticker ut på olika sätt; 
genom tekniska lösningar, håll-
barhet, utformning eller hur väl 
flödena fungerar utifrån lagrets 
placering, sa Hilda Hultén.

– Det var svårt att vaska fram 
dessa fyra, och ännu svårare att 
välja en vinnare. Jag tycker att ni 

inför en stor publik. 
Att Ateas etablering har sin 

utgångspunkt i att skapa en 
hållbar logistiklösning, var det 
som avgjorde att lagret vann, 
i hård konkurrens med övriga 
nominerade: Lykos högautoma-
tiserade centrallager i Vansbro, 
Nowaste Logistics nya omnilager 
i Helsingborg och Speed Logistics 
storbygge i Borås. 

Lycklig vinnare 
Ateas nordiska supply chain-chef, 
Lorna Stangeland, tackade så 
hjärtligt på norska. Tillsammans 
med Patrik Lööv Wallin från 
Logistic Contractor, fick hon ta 
emot diplom, blommor och ett 
glasägg från Transjö hytta.

– Jag är så otroligt fantastiskt 
stolt, så stolt över oss alla medar-
betare. Men när jag läste kriteri-
erna tänkte jag faktiskt att det här, 
det vinner vi. Tusen, tusen tack!

Ateas 27 000 kvm stora logistik-
anläggning i Växjö, byggd av  
Logistic Contractor, tog hem 
Intelligent Logistiks utmärkelse 
Årets logistiketablering 2019 som 
delades ut på öppna scenen  
under Logistik&Transport. 

Av Klara Eriksson 

Under branschmässan 
Logistik&Transport i Göteborg 
den 5 november, delade Intelligent 
Logistik för tredje gången ut priset 
Årets Logistiketablering i syfte 
att lyfta fram intressanta logistik-
projekt och spegla den utveckling 
som finns i logistikbranschen.

Årets nominerade etableringar 
hade valts ut bland de 28 logistik-
fastigheter som färdigställs under 
2019, och representanter från 
samtliga nominerade projekt 
fanns på plats vid prisutdelningen 
för att berätta om sin etablering, 

JURY FÖR ÅRETS 
LOGISTIKETABERING

Tobias Jonasson,  
Mysigma
David Almqvist,  
Croisette
Hilda Hultén,  
Intelligent Logistik
Gustaf Berencreutz, 
Intelligent Logistik

Atea är Årets Logistiketablering 2019
Yes! utbrast en glad Lorna Stangeland från Atea när vinnaren annonserades. 
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JURYNS MOTIVERING TILL  
FÖRSTAPLATSEN:

”Miljöaspekten är svår att ignorera 2019 och Ateas etablering 
har tydlig utgångspunkt i att skapa en hållbar logistiklösning, 
samtidigt som man förbättrar verksamheten och servicen för 
kunderna. Logistikupplägget har en stor andel värdeskapande 
tilläggsservice som konfigurering och renovering av hårdvara, 
med bas i en cirkulär recycling-tjänst för elektronik/telecom. 
Höga ambitioner finns om att nå 100 procents återanvänd-
ning/återvinning av den hårdvara som säljs. Lagret är auto-
matiserat med en OSR-skyttel från Knapp och en kartongma-
skin som anpassar storleken till innehållet och minimerar luft 
i paketen. Byggnadens solcellsanläggning täcker merparten 
av verksamhetens energibehov. Lokaliseringen i Växjö möjlig-
gör god fortsatt kompetensförsörjning och förutsättningar 
att serva kunder i hela Norden effektivt.”

KRITERIER ÅRETS LOGISTIKETABLERING:

Etableringen ska möta ett reellt behov eller utgöra en smart 
lösning ur flödesperspektiv för brukare och kunder. Valet av 
logistikläge ska vara optimalt utifrån brukarens in- och utgå-
ende flöden och ge lägsta möjliga miljöpåverkan för dessa.
Byggnaden ska vara innovativ, nytänkande eller överraskande 
i sin utformning, placering eller i sin funktion när det gäller 
val av logistikläge, design, arkitektur, energianvändning, 
arbetsmiljö, automations- och/eller hanteringslösningar.
Byggnaden ska vara energieffektiv och miljöcertifierad, t ex 
enligt EU Green Building, BREEAM eller Leed eller vara utfor-
mad för att klara en sådan certifiering.
Som arbetsplats ska den värna om de anställdas välmående. 
Den bör bl a erbjuda, tränings- och rekreationsmöjligheter, 
lunchservering i anläggningen eller dess omedelbara närhet 
och bekvämt kunna nås via kollektivtrafik.

Glada Vinnare: Patrik Lööv Wallin från Logistic Contractor som byggt lag-
ret, Ateas CFO Per Brandstedt, Supply chain director Lorna Stangeland och 
Logistikchef Nicklas Lundström, och Malin Schäfer, vd Knapp som levererat 
automationslösningen i lagret. 

Speed Logistics vd Jan Krepp berättade att deras nya lager i Borås redan är 
fyllt, här flankeras han av Jonas Kennerhed från fastighetsägaren Logicen-
ters, som byggt lagret.

Lykos hållbarhetschef Tom Thörnblom och varuförsörjningschef  
Madelene Larsson berättar vad deras etablering betyder för en  
mindre ort som Vansbro. 

Många logistikintresserade samlades kring scenen för att höra vem som 
skulle vinna utmärkelsen Årets Logistiketablering 2019. 
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e-handeln

gör att den här potentialen inte realise-
ras, bland annat ser vi ett väldigt starkt 
fokus på snabbhet i e-handelsleveran-
serna, som bara blir kraftigare och kraf-
tigare. Det fokuset gör att det blir sämre 
förutsättningar för effektiva godstran-
sporter, där man kan göra effektiva 
rutter med höga fyllnadsgrader, säger 
Camilla Hållén.

Dessutom transporteras det runt 
mycket luft, vilket man själv kan kon-
statera om man e-handlar. Dessutom, 
om man e-handlar från utanför Europa, 
innebär e-handel oftare flygfrakt än 
om man hade handlat samma vara 
från butik. Och i och med att man 
som e-handelskund inte kan prova och 
känna på varorna, kommer även detta 
problem med returer, som bidrar till 
ytterligare transporter.

– Då får man ju dubbla transporter, och 
de här returerna kan hanteras på mer eller 
mindre effektiva sätt, t ex skickas utom-

släpptes den 2 dec. I denna analyseras 
huruvida e-handeln leder till mer eller 
mindre transporter. I och med att man 
kommer fram till att e-handeln genere-
rar transporter, kommer man gå vidare 
och utreda åtgärder för att minska 
e-handelns transportbelastning.

Utredarna har gjort en genomgång 
av forskningslitteratur och gjort en stor 
mängd intervjuer med forskare och 
branschaktörer

– Det finns en stor teoretisk potential 
till energieffektivisering med hjälp av 
e-handeln. Tanken här är då att man 
ersätter ineffektiva inköpsresor med bil 
med mer effektiva godstransporter.

E-handeln har alltså en potential att 
minska utsläppet från en varas trans-
port, genom att flera varor får samåka 
fram till kunderna, i stället för hämtas 
en och en med bil. Men hur ser det ut i 
verkligheten?

– Det finns en massa faktorer som 

E-handeln har en potential att bidra till 
ett transporteffektivt samhälle. 
 – Men det finns en massa faktorer som 
gör att den här potentialen inte 
realiseras, bland annat ser vi ett väldigt 
starkt fokus på snabbhet i e-handelsle-
veranserna, säger Camilla Hållén, 
utredare på Trafikanalys. 

Av Klara Eriksson

E-handeln har stor potential för att 
minska antalet transporter, men som 
den fungerar idag: där snabbhet pre-
mieras före hållbarhet, returgraden är 
hög, och där människor fortsätter att 
köra bil trots att de e-handlar, uppfylls 
inte den potentialen.  

Camilla Hållén, utredare på Trafi-
kanalys, redogjorde på konferensen 
”Transporter i förändring” för den för-
sta delredovisningen av regeringsupp-
draget om e-handelns transporter, som 

 

”Det finns 
en stor 
teoretisk 
potential 
till energi-
effektivise-
ring med 
hjälp av 
e-handeln«

»Dagens e-handel behöver styras upp«
– Det finns en massa faktorer som gör att e-handelns potential att att minska transportarbetet inte realiseras, menar Camilla Hållén. 

FO
TO

: K
LA

RA
 E

RI
KS

SO
N



Intelligent Logistik 7 2019 11

e-handeln

handlar om hur den sker – och där 
behövs styrning för att den ska ske 
på ett bra sätt.

– Det finns en potential, men 
utan ramar kan e-handel snarare 
leda till ökade trafikvolymer, där 
man har ett oförändrat resande 
och så lägger man till de här 
resorna. Så där ser vi ett behov av 
styrning för att det här ska bli bra 
ur transporteffektivitetssynpunkt.

Uppdraget ska slutredovisas 
2 mars, och då kommer Trafi-
kanalys lämna förslag på hur 
trafikarbetet från e-handeln kan 
effektiviseras så att det sammanta-
get minskar.

det finns butiker nära för kom-
pletteringsköp och för att kunna 
prova och känna på varor. En för-
utsättning för en hållbar e-handel 
kan alltså vara en butikshandel 
nära där människor bor – som de 
kan gå eller cykla till.

– Det är ingen helt enkel ekva-
tion. Det kanske skulle funka 
bättre om de externa köpcentru-
men bli mindre, att man har kvar 
centrumhandel. Men hur man ska 
få till det får vi tänka till över.

Beror på kontext
Sammanfattningsvis kan man 
inte säga att e-handeln är bra 
eller dålig för klimatet – utan det 

och handlar, kanske tar man bilen 
någon annanstans, på sin fritid.

– Det är också troligt att ökad 
e-handel kan leda till viss grad av 
ökad konsumtion, att man köper 
mer totalt sett, genom att till-
gängligheten ökar, att priserna är 
lägre och att det är lätt att jämföra 
priser.

Styra mot hållbar e-handel
Hur ska då e-handelns potential 
att faktiskt minska transporterna 
realiseras? Om man redan är bilfri 
kan e-handeln möjliggöra att man 
kan fortsätta vara det, särskilt om 
man bor i en stad, och det finns 
tillgång till kollektivtrafik, enligt 
Camilla Hållén.

– På landet kanske man behöver 
bil av andra skäl, för att ta sig till 
jobb och skola etc. Men har man 
möjlighet att göra sina andra resor 
kollektivt kan e-handeln vara ett 
sätt att slippa skaffa bil.

Utöver kollektivtrafik pekar 
Trafikanalys utredare på att för att 
e-handeln ska göra att människor 
kan välja bort bilen, så krävs att 

lands för hantering och ompack-
ning.

Inget ”1 till 1-förhållande”
Idén om att e-handelsköpet ersät-
ter en inköpsresa (med bil) med 
en effektiv godsleverans kan också 
ifrågasättas, menar hon.

– Det är inte alltid det blir så. 
Dels för att inköpet ibland görs 
som en del i en reskedja, att man 
handlar på vägen hem från jobbet. 
Dels att man ser en stor omfatt-
ning av kompletteringsresor till 
butik: att man ”showroomar” först 
och sedan beställer på nätet, eller 
köper en matkasse och sedan 
kompletteringshandlar. Det blir 
inte ett 1 till 1-förhållande.

– Sedan har vi frågan: om det är 
en resa som ersätts, hur hade den 
utförts? Om det är en bilresa så är 
effektiviseringspotentialen stor, 
men om man hade gått eller cyklat 
till butiken så blir det såklart en 
mindre besparingspotential.

På en lite högre abstraktionsnivå 
kan man även fundera över vad 
konsumenterna gör i stället för åker 

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

CITAT FRÅN RAPPORTEN:

”Det är väldigt svårt att säga att e-handeln leder till mer eller 
mindre trafik utan det beror på en massa antaganden och 
faktorer som är väldigt kontextberoende. Frågan är för enkelt 
ställd. Om den här e-handelsökningen sker i ett samhälle 
som planerar för och styr mot hållbar mobilitet, då kan e-
handeln vara ett jättebra hjälpmedel för att skapa tillgänglig-
het utan bilresor” 
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förpackningar

– De flesta i vår personal har 
jobbat med det här länge, det 
ligger i vårt intresse att mini-
mera förpackningar eftersom det 
minskar kostnaden, säger Tom 
Thörnblom, kommunikations- 
och hållbarhetschef på Lyko. 

Hela packet sköts manuellt 
hos Lyko, som idag jobbar med 
7–8 olika förpackningsstorlekar 
och ”ett antal” vadderade kuvert, 
vilket innebär att valet av förpack-
ning – särskilt när flera varor av 
olika storlekar ska förpackas till-
sammans – är ett pusssel. 

– Att få plats med produkterna 
i en så liten förpackning som 
möjligt har nästan blivit ett eget 
kompetensområde, säger Tom 
Thörnblom.

På området luftminimering tror 
han inte Lyko kan göra mycket 
mer än idag. Han välkomnar 

aktörer. Det var en enormt stor 
uppslutning och engagemanget 
var grymt! Alla bidrog till samta-
let, det fanns ett enormt engage-
mang att alla vi gemensamt har ett 
ansvar att göra något åt det här. 

”Ligger i vårt intresse”
Ett av de deltagande e-handels-
företagen på Postnords förpack-
ningsseminarium var skönhets-e-
handlaren Lyko, som själva arbetat 
mycket för att minimera luft i 
förpackningarna. Lyko, med ett 
nyligen färdigställt automations-
lager i Vansbro på 13 000 kvm 
där de lagerhåller drygt 52 000 
hår- och hudvård, smink och 
andra skönhetsartiklar. De flesta 
av deras produkter är ganska små 
till sin storlek, vilket är en fördel 
för den som vill förpacka effektivt 
utan luft. 

mer. Skulle man kunna minska 
på luften skulle det innebära stora 
besparingar. 

– Det innebär att vi inte skulle 
behöva investera i en enda bil 
på två år med en tillväxt på 15 
procent. Skulle vi inte ha någon 
tillväxt alls i e-handeln, skulle vi 
kunna ta bort en av tre lastbilar 
som går på svenska vägar idag. 
Och vare sig vi, DHL eller Schen-
ker skulle behöva öppna ett enda 
utlämningsställe på flera år, säger 
Peter Hesslin. 

På plats på första seminariet i 
Stockholm var enligt Postnord 
ett 40-tal e-handelsföretag och 
representanter för förpacknings-
branschen, och responsen från 
e-handlarna var mycket positiv. 

– Vi var en bra mix med 
e-handlare och från förpacknings-
industrin, några väldigt stora 

Postnords initiativ för att minska 
luften i e-handelsförpackningarna 
går vidare. Under tre frukostsemi-
narier i olika delar av Sverige, har 
logistikjätten under hösten lyft 
frågan med e-handlarna under 
initiativet ”Förpackningsre-
san” – men inte utan mothugg.

Av Klara Eriksson

E-handelns stadiga tillväxt – som 
2018 låg på 15 procent – innebär 
för tarnsportörerna fler paket, 
som måste transporteras i fler 
bilar och så småningom hanteras 
i fler paketterminaler. Det kan 
låta som angenäma bekymmer för 
företagen i branschen – men håll-
barhetslampan lyser rött. Postnord 
har räknat och tror att luften i 
paketen står för i genomsnitt 
åtminstone 30 procent – troligtvis 

Krafttag mot förpackningsluften

Postnords bilder från en paketterminal på Black Friday skrämde e-handlarna. 
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paketen ligga längre skulle våra 
terminaler översvämmas, så det 
tror jag inte är en lösning.

Att skapa möjligheter för 
konsumenterna att välja hållbara 
transportlösningar tror Tom 
Thörnblom blir nästa steg i Lykos 
hållbarhetsarbete – och där krävs 
mycket samarbete med transpor-
törerna för att lyckas. Att Postnord 
bjuder in till dialog är därför 
något han välkomnar.

– Vi är en storkund till Postnord 
och vill ha en nära dialog om 
förbättringsarbete. Vi uppskattar 
det här initiativet väldigt mycket, 
grunden för ett bra samarbete är 
att man förstår varandra. 

vision i branschen, så tror jag vi 
skulle kunna komma ner i embal-
lage. 

”Missvisande bild”
Arne Andersson, e-handelsexpert 
på Postnord, menar dock att bil-
den är missvisande för Postnords 
pakethantering. 

– Den där bilden var från Black 
Friday, det är inte lätt att göra på 
något annat sätt då. Den är inte 
representativ för vår hantering, 
säger han. Hanteringen är inte så 
ovarsam som man kan tro – vi har 
få reklamationer på den tjänsten. 
På kort sikt tror jag det skulle vara 
svårt för oss att göra hanteringen 
annorlunda. 

För att reda ut frågan har 
Postnord bjudit in e-handlarna på 
ytterligare ett event – ett studiebe-
sök på en paketterminal.

Arne Andersson tror inte att 
heller att längre ledtider är en 
lösning. 

– Vi är inte ett så stort land 
egentligen och vi når nästan hela 
Sverige över natten. Skulle vi låta 

samtidigt Postnords initiativ då 
branschen kan lära av varandra.

– Jag har en känsla av att det är 
20 procent av e-handlarna som 
står för 80 procent av den här 
luften och det krävs ett fokus på 
frågan för att få till en förändring.

Vill se varsammare hantering 
Som nästa steg i förpackningsre-
san hoppas Tom Thörnblom se 
innovation kring en varsammare 

Etablera dig med oss

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

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

Vi länkar skandinaviens godsflöden catenafastigheter.se

Smarter
Better 
Faster

hantering av deras paket hos 
speditörerna. 

– Att minska emballaget är 
svårt, om paketen ska klara av 
resan till kund utan att skadas. 
När paketen lämnar Lykos lager 
är de packade som sockerbitar i 
lastbäraren, menar han. Men på 
paketterminaler skakas pake-
ten runt på transportband, åker 
rutschkana och faller flera meter 
ner i lastburar där de landar huller 
om buller – med sådär fyllnads-
grad. 

– På frukostmötet fick vi se en 
bild från Postnords paketterminal, 
och jag kan säga att så ser lastbä-
rarna inte ut när de lämnar oss. 
Där tror jag att det finns saker de 
kan göra, säger Tom Thörnblom. 

– Om vi kan få varsammare 
hantering framåt då tror jag vi kan 
minimera emballaget ytterligare 
i framtiden. Idag finns ett stort 
behov av snabb leverans, det 
kanske inte behöver vara det pri-
mära – går det långsammare kan 
sorteringen göras varsammare. 
Om vi kan hitta en gemensam 

Peter Hesslin berättar om arbetet 
mot luft i paketen på D-Logistik.
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– Det ligger i vårt intresse att 
minimera förpackningar eftersom 
det minskar kostnaden, säger Tom 
Thörnblom
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e-mathandel

papper som håller produkterna 
kylda i upp till 36 timmar. Genom 
hemleverans med Postnords 
lantbrevbäring ska företaget (med 
några undantag) kunna leverera 
till alla postnummer som börjar 

på 10 upp till 82, vilket är från 
Skåne i söder till Sundsvall i 
norr. I Stockholm levererar man 
söndag-tisdag klockan 17–22, och 
i övriga Sverige på måndagar och 
tisdagar klockan 8–19. 

Dock har lanseringen inneburit 
vissa leveransproblem. 

– Eftersom vi skickar färska livs-

Fastigheten i Bjuv där Hello-
fresh etableriat sig, är en samling 
anrika byggnader som fram till 
2017 innehöll Findus ärtproduk-
tion. Sedan 2018 ägs av fastig-
heten av Catena, Foodhills och 
Backahill, genom JV-bolaget 
Foodhills Fastighet, där den fd 
Catena-profilen Mikel Halling 
är vd. Tanken är att bygga upp 
ett nytt logistikkluster i de gamla 
lokalerna.

Lovar hemleverans från Skåne  
till Sundsvall 
Hellofresh affärsidé är att erbjuda 
hemleverans av middagskassar, 
med recept och råvaror för en 
komplett måltid. Varje vecka finns 
tio olika recept för varje typ av 
kasse; klassisk, vegetarisk eller 
familjekasse, så att kunderna kan 
välja recept och skapa sin egen 
veckomeny. Maten skickas i kar-
tonger med kylvarorna packade 
separat i en vadderad kylpåse av 

värderas idag till omkring 17 
miljarder kronor. Hellofresh finns 
idag på elva marknader i världen, 
bland annat USA, Storbritannien, 
Australien och Kina. Nu testar 
matkassejätten alltså sina vingar 
på den svenska marknaden. Med 
lager i Findus gamla produktions-
lokaler i Bjuv, och ett leverans-
upplägg med hemleverans via 
Postnords lantbrevbäring ska man 
kunna täcka i princip hela södra 
Sverige med hemleverans. 

– Vi lanserade tjänsten i slutet 
av augusti och gjorde vår första 
leverans i Sverige den 1 septem-
ber. Marknaden för matkassar 
är väldigt mogen i Sverige, inte 
minst har Linas Matkasse gjort ett 
fantastiskt jobb. Vi är ju fortfa-
rande väldigt små i Sverige, men 
hittills är vi positivt överraskade 
över intresset från de svenska 
kunderna, berättar Stefan Nilsson, 
kundtjänstansvarig för Hellofresh 
i Sverige. 

Den tyska e-matjätten Hellofresh 
har etablerat sig i Sverige. Med 
lager i Findus gamla lokaler i Bjuv 
lovar man sedan första september 
hemleveranser av middagskassar i 
hela södra Sverige – ända upp till 
Sundsvall. Men leveranserna med 
Postnords lantbrevbäring håller 
inte alltid vad de lovar. 

Av Hilda Hultén 

Tyska Hellofresh grundades i Ber-
lin 2011, bland annat med svenska 
Linas Matkasse som förebild. En 
av medgrundarna är den svenska 
entreprenören Jessica Schultz – då 
Nilsson, som dock lämnade 
bolaget 2016. Idag är hon partner 
i investmentbolaget Northzone 
och utsågs till Sveriges mäktigaste 
kvinnliga investerare 2019 av 
tidningen VA i våras. 

Hellofresh har vuxit rejält 
sedan starten, bolaget noterades 
på Frankfurtbörsen 2017 och 

Hellofresh 
tar upp kampen om matkassarna

Findus gamla ärtfabrikskomplex i Bjuv, där Hellofresh etablerat sig. 
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– Eftersom vi skickar 
färska livsmedel så 
behöver vi ha leverans 
samma dag, annars 
blir maten förstörd. 
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produkt på olika kundsegment, 
och med hjälp av deras feedback 
designat en produkt som svensk-
arna kommer att älska, säger 
Kristian Hald, vd för Hellofresh i 
Sverige, i ett pressmeddelande.

Den svenska verksamheten 
styrs från Hellofresh´s kontor i 
Köpenhamn. 

375 miljoner kronor, och tappade 
2 procent i omsättning mot 2017. 

Hellofresh etablering kommer 
alltså vid en tidpunkt då det mesta 
pekar på att matkassar tappar. 
Hellofresh uppger att de testar 
Sverigemarknaden men inte har 
gjort en fullskalig lansering ännu.

– Vi har analyserat markna-
den och vad den just nu har att 
erbjuda väldigt noga, testat vår 

leveranserna har gått fram som de 
ska, berättar Stefan Nilsson. 

Sverige var först ute i världen 
med middagskassar, konceptet 
lanserades av Middagsfrid redan 
år 2007. De senaste åren har 
dock matkasse-konceptet tappat 
andelar till förmån för lösplockad 
e-handlad mat, och förra året 
gjorde marknadsdominerande 
Linas Matkasse en brakförlust på 

medel så behöver vi ha leverans 
samma dag, annars blir maten 
förstörd. På vissa postnummer 
som vi blivit lovade ska fungera av 
Postnord har samma dag-leveran-
serna inte fungerat, utan där körs 
leveransen ut först dagen efter 
med lantbrevbäringen. Då har vi 
fått kontakta kunderna, återbetala 
deras beställning och avsluta deras 
prenumeration. Men de flesta 

NYKVARN

SÖDERTÄLJE
E20

E20

E4

E4/E20

Den nya trafikplatsen 
Almnäs till och från E20 minuter till  

Stockholm City30

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

Södertälje 
hamn är 
knutpunkt 
för gods-
transporter 
på fartyg.

StockholmEskilstuna/Göteborg

Helsingborg

Ett logistiskt nav, 
nära både E20 och E4

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

direkt anslutning till E20, nära E4, Svealandsbanan genom 

området, Södertälje Hamn endast några minuter bort och 

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

hektar stort område med plats för verksamheter som logistik, 

industri, utbildning och kontor. Stockholm Syd erbjuder 

skräddarsydda lokaler och exploaterbar mark. Läs mer på 

www.stockholmsyd.se.

STOCKHOLM

UPPSALA

SÖDERTÄLJE
Nykvarn

Örebro

Norrköping

Strängnäs Förbifart 
Stockholm

Eskilstuna

Enköping

Västerås

Arboga

Arlanda

E20

E18

E18

E4

E4

mellan Södertälje och Nykvarn

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

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

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

50 minuter söderut ligger flyg-
platsen Stockholm/Skavsta. 

Det nya 
logistiska 
navet

Kristian Hald, vd för Hellofresh i Sverige. 
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logistiklägen

större logistiklägen mellan Söder-
tälje och Stockholm.

Tillståndsprocessen kring 
logistiketableringar blivit tuffare, 
menar Maths Carreman.

– Det är nya krav kring t ex dag-
vatten, myndigheterna är nogsam-
mare med dessa frågor. Vi jobbar 
parallellt med utredningarna för 
att korta tiden till exploatering. 
Man lär sig hur man måste göra 
för att få en effektivare process. 

spaden i marken där om 1,5–2 år.
Området är en del av Stock-

holm Syd mellan Södertälje och 
Nykvarn, vid E4 och E20 och med 
närhet till hamn, industrispår och 
flygplats. Köpen gör Catena till en 
stark aktör vid Stockholms södra 
infartsleder. 

– Det är ett fantastiskt läge, vi 
har ju jagat och letat i många år 
efter mark och vet av erfarenhet 
av att det inte går att få till några 

göra kapacitet för gods på stamba-
nan som går invid området, därtill 
planeras en ny motorvägsavfart 
mellan Järna och Södertälje, som 
ska ge ökad tillgänglighet. Marken 
är dock inte bara planerad för 
logistikändamål.

– Vi har inte planbesked idag, 
utvecklingen av fastigheten ligger 
säkert någonstans mellan tre och 
fem år bort. Men det är en strate-
giskt viktig etablering för oss.

Fantastiskt läge
Att få fatt i mark söder om 
Stockholm är något Catena 
slitit hårt för. Nu har man två 
markområden: Ett i Nykvarn där 
Catena köpte 450 000 kvm mark 
2018 – och en miljon kvm i Järna.

– I Nykvarn flyter detaljplane-
arbetet utan större synpunkter, 
en process kring dagvattenhan-
teringen pågår. Vi kan nog sätta 

Catena går in som hälftenägare 
Södertuna Utveckling AB, med 
syfte att utveckla en miljon kvm 
mark för logistikändamål i Järna.
 – Etableringen är strategiskt 
viktig för oss, säger Catenas Maths 
Carreman.

Av Klara Eriksson

Det gäller skogsfastigheten 
Södertälje Gerstaberg 1:7 intill E4 
i Södertälje kommun. Området 
hamnar i en kil mellan tre järn-
vägsförbindelser: Ostlänken som 
byggs nu, banan till Nyköping och 
banan till Katrineholm.

– Därigenom kommer vi kunna 
säkra effektiva och hållbara flöden 
in till huvudstaden, det passar 
vår miljöprofil, säger Maths Car-
reman, regionchef Stockholm 
Mälardalen på Catena. 

Ostlänken förväntas också fri-

PÅLITLIGA & ENERGIEFFEKTIVA 
AUTOMATISERADE LÖSNINGAR

swisslog.com

Våra automatiserade lösningar och SynQ 
WMS erbjuder mer kapacitet och högre 
effektivitet. 

Med beprövad teknik, modulär design 
och tillståndsövervakning i realtid 
levererar de Industri 4.0-färdig teknologi 
att lita på, idag och i framtiden.

– Vi har ju jagat och letat i många år efter mark, söder om Stockholm, säger 
Maths Carreman.

Catena gör strategisk 
investering i Järna FO

TO
: C

AT
EN

A



Intelligent Logistik 7 2019 17

e-mathandel

mistiska att vi kommer kunna 
erbjuda en kostnadseffektiv och 
attraktiv lösning för Coops lång-
siktiga logistikbehov med bland 
annat ett automatiserat höglager, 
kommenterar Stendörrens pro-
jektutvecklingschef Ted Mattsson 
och fortsätter:

– Även om Coop skulle besluta 
sig för att flytta verksamheten till 
Eskilstuna finns det i GreenHub 
Bro mycket goda förutsättningar 
att tillsammans med andra hyres-
gäster utveckla området till ett 
hållbart logistikcenter av högsta 
klass. Läget nära Stockholm, med 
egen järnvägsanslutning och en ny 
motorvägsanslutning från E18, är 
exceptionellt och hyrespotentialen 
i förhållande till befintlig hyres-
nivå är betydande.

Minst en miljard SEK
Etableringen i Eskilstuna kommer 
gå på ”minst en miljard SEK, 
kanske mer” enligt Rydergren, och 
bygget kommer att pågå under ett 
par år, stå färdigt 2024 och sedan 
vara i drift parallellt med de gamla 
lagren under ett par år.

Det är bara butikspåfyllna-
den som kommer automatiseras, 
för e-handeln gäller fortfarande 
e-handelslagret i Kungens kurva 
för Mälardalen, och plock i de 
större butikerna, för andra orter.

– Det är i alla fall vad som ligger 
i planen nu, säger Tobias Ryder-
gren.

Han tror att automationslager är 
framtiden för dagligvaruhandeln, 
konkurrenterna Axfood och Ica 
har redan fattat liknande beslut.

– Alla väljer ju att automatisera 
nu, det känns som rätt väg att gå, 
säger han.

den här informationen från oss 
och ingen annan, säger Tobias 
Rydergren.

Smäll för GreenHubBro
Coops lager i Bro är kooperatio-
nens centrallager för kolonialva-
ror, har drygt 600 anställda och är 
130 000 kvm stor, vilket gör lagret 
till Sveriges näst största efter Julas 
lager i Skara. Lagret förvärvades 
av Stendörren 2014. Hyreskon-
traktet löper ut om tre år. Stendör-
ren verkar ännu inte tro att loppet 
är kört för att behålla Coop i Bro:

– Vi arbetar nu i nära dialog 
med Coop Logistik och är opti-

respektive KF, säger han till Intel-
ligent Logistik.

Ett nytt automationslager, 
ungefär i samma storleksordning 
som lagret i Bro, men högre, som 
hanterar butikspåfyllnad av kolo-
nial- och färskvaror, är vad som 
planeras. Personalen vid Coop 
Logistiks lager informerades i 
förra veckan.

– En poäng med helautomati-
serade lager är ju att det blir det 
färre personer som plockar och 
det kommer såklart påverka vår 
nuvarande personal negativt. Det 
var därför vi hade dessa möten 
i förra veckan, vi vill att de får 

Vid ett möte i november informe-
rade Coop sin personal vid 
varulagren i Bro, Västerås och 
Enköping att man planerar bygga 
ett nytt automationslager i Kjula, 
Eskilstuna, som på sikt kommer 
ersätta lagret i Bro och Västerås. 
Det nya automationslagret ska stå 
klart inom fyra år. 

Av Klara Eriksson

Hos Coop Sverige bekräftar press-
chef Tobias Rydergren planerna. 

– Så ser planen ut, men det 
formella beslutet tas först i början 
av nästa år, av styrelsen i Coop 

LEADER OF MODERN LOGISTICS PROPERTIES IN THE NORDICS

Coop följer konkurrenterna – planerar automationslager

– Alla väljer ju att automatisera nu, det känns som rätt väg att gå, säger Tobias Rydergren. 
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vårdlogistik

Av Klara Eriksson
 

Apotekstjänstskandalen har fått männ-
iskor att få upp ögonen för logistik. Att 
vård ställs in på grund av personalbrist, 
det kan folk begripa, men att den ställs 
in på grund av brist på material? Är det 
inte bara att ta några pallar från lagret 
och köra ut? 

Den bristande insikten i den egna 
logistikapparaten går tyvärr ända in 
i vårdorganisationen, menar Ritva 
Rosenbäck. 

– Min känsla är att kompetensen 
inom logistik i vården är liten, och att 
det saknas förståelse för att logistik är 
ganska svårt när det handlar om stora 
volymer av produkter som ska fram 
snabbt, säger Ritva Rosenbäck, som 
bland annat författat boken ”Produk-
tionsstyrning i sjukvården”, om hur de 
vägar man styr personal- och material-
flöden inom industri och produktion, 
även kan göra vårdsystemet mer effek-
tivt och robust. 

Riskfyllda lagerflyttar 
Logistik är kunskapen om att leda och 
kontrollera flöden, ofta materialflöden, 
och alla logistiker vet att förändringar 
som påverkar flödet – som en lagerflytt 

»Avtalen i 
vården är 
ofta detal-
jerade – 
men om fel 
saker, inte 
på sådant 
som verkli-
gen driver 
kvalitet«

Stor brist på logistikkompetens 
i vården

Upphandlingen av Apotekstjänst och de påföljande problem med materialbrist och 
inställd vård som blev resultatet, är bara ett symtom på en större sjukdom. 

Det menar Ritva Rosenbäck, vårdlogistikkonsult och författare. 
– Kunskapen om att logistik är en vetenskap och att man behöver kompetens 

för att klara ut det på ett bra sätt, den är väldigt låg i vården. 

eller ett byte av tredjepartslogistiker, 
är riskfyllda. Lagerflyttar innebär ofta 
stora störningar och det har hänt att 
företag gått under på grund av logis-
tikstrul efter en lagerflytt – i Sverige är 
Lekmer och Teknikmagasinet exempel 
på företag som drabbats hårt av dyra 
eller misslyckade lagerflyttar. Även 
Fords flytt av reserdelslagret till Ebrex i 
Örebro tidigare i år gav stora störningar 
i verksamheten och Apotek Hjärtats 
automatisering av lagerverksamheten i 
Norrköping har gett kedjan stora leve-
ransproblem under året. 

Vid förändringar i logistikuppläg-
get – om det så handlar om att byta 
logistikaktör, automatisera eller att 
flytta lagret, förbereder sig privata före-
tag för störningar och tar ofta höjd för 
sådana. Ändå blir resultatet ofta längre 
ledtider under lång tid efter – något 
som inte fungerar i en samhällskritisk 
funktion där material måste finnas när 
den behövs. Där måste man se till att ha 
en plan B, och plan C vid störningar. 

– Kunskapen om att logistik är en 
vetenskap och att man behöver kompe-
tens för att klara ut det på ett bra sätt, 
den är väldigt låg i vården, säger Ritva 
Rosenbäck. 

Exakt vad som gått fel i fallet Apo-

tekstjänst, är svårt att säga som utom-
stående, men det kan vara en kombi-
nation av flera faktorer, menar Ritva 
Rosenbäck. 

– Det är jättesvårt att säga när man 
inte pratat med aktörerna. Men det kan 
vara en kombination av allting, både ett 
dåligt avtal och fel leverantör. Regio-
ner skriver i allmänhet ganska dåliga 
avtal, enligt min mening, säger Ritva 
Rosenbäck. 

Otydliga avtal
Med ett ”dåligt” avtal menar hon ett 
som t ex inte i siffror specificerar 
uppdraget och dess omfattning, och 
där det inte står skrivet vad som sker 
om man faktiskt inte klarar av sitt 
uppdrag – avtalet kanske bryts, det blir 
böter etc. 

– Jag har tittat en del på IT-avtal och 
de brukar vara ganska dåliga, och inte 
skrivna så att leverantören faktiskt har 
krav på sig att klara sitt uppdrag, säger 
Ritva Rosenbäck. 

– När det gäller avtal om vård kan det till 
och med vara så att man inte skriver hur 
mycket vård som har getts utan de har bara 
fått ett avtal för ett visst område. Om du då 
ska byta leverantör så vet du inte hur många 
endoskopier som ska göras. 
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Apotekstjänst är ett extremt 
exempel, men bara ett symtom på 
en större ”logistikkunskapsbrist” 
inom vården, menar hon. 

– Bristen på kompetens inom 
logistik gör att man inte har ett 
system för att berätta hur mycket 
material man behöver för en viss 
”produktion” som till exempel ett 
visst antal operationer. 

Ritva Rosenbäck tar operations-
systemet Orbit som exempel:

– Där kan man föra in material, 
men den modulen används inte, 
för man tycker det är för krång-
ligt.

I fallet Apotekstjänst, gick 
företaget tidigt ut och anklagade 
regionerna för att ”beställa för 
mycket”, något som regionerna 
och den tidigare leverantören i sin 
tur tillbakavisade. Hade uppdra-
get och volymerna varit tydligt 
formulerat i avtalet, borde sådana 
diskussioner inte förekomma, 
menar Ritva Rosenbäck. 

– De avtal som tas fram i vården 
är ofta detaljerade – men om fel 
saker, inte på sådant som verk-
ligen driver kvalitet, säger Ritva 
Rosenbäck. 

Smal kompetens hos inköpare
De inköpsavdelningar som ofta 
sköter upphandling av tjänster och 
material saknar ofta kompetens 
utöver juridisk och ekonomisk, 
menar hon. 

– Inköpsavdelningar är bra 
på LoU – lagen om offentlig 
upphandling – men saknar oftast 
kompetens inom de områden man 
upphandlar, säger Ritva Rosen-
bäck. 

Saknas förståelse för uppdragets 

komplexitet vet man inte vilka 
saker man ska fråga efter för att 
sålla fram kandidater som både är 
villiga och har möjlighet att klara 
uppdraget på ett bra sätt. 

Resultatet blir att fel kandidater 
kommer fram, och att man sedan 
väljer den billigaste, som kanske 
inte ens är lämplig för uppdraget. 

– Har man en inköpsavdelning 

blir det alltid väldigt mycket styr-
ning på pris.

Själv tycker hon att upphand-
lingsenheter inom vården borde 
ta in kompetens utifrån, där man 
inte kan stå för den själva. 

– Man borde ta in väl beskri-
ven kompetens inom det område 
som upphandlas; det kan vara 
IT-kompetens vid en IT-upphand-

ling, logistikkompetens vid en 
logistikupphandling eller kompe-
tens inom en särskild typ av vård. 
Inköp i sig har inte kompetens om 
det, deras kompetens är upphand-
ling. 

– Dessutom måste vården ha en 
krisberedskap, något som uppen-
barligen saknas nu.
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– Inköpsavdelningar är bra på LoU – lagen om offentlig upphandling, men saknar oftast kompetens inom de områ-
den man upphandlar, säger Ritva Rosenbäck. 
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lager

på november fick vi startbesked för den 
fulla utbyggnaden, där vi även förvärvat 
mer mark av kommunen. 

Bygger gör lokala aktören TA Bygg, 
som även byggt Elektroskandias lager 
och Swedols befintliga lager i Öre-
bro. Utbyggnaden beräknas stå klar 
runt årsskiftet 2020/2021, men flytten 
påbörjas redan i vår.

– Vi räknar med att kunna avveckla 
Hisingsbacka helt i februari 2021, vi 
tar flytten stegvis för att få så minimal 
påverkan på logistiken som möjligt.

Först ut med Autostore
2012 var Swedol först i Sverige att 

satsa på robottekniken Autostore. 
– Det var den första installationen 

någonsin i Sverige, sedan dess är det ju 
ganska många som satsat på Autostore. 

Anläggningen, som levererats av Ele-
ment Logic, har sedan byggts ut 2015 
och 2019, och redan nu planerar man 

jättelångt från Oslo och Finland, berät-
tar Pontus Glasberg.

Idag har Swedol tre lager; det största 
är logistikcentrat i Örebro som är 18 
500 kvm stort, dit man flyttade 2012. 
Därutöver har man ett lager på 8 000 
kvm i Hisingsbacka utanför Göteborg, 
som förr var Grolls centrallager. Man 
har även ett mindre lager på 5 000 kvm 
utanför Oslo. 

Lämnar Hisingsbacka
Expansionen innebär att Göteborgs-

lagret införlivas i Örebro-lagret.
– Vi flyttar hit logistiken från 

Hisingsbacka, men behåller lagret utan-
för Oslo för att försörja Norge.

För att klara volymökningen byggs 
lagret i Örebro ut med 10 500 kvm till 
totalt 29 000 kvm, en investering på 
totalt 150 miljoner. 

– Markarbeten är igång sedan okto-
ber på vår befintliga tomt och i slutet 

Swedol samlar sin logistik till Örebro. 
Logistikcentret där byggs ut med 10 500 
kvm och i början på 2021 flyttas all 
logistik från Göteborg till Örebro. “Vi 
har fått precis fått alla startbesked, 
markarbetena är redan igång, säger 
Swedols logistikchef Pontus Glasberg.

Av Hilda Hultén
 

Swedolkoncernen har idag strax över 
100 butiker i Sverige i Norge Finland 
och Estland under varumärken som 
Swedol, Grolls, Univern och Nima. Från 
början sköttes logistiken från Tyresö 
där företaget grundades, men flyttades 
till Örebro 2007, dels för läget men 
också för att det fanns en ledig lagerlo-
kal intill en av Swedols butiker.

– Från början var det bara ett buffert-
lager, men det visade sig fungera väldigt 
bra att distribuera från Örebro. Det lig-
ger demografiskt bra till i Sverige, inte 

 

»Det visade 
sig fungera 
väldigt bra 
att distri-
buera från 
Örebro. Det 
ligger demo-
grafiskt bra 
till«

Swedol samlar logistiken i Örebro
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Swedol var först ut i Sverige med en Autostore-lösning 2012. Under hösten har kapaciteten i anläggningen fördubblats till 38 robotar och 58 000 backar, 
med planer på ytterligare en expasion redan nästa höst.  
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kerna utnyttjas som lager i högre 
utsträckning, och utöka med fler 
leveransalternativ.

– Vi märker att e-handeln ökar 
kraven inom B2C och även inom 
B2B-handeln. Idag har vi bara ett 
transportörsavtal, men planerar 
för att öka valfriheten i leveransal-
ternativ framåt. 

Ett annat utvecklingsområde är 
hållbara transporter:

– Vi har genomfört några tågs-
ändningar från våra leverantörer 
i Asien och alla inleveranser från 
Göteborgs hamn transporteras 
med tåg till Hallsberg, och  senvi-
dare på lastbil hit. Men här finns 
det mycket mer att göra. Vi vill ta 
ännu mer gods på tåg, och även få 
mer hållbara vägtransporter. Där 
kanske den elväg som planeras 
från Hallsberg till Örebro kan bli 
ett alternativ.

med allt från kundtjänst till order-
plock.

– Man släckte bränder där det 
behövdes, men vi hade ingen 
struktur och uppföljning i verk-
samheten. Det fanns till exempel 
inte ett enda ”orderstopp”, där vi 
kunde lova kunderna leverans 
inom en viss tid. Det var en tuff 
förändring att gå från det arbets-
sättet till att jobba strukturerat i 
team, där alla har en tydlig arbets-
uppgift. Men det var nödvändigt. 

Fler leveransalternativ
Idag har Swedol tydliga order-
stopp, där man kan lova kunderna 
leverans dagen efter om beställ-
ningen läggs före en viss tid. 
Kommande steg blir att utveckla 
e-handeln med bättre webshop-
par, införa butiksutlämning och 
senare click&collect där buti-

Swedol-dagarna, Swedols eget 
”Black week”.

– Swedoldagarna är den mest 
utmanande tiden för vår logistik, 
volymerna ökar kraftigt under de 
veckor som kampanjerna pågår.

Ansträngd situation
Pontus Glasberg började på 
Swedol våren 2013, och möttes 
av kaos.

– Lagerflytten till Örebro 2012 
hade gått långt ifrån smärt-
fritt, situationen var minst sagt 
ansträngd när jag kom in. Vi hade 
haft en situation där butikerna 
knappt fick några varor alls. 
Lagerverksamheten hade gått från 
en medelstor, relativt enkel och 
manuell till en stor, avancerad och 
automatiserad verksamhet.’

Många som då jobbade i lagret 
var vana att jobba självständigt, 

för nästa utbyggnad:
– I höst har vi fördubblat kapa-

citeten i anläggningen till 38 robo-
tar och 58 000 backar, troligtvis 
kommer vi behöva bygga ut den 
igen redan nästa höst.

Utmanande sortiment
Swedol säljer allt från nipplar och 
arbetsskor till skottkärror. Kun-
derna kan vara privatpersoner och 
små enmansföretag men också 
storbolag som Toyota MH.

– Vår utmaning är att möta 
kraven från både små och stora 
kunder, de ser väldigt olika ut. 
Även digitaliseringen är en utma-
ning, både genom en växande 
andel e-handel och att verksam-
heten delvis byggts upp genom 
uppköp, där de olika systemen nu 
införlivats i samma plattform.

En annan logistikutmaning är 

– Vi genomför flytten från Kungsbackalagret stegvis för att få så minimal 
påverkan på logistiken som möjligt, säger Pontus Glasberg. 

VIsionsbild på Swedols Örebrolager efter utbyggnaden på 10 500 kvm till 
totalt 29 000 kvm. 
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Swedolkoncernen driver drygt hundra butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland. 
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tobias jonasson

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

Alla pratar hållbarhet och minskad miljöpåverkan. 
Politikerna gör sitt för att komma underfund med vilka 
regleringar som mest effektivt inverkar på hur näringsliv och 
samhället i övrigt fattar beslut och agerar i sammanhang som 

påverkar klimat. Företagen sliter med att hitta klimatsmarta åtgärder 
och göra marknadsföringspoänger av sina initiativ och genuina hänsyn 
och ömkan för moder natur. Samhällsmedborgaren källsorterar, tar 
bussen till jobbet och svarar i undersökningar att man gärna betalar mer 
och kan tänka sig att vänta längre på varor och tjänster som har mindre 
klimatpåverkan.  

Godstransporterna får generellt betraktas som en av de 
största klimatbovarna. Transportsektorn representerar 
drygt en tredjedel av de nationella utsläppen av växt-
husgaser, varav vägtrafiken står för drygt 90 procent. 
Sverige har satt som mål att (jämfört med 2010) 
minska utsläppen av växthusgaser från trans-
portsektorn med minst 70 procent till 2030. 
En utmanande målsättning som inte gynnas 
av den kraftigt ökande e-handeln.

E-handelns ambition att tillhandahålla en 
bekväm och friktionsfri köpupplevelse har på 
senare år tillfört en ny dimension och kom-
plexitet i att förstå och bemästra transporter-
nas negativa klimateffekter. Köp i butik ersätts 
av att samma varor istället beställs på nätet och 
levereras hem till kunderna. Utvecklingen riske-
rar att leda till en kraftig ökning i antalet trans-
porter, en transport som idag präglas av tydliga 
utmaningar i effektivitet och därigenom även i sin 
påverkan på klimatet. Det redan ohållbara riskerar 
att krackelera och helt rasa samman.

Alla, eller nära på i alla fall, har förstått allva-
ret i klimatfrågan. Det krävs skyndsamma åtgärder 
för att inte paja planeten. Det krävs redbara 

handlingar som bidrar till att vända utvecklingen och rädda jorden. Ett 
uppdrag och en förpliktelse som också gör klimatfrågan till ett ytterst 
tacksamt budskap för marknadsavdelningarna. Vem vill inte framstå 
som en räddare av planeten? Eller kanske framförallt, vem vill ge sken av 
att passivt ha del i att sumpa den?

Såväl transportföretagen som deras kunder gör just nu allt för att upp-
lysa sin omgivning om sin redbarhet och vilka klimatrelaterade åtgärder 
man vidtagit. Det handlar om stort och smått. I vissa fall substantiella 
insatser med väsentlig påverkan för att i andra fall balansera på gränsen 

till tramsigt. Postnord vill med sitt klimatjippo ”Förpackningsresan” 
effektivisera e-handelslogistiken genom att minska andelen 

luft i sina transporter. Andra har dammat av och i olika 
grad förädlat postverkets uråldriga cykelkoncept för 

leveranser i storstäder och lyckats relansera det som 
en klimatfrälsare. E-handlarna och uppstickarna 

inom last mile-transporter låter det inte undgå 
någon att man faktiskt klimatkompenserar 
och därmed gottgör naturen för den skada 
man åsamkar genom sina transporter.

Jag har kommit på mig själv att bli lätt pro-
vocerad av att läsa och lyssna på allas goda 
gärningar för klimatet. Inte minst för att jag 
ofta tror mig kunna genomskåda bristen 
på innerlighet i att faktiskt bidra. Samtidigt 
inser jag att det nog bara är att härda ut. 
Oavsett bakomliggande motiv och formule-
ringarna på marknadsavdelningarna är alla 

insatser, stort som litet, åtgärder som ändå 
bidrar till att göra allt lite bättre. Med andra 
ord får man helt enkelt stå ut med att höra om 

allas förträfflighet och heroiska klimatinsatser. 
Huvudsaken är ändå att något görs, inte 

varför.
 Tobias Jonasson

krönika: 

Spelar innerligheten i  
klimatarbetet 

någon roll?



Icas logistikdirektör Magnus Stadig är en 
av huvudtalarna på vårens Plan-konferens, 
som hålls den 20–21 april på Steam Hotel i 
Icas hemstad Västerås. Ica har stora logis-
tikplaner, både på lager- och automations-
sidan och i transportledet, där man siktar 
på fossilfrihet till 2030.

 
Ica har mycket på gång, inte minst inom 
e-handeln. I Brunna bygger bolaget sitt första 
helautomatiserade e-handelslager tillsam-
mans med Ocado, som ska tas i drift  2021. Ica 
Fastigheter har också köpt en stor golfb ana intill 
Brunna-tomten.

– Vi bygger för expansion i Brunna, och pla-
nerar inte att lämna någon av våra andra sajter. 
Exakt vad vi planerar på golfb anan kommer vi 
att komma tillbaka till, säger Magnus Stadig.

 
Eltillgången oroar 
Även på transportsidan händer mycket. 2030 
ska alla Icas vägtransporter i den svenska verk-
samheten vara fossilfria, i storstadsområdena 
redan 2025. Det gäller även leverantörernas 
intransporter till Icas lager. Det kommer att 
kräva en hårdsatsning på ny teknik och en mix 
av lösningar.

– Vi utesluter inga tekniker. Om vi ska lyckas 
så måste vi få till en bred satsning på biogas, 
men också hitta nya, hållbara råvaror för bio-
diesel, antingen certifi erad palmolja eller gärna 
svenska råvaror som till exempel tallolja, säger 
Magnus Stadig.

För att få till mer gasdrift  krävs politiska kraft -

tag, betonar han.
– Det behövs ta beslut som stimulerar 

marknaden för gasbilar och biogas-
tillverkning. Vi är en stor transport-
köpare så jag tror att vi kan vara med 
och påverka spelreglerna för hållbara 
transporter.

Eldrift  är också en möjlig lösning, 
men kapacitesbristen oroar.

– Även utan elfordon så har vi ett 
ansträngt elläge i städerna, och drift en 
av automatiserad logistik kräver ju också 
el. För att klara expansion och övergång 
till elfordon krävs investeringar i elnätet. 
Det är ett allvarligt läge.

 
Transporter i egen regi
Eft er 15 års uppehåll testar Ica nu också 
transporter i egen regi. Från central-
lagret i Västerås ska 75 butiker att servas 
med ett 15-tal bilar och Ica-anställda 
chauff örer. Enligt Magnus Stadig är 
chauff örsbristen en viktig orsak, lik-
som att säkra kundmötet, men också 
möjligheten att driva utvecklingen mot 
miljöanpassade fordon mer off ensivt. I 
ett första steg handlar det om tio bilar 
som drivs med fl ytande biogas, LBG.

– Vi behöver ha mer kontroll över vår 
distribution, jag tror att det här är rätt 
väg att gå.

Magnus Stadig är också klar som key-
note-talare på vårens Plan-konferens i Västerås 
i april. Det var just i Västerås som Ica-rörelsen 
grundades 1917 av Hakon Swenson. Idag har 
Ica omkring 1 400 anställda i Västerås med 
kontor och lager. Lagret är distributionsenhet 
för Mälardalen och nationellt centrallager för 
specialvaror/non food, och ett av konferensens 
studiebesök går hit.

– Jag ska tala om hur vi utvecklar vår logistik i 
en snabbrörlig bransch, med krav på hög eff ek-
tivitet och kvalitet. De som besöker vårt lager 
kommer att få se ett av Sveriges största lager sett 
till vilka volymer som passerar genom det.

Namn: Magnus Stadig
Gör: Logistikdirektör på Ica Sverige
Aktuell med: Keynote på Plankonferensen 
2020, den 20-21 april i Västerås.
Ålder: 48
Bor: Göteborg
Bakgrund: Agronom i grunden och har 
tidigare bl a jobbat med utvecklingsfrågor i 
livsmedelsindustrin. Firar snart 17 år på Ica.
Fritid: Familj, segling och skogsbruk
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UR INNEHÅLLET

» Intervju: Magnus Stadig

» CPIM en språngbräda för karriären

» Bara hälften av byggavfallet återvinns 

» Krönika: Jenny Bäckstrand
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– Även utan elfordon så kommer det bli ett ansträngt elläge i städerna, 
tror Magnus Stadig. 

»Det behövs ta beslut 
som stimulerar mark-
naden för gasbilar och     

   biogastillverkning



För den som söker en internationell kar-
riär inom SCM, eller bara vill ha en kvali-
tetsstämpel i CV:t är en CPIM-certifi ering 
ett klokt karriärssteg. Två som tagit ste-
get är Björn Hultgren och Michael Holm 
på IFS. 

APICS är det världsledande organet för 
certifi eringar inom produktionslogistik. Som 
APICS offi  ciella samarbetspartner i Sverige 
sedan över 20 år är Plan ensamma om att 
erbjuda certifi eringen CPIM – Certifi ed in 
Production and Inventory Management. 

Sedan hösten 2017 är kursupplägget för 
CPIM omgjort till två delkurser – från tidi-
gare fem. Även kursmaterialet är omarbetat, 
digitaliserat och betydligt mer omfattande än 
tidigare.

– Plan har tidigare gett CPIM-utbildningen 
på svenska, nu hålls den fullt ut på engelska. 
Det har blivit färre lärarledda lektioner och 
mer självstudier. Plans lärare fi nns istället 
tillgängliga som bollplank för att stötta, och för 
den vetgirige fi nns det betydligt mer studie-
material tillgängligt nu, berättar Pär Bergstedt, 
utbildningsansvarig på Plan. 

Viktig kvalitetsstämpel
Björn Hultgren och Michael Holm fi ck sina 
CPIM-diplom i februari 2018. De var då bland 
de första i Sverige att CPIM-certifi era sig enligt 
det nya kursupplägget. 

– Vi gick den första delen av CPIM enligt det 
gamla kursupplägget, men den andra delen var 
enligt det nya upplägget med en delkurs istället 
för fyra, berättar Björn Hultgren på en fi kapaus 
under Plans F&T-konferens i Linköping. 

Han och kollegan Michael Holm, bägge app-
likationskonsulter på aff ärssystemleverantören 
IFS, blev uppmuntrade av sin arbetsgivare att 
gå utbildningen. 

– Att IFS har anställda som är CPIM-certi-
fi erade ger trovärdighet både när vi utvecklar 
IFS aff ärssystem och när vi ska hjälpa andra 

kunder med deras verksamhetsutveckling. 

Krävande studier
Både Björn Hultgren och Michael Holm 
upplevde den andra delen av utbildningen som 
mer krävande än den första. 

– Vi fi ck utbildningen betald av IFS och 
ledigt under kursdagarna, men studierna fi ck 
vi sköta utanför arbetstid. Den andra delen var 
tuff , jag satt fl era kvällar och lade säkert minst 
två timmar per dag på studier hemma under 
jul- och nyårshelgen innan slutprovet i januari 
2018. Totalt blev det säkert minst 40 timmar 
egenstudier, berättar Michael Holm. 

Björn Hultgren lade något mindre tid på 
studier, men tycker även han att utbildningen 

var krävande. 
– Det är svårt att hitta tiden hemma, särskilt 

när man har småbarn. Men det var skönt att 
klara certifi eringen, både för oss och för vårt 
företag är det ju en väldigt bra kvalitetsstäm-
pel att ha. Sen har man nytta av kunskaperna, 
systemen vi utvecklar på IFS ska ju styra de 
här processerna, då är det bra att man förstår 
terminologin och tankesätten. 

Pär Bergstedt på Plan håller med om att 
CPIM är en tuff  utbildning.

– Kursen är ingenting för den bekväme, 
utan kräver självdisciplin och ett stort mått 
engagemang. Men vill man nå en internatio-
nell karriär i produktionsindustrin är CPIM en 
fantastisk språngbräda.

CPIM EN SPRÅNGBRÄDA 
FÖR KARRIÄREN 
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Michael Holm och Björn Hultgren på IFS är glada att ha klarat den nya CPIM-certifi eringen som Plan erbjuder 
sedan 2017. 



Plan Kalendarium 
Vintern 2019/2020 

Plan-konferensen 2020, 20–21 april, Västerås 
»  Vårens stora höjdpunkt Plan-konferensen går av 
stapeln i april på the Steam Hotel i Västerås. Bland 
talarna fi nns bl a Icas logistikdirektör Magnus Stadig, 
Angela Hultberg, ansvarig för hållbar mobilitet på Ikea 
och Amazon-kännaren Christopher Roser, professor vid 
universitetet i Karlsruhe. 
Bland studiebesöken fi nns pärlor som Robotdalen, ABB 
Robotics, Svenska Retursystems och Icas anlägg-
ningar i Västerås, och H&Ms nordeuropeiska central-
lager i Eskilstuna. Se programmet och säkra din plats 
på  https://plan.se/plan-konferensen-2020/

Kurser & utbildningar 
» Produktionslogistik Grunder 
 21-22/1 och 4-5/2, Stockholm
 CSCP – Certifi ed Supply Chain Professional 
 7–19/3 + 5-7/5 2020, Göteborg
 CPIM-programmet, (Certifi ed in Production and  
 Inventory Management)

Övriga utbildningar som Plan erbjuder 2020: 
» CPIM del 1 & 2
 CLTD, Certifi ed in Logistics, Transportation and 
 Distribution
 Produktionslogistik Intro
 Lagerstyrning
 Sälj- & verksamhetsplanering – S&OP

Master Meetings
» Toyota Transformation, 19 mars, Mjölby 
» Green to Gold, 2 april, Stockholm

Nätverksträff om digital logistik
» Plan region Syd och Logtrade bjuder in till nätverks-
 träff om Digital Logistik den 3 december kl 13-17 på 
 World Trade Center i Malmö. Kostnadsfritt för Plans 
 medlemmar. 

Psst! 
Information om aktuella utbildningar, möten och 
nätverksträffar uppdateras löpande på plan.se

9,8 miljoner ton avfall årligen – det är vad 
byggindustrin producerar. På Plans Forsk-
nings- och tillämpningskonferens i Linköping 
presenterade Linea Kjellsdotter Ivert på VTI 
slutsatser från ett projekt om hur insamling-
en av byggavfall kan bli effektivare. 

Bara drygt 50 procent av de 9,8 miljoner ton 
avfall som byggindustrin genererar årligen 
återvinns. Men hur ska återvinningen ökas? 
Projektet “Eff ektivare insamling av byggavfall”, 
ett samarbete mellan VTI, LiU, Chalmers, 
NCC och Ragn-Sells, har tittat på 22 byggpro-
jekt hos NCC där Ragn-Sells varit avfallsentre-
prenör. 
Idag fungerar det så, att det som inte sorteras 
på byggarbetsplatsen –  det materialåtervinns 
inte heller i någon högre grad.
– Fördelarna med att sortera vid källan är 
att kvaliteten på materialet anses öka. Rent 
ekonomiskt tjänar man på det i jämförelse med 
att sortera senare i värdekedjan, eft ersom det 
verkar kräva en mindre arbetsinsats, sa VTI-
forskaren Linea Kjellsdotter Ivert, på Plans 
F&T-konferens i oktober. 
– Samtidigt är det oft a platsbrist på byggpro-
jekten och en ökad sortering kräver större 
utrymme. Ur ett rent logistikperspektiv kan det 
fi nnas fördelar med att transportera bort avfal-
let, och sedan sortera det centralt.  

22 undersökta projekt
I projekten undersöktes hur mycket som 
sorterats ut av olika materialtyper, som t ex 
brännbart och inerta material. Dessutom 
undersöktes fyllnadsgrad för varje material och 
fordonstyp samt sambandet mellan sorterings-
grad och fyllnadsgrad, och behandlingskostna-
den för att sortera på byggplatsen, respektive 
att inte sortera. 

– Generellt låg sorteringsgraden på strax 
under 50 procent, så det är värt att se hur vi 
genom produktionsplanering, samverkan och 
olika tekniska lösningar kan öka sorterings-
graden.

Intressant att notera var att de sorterade 
materialkategorierna i snitt hade en högre fyll-
nadsgrad än de blandade.

– Det fanns inget tydligt samband mellan 
sorteringsgrad och fyllnadsgrad på projekt-
nivå, men för samtliga projekt såg vi en bättre 
fyllnadsgrad för de sorterade materialen.

Bäst minimera spillet
Om det lönar sig att sortera på byggplatsen 
eller inte – beror på omständigheterna. 

– För en viss typ av plast kunde du t ex tjäna 
200 kronor på att sortera, men betala 400 kro-
nor för att hyra en container för att kunna göra 
det, så då var det inte var värt det. 

Att sortera på plats minskar behandlings-

kostnaden, men ökar i sin tur hanteringskost-
naden. Transportkostnaden i sin tur är ganska 
konstant, oavsett om man sorterat eller inte. 

–Det är ju lite fel att prata om att spara 
pengar, för egentligen betalar man ju för mate-
rialet två gånger; först när det köps in, och sen 
för hanteringen av det man inte använder. Det 
bästa vore ju om man skulle förhindra att det 
blir så mycket installationsspill till att börja 
med.

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

BARA HÄLFTEN AV 
BYGGAVFALLET ÅTERVINNS

CPIM EN SPRÅNGBRÄDA 
FÖR KARRIÄREN 

Linea Kjellsdotter Ivert.
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BILLIGA INKÖP 
– EN DYRKÖPT LÄXA

Att som ingenjör forska om inköp kan vara frustrerande, 
av många skäl. Först och främst då en ”lyckad upphandling” 
oft ast bedöms utifrån styckpris, utan hänsyn till totalkostnad, 
leveranstider, miljöpåverkan av transporter, om det som köps 

in med lätthet kan användas i produktion eller ens förmågan att uppfylla 
kundkrav. 

Det mantra som inköparna itutas är att ”varje sparad inköpskrona är 
en vinstkrona” – men är det verkligen så?

Ta till exempel den senaste upphandlingen av landstingen ”Fem-
klöverns” varuförsörjning – ett avtal som Apotekstjänst vann eft ersom 
deras anbud var 14 miljoner lägre per år än den tidigare leverantören. 
De fl esta har nog hört talas om den materialkris som sedan drabbade 
region Uppsala, Västmanland, Örebro, Dalarna och Sörmland eft er bytet 
till Apotekstjänst den 1 oktober. Företaget har inte kunnat leverera det 
sjukvårdsmaterial som sjukhusen behöver, vilket orsakat kaos i de drab-
bade regionerna med ett hundratal inställda operationer som följd. Visst, 
många sparade inköpskronor, men till vilket pris?

Denna upphandling följde Lagen om off entlig upphandling (LoU) som 
har tillkommit för att undvika att skattemedel slösas, vilket i sig är en fi n 
tanke – men, vad säger då lagen?

LoUs 16 kapitel, paragraf 1 som handlar om Utvärdering av anbud och 
tilldelning av kontrakt säger följande: ”En upphandlande myndighet ska 
tilldela den leverantör ett kontrakt vars anbud är det ekonomiskt mest 
fördelaktiga för myndigheten”. Vilket anbud som är det ekonomiskt mest 

fördelaktiga ska utvärderas på någon av följande tre grunder: 1: Bästa 
förhållandet mellan pris och kvalitet, 2: Kostnad, eller 3: Pris.

Att välja leverantör baserat på pris, kostnad eller pris är något jag 
brukar raljera om när jag undervisar i inköp. Det är faktiskt helt befängt. 
För att vara rättvis klargör lagen i senare paragrafer att myndigheter får 
(men inte måste) utvärdera anbud utifrån livscykelkostnader och att 
myndigheten ska förkasta anbud om en leverantör lämnat ett onormalt 
lågt anbud. Men om den senare paragrafen inte ens aktiveras när en ny 
aktör lämnar ett anbud som ligger 23 procent under konkurrentens – när 
appliceras den då?

Mitt förslag är att all upphandling borde ta lärdom från grundläg-
gande kunskap inom produktionsstrategier – där valet av leverantör görs 
i två steg. Det första är att defi niera en eller fl era ”Orderkvalifi katio-
ner” – alltså kriterier som måste uppfyllas för att en leverantör ska kunna 
övervägas. I fallet ovan hade lämpliga orderkvalifi kationer varit material-

tillgänglighet, leveransprecision och kvalitet. Då urskiljs de leverantörer 
som faktiskt kan leverera det som eft erfrågas.

Det andra steget är att defi niera en ”Ordervinnare” – de kriterium som 
ska användas för att fälla avgörandet om vilken leverantör som väljs. I 
detta steg är det helt okej att välja kostnad (men aldrig pris) som krite-
rium, eft ersom vilken leverantör som än väljs kommer kunna uppfylla 
kraven.

Min önskan är också att inköp, istället för att mätas på ”sparad inköps-
krona” kan ses om en strategisk funktion med stor potential att öka före-
tags konkurrenskraft  och myndigheters kostnadseff ektivitet. 

Så kanske är det dags att lämna mantrat ”Varje sparad inköpskrona är 
en vinstkrona” för ett annat välkänt uttryck: ”Man får vad man betalar 
för”.

Jenny Bäckstrand

» Det mantra som inköparna itutas 
är att varje sparad inköpskrona är 
en vinstkrona – men är det 

       verkligen så? 

Planetern produceras av Intelligent Logistik på uppdrag av 
Logistikföreningen Plan.

Redaktör: Hilda Hultén 
hh@intelligentlogistik.se

Grafi sk form: Michael Wall 
info@michaelwall.se, www.michaelwall.se
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Jenny Bäckstrand är forskare vid avdelningen för logistik och verksamhetsledning, 
Tekniska högskolan i Jönköping

Dags att höja kompetensen?
Plan erbjuder ett stort utbud internutbild-
ningar inom lagerstyrning, SCM, S&OP 
och produktionsstyrning. Kursutformning, 
datum och innehåll skräddarsys efter din 
organisations behov.
Kontakta Pär Bergstedt, utbildningsansvarig 
på Plan, på 0722-847 604 för mer info!
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Next Generation Intralogistics

GEBHARDT PRINCIP    |  INNOVATION
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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

för ditt besök

i vår monter

Tack
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cirkulär logistik

Lagar och offentlig sektor  
stoppar cirkulära flöden

– Lagstiftningen styr tyvärr mot det linjära flödet, säger Andrea Hjärne 
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Att införa cirkulära materialflöden 
kräver nytänkande i företagen, 
men även beslutsfattare på statlig, 
regional och kommunal nivå kan 
behöva tänka på nya sätt för att 
inte stoppa den cirkulära utveck-
lingen. 

Av Leena Kossila

Spillfett från restauranger kunde 
användas till produktion av bland 
annat stearin, tvättprodukter, 
plast, gummi eller biodiesel – om 
inte den lokala tillämpningen av 
kommunens monopol på avfalls-
hämtning sätter stopp. 

Det konstaterade Andrea 
Hjärne från VA Syd på konfe-
rensen Legala utmaningar på 
cirkulära affärsmodeller som 
Sydsvenska Handelskammaren, 
Länsstyrelsen Skåne och Malmö 
stad arrangerade i våras. 

– Lagstiftningen styr tyvärr mot 
det linjära flödet. Det finns dock 
redan idag utrymme för cirkulära 
lösningar, men det kräver också 
att man tänker till hos kommu-
nerna och tillsynsmyndigheterna. 
Man kan inte bara köra i gamla 
linjära spår.

Hon tog också upp frågan om 
tillsyn:

– Miljöbalken är 20 år gammal 
men dagens tillsyn fungerar inte 
inom detta område.

Avfallsdefinitionen bestämmer
Så fort ett spillmaterial upp-
står i en container klassas det i 
huvudregel som avfall och ska 
därmed hanteras som ett avfall. 
Detta kan betyda anmälnings- och 
tillståndsplikt eller – om mate-
rialet liknar hushållsavfall – att 
man hamnar under kommunalt 
hämtningsmonopol. Men om 
spillet från en produktionsmaskin 
i förväg kan definieras som bipro-
dukt kan man slippa avfallsklas-
sificeringen och allt den drar med 
sig. 

Det kan vara en utmaning att 
bestämma huruvida man rör sig 
innanför eller utanför avfalls-
definitionen – men det är alltid 
där man måste börja, sa Andrea 
Hjärne och uppmanade till att 
ifrågasätta gamla rutiner. 

– När det gäller spillfettet var 

den stora frågan hur – och av 
vem – fettet skulle transporteras 
från restaurangen till produk-
tionsenheten. 

– När den aktuella kommu-
nen tänkte till löste sig faktiskt 
problemet. Istället för att förbjuda 
insamlingen upphandlade kom-
munen själv transporterna. Nu 
har alla företag som uppfyller 
grundläggande krav möjligheten 
att bli kommunens entreprenörer. 

Upphandling av funktioner 
istället  
för tjänster
Att hyra istället för att köpa är en 
av affärsmodellerna för cirkulär 
ekonomi. Men när utrustning till 
ett nytt kontor eller konferens-
rum upphandlas finns det risk att 
man av ren slentrian specificerar 
kraven som köp av möbler, vilket 
därmed utesluter alla hyresalter-
nativ. Detta hinder möter Ikea 
som – i sin strävan för att bli 100 
procent cirkulära – vill erbjuda 
den offentliga sektorn kontors-
möbler till uthyrning, berättade 
Sara Paulsson från Ikea Sverige. 

– Vi försöker hitta en abonne-
mangsmodell, det kunde handla 
om 5 arbetsplatser, istället för 5 
bord, 5 stolar och så vidare. 

Enligt Andrea Hjärne borde 
man vid offentlig upphandling 
lära sig att fråga efter funktioner 
istället för produkter. 

– Vid uthyrningsverksamhet 
kan man dessutom definiera hur 
returer ska hanteras och därmed 
slippa hamna under avfallsdefini-
tionen.

Dubbel moms vid återbruk
Normalt måste man betala moms 
på alla varor och tjänster. EU 
har grundregler för moms men 
tillämpningen kan variera i med-
lemsländerna. Det är lagstiftaren 
som styr hur momsen ska hante-
ras så att den slutgiltiga betal-
ningen landar hos konsumenten. 
Idag är momsen en linjärt kon-
struerad skatt: företag lägger på 
moms på det man säljer och drar 
av på det man köper. Detta sker i 
varje led i produktionskedjan, t ex 
inköp av komponenter, montering 
och transport. 

– Moms är ett bra exempel 

på lagstiftning som tyvärr styr 
mot det linjära flödet, sa Andrea 
Hjärne. 

Företag som köper tillbaka sin 
produkt från en konsument får 
idag inte dra av momsen som 
konsumenten betalat. Men om 
exempelvis Ikea säljer återköpta 
möbler på sin fyndavdelning 

måste de lägga moms på nytt på 
varupriset. 

– Lagstiftarna och tillsynsmyn-
digheterna har en del att göra om 
vi ska nå fungerade cirkulär eko-
nomi, menar Andrea Hjärne. 

– Vi måste våga tänka utanför 
boxen.

cirkulär logistik

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

Nr 1 Tematidningen i Dagens industri 
Utkommer vecka 6. Materialdag 27/1

• Sveriges 25 bästa logistik- 
lägen 2020 • e-logistik •  

• Infrastruktur • Logistikfastigheter • 

Intelligent Logistik

Missa inte att synas i  
kommande nummer!

Mässupplaga:  
Logistikläget 2020, 6 februari i Stockholm  

och D-logistik, 5 mars i Göteborg

Det finns flera möjliga användingsområden för det som idag klassas som 
avfall, spillfett från restauranger kan t ex bli stearin, tvättprodukter, plast, 
gummi eller biodiesel – men kommunens avfallsmonopol sätter ofta stopp. 
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startade en industriförening för 
att få större volymer och bättre 
inköpspriser på råvaror till till-
verkningen, och därefter gjorde 
man samma sak för frakterna, 
berättar Transportsektionens 
nuvarande vd Peter Jansson. 

Transportdelen av industriför-
eningen bröts ut och fick namnet 
Transportsektionen, vilket var 
grunden till dagens TPL-företag 
med samma namn. 

Men i takt med att möbeltill-
verkningen globaliserades och 
konkurrensen ökade, var det 
många tillverkningsföretag som 
slogs ut: Tidigare produktions-
lokaler blev tomma och kunde 
användas för tredjepartslogistik. 
Den första TPL-kunden för Trans-

personer. 
Men TPL-verksamhet i Bjär-

num är långt ifrån en nyhet, 
anrika TPL-företaget Transport-
sektionen, som fortfarande är 
verksamt på orten, fick sin första 
TPL-kund redan 1981. 

Från möbelindustri till TPL 
Bjärnum är ett gammalt möbelin-
dustrisamhälle i nordvästra delen 
av Hässleholms kommunsom 
under storhetstiden på 1950-talet 
var säte för ett 40-tal möbelfabri-
ker. Transportsektionen grunda-
des 1967 av lokala möbelföretag, 
som genom att föra samman sina 
volymer ville förhandla till sig 
bättre fraktvillkor. 

– Möbeltillverkarna på orten 

kvm i Bjärnum, som tidigare ägts 
av möbelgrossisten Bitc, som läm-
nade Bjärnum 2011. Lokalen hade 
stått tom ett drygt år, efter några 
år som TPL-lager åt en annan 
aktör. 

– Men sedan vi köpte för några 
månader sedan så har vi i princip 
fyllt lagret, berättar Mats Flinck. 

Kunderna finns både inom B2C 
och B2B, med produkter som 
glasögon, skor och konfektion. 

– Det är både e-handel och mer 
traditionell logistik. Vi har ett 
par stora kontrakt till på väg in, 
hittills har vi skött allt själva men 
nu måste vi anställa. Vi börjar 
med att rekrytera en produktions-
anvarig och sedan behöver vi 
produktionspersonal, kanske 2–3 

Solida Logistik är ett nytt 
TPL-företag med säte i Bjärnum 
utanför Hässleholm, som bildades i 
våras genom köpet av en 
tomställd, 12 000 kvm stor 
lagerfastighet. Nu är lagret snart 
fyllt med kunder, och Solida 
nyrekryterar. Orten Bjärnum har 
en lång historia som TPL-lä-
ge – med ursprung i möbelindu-
strin. 

Av Hilda Hultén

Solida Logistik bildades i början 
av 2019 av tre entreprenörer; 
Mats Flinck, Rickard Wutzler och 
Marcus Ahlqvist.

Första steget för Solida blev att 
förvärva en lagerlokal på 12 000 

Nysatsning på tredjepartslogistik i Bjärnum
– Vårt geografiska läge är inte dumt alls för tredjepartslogistik, säger Peter Jansson. 
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portörerna. 
Enligt Mats Flinck är det inte 

minst de låga fastighetpriserna 
som är den stora skillnaden mot 
att ligga i storstadsområdena. 

– Fastigheten är jättefin, den har 
bra takhöjd och är anpassad för 
lagerverksamhet. Kostnadsläget 
gör att vi kan bedriva lagerverk-
samhet betydligt billigare härifrån. 
Det märks att det har betydelse 
eftersom vi får hit företag från 
stora städer som lägger sin logistik 
här istället. 

lika bra här som på större orter. 
Många tror att de behöver ha 

lager nära storstäderna, men 
tredjepartslogistik kan ligga näs-
tan var som helst, inte minst för 
e-handeln menar Mats Flinck. 

– Det fungerar utmärkt, bara 
man har närheten till de stora 
transportörerna, och det har vi 
här. När jag jobbade på Transport-
sektionen tog vi emot 30 lastbilar 
med släp om dagen och skickade 
ut 600–800 pall per dygn, det var 
inga problem alls att få hit trans-

Bra geografiskt läge
Mats Flinck var med och startade 
upp TPL-verksamheten i Trans-
portsektionen i början av 1980-
talet, och var tidigare både ägare 
och vd för företaget. Med närmare 
40 års erfarenhet i bagaget vet 
han att det går alldeles utmärkt 
att bedriva tredjepartlogistik från 
Bjärnum. 

– Vi har bara omkring tio mil 
till hamnar som Helsingborg, 
Halmstad, Malmö och Trelleborg, 
vi har två mil ut till E4 och når 
södra Norrland inom 24 timmar. 
Stockholm och Mälardalen kan vi 
försörja vi lika bra härifrån som 
man kan från Jönköping eller 
Örebro, säger Mats Flinck. 

Fördelarna med att bedriva 
logistik från en mindre ort är 
flera, menar han. 

– Fastighetspriserna är lägre så 
vi får ett helt annat kostnadsläge 
här, och sen har ett litet samhälle 
helt andra förutsättningar att 
rekrytera lojal, duktig personal 
som stannar på sin arbetsplats, så 
servicen vi kan erbjuda blir minst 

portsektionen var livsmedelsgros-
sisten BS Foods AB, som kom in 
1981. 

– De är forfarande kunder 
till oss, 38 år senare. Det måste 
nästan vara ett världsrekord i kon-
traktslängd inom TPL, säger Peter 
Jansson.

Som mest har Transportsek-
tionen haft drygt 100 000 kvm 
lager i bruk. Idag omsätter bolaget 
omkring 70 miljoner SEK, med 
cirka 30 anställda och förfogar 
över omkring 50 000 kvm lagery-
tor runtom i Bjärnum. 

– Volymerna varierar upp och 
ned med vilka uppdrag vi har. 

Kunderna finns idag främst 
inom livsmedelsprodukter och 
hund&katt, främst foder. 

– Vi har flera ISO-certifie-
ringar bland annat ISO22000 
för livsmedel. Vi hanterar andra 
produkter också, som kakel och 
klinker och även möbler, men 
idag är möblerna den lilla delen. 
Livsmedel är det stora. 

I Barkarby växer norra Europas  
mest spännande stadsbild fram, 
med harmoniska möten mellan  
stad och natur, näringsliv och folkliv, 
aktivitet och vila. 

Mitt i allt detta – med omedelbar 
tillgång till Förbifart Stockholm, 
pendeltåg och tunnelbana – ska vi 
bygga 35 000 m2 kontor. Vi vill bygga 
något helt nytt, i nära samarbete 
med våra hyresgäster. 

Behöver ni plats för tillväxt?  
Vill ni ha 2,7 miljoner kompetenser 
inom en timmes pendling?  
Ring, så bygger vi framtiden  
tillsammans. 

Vi bygger 35 000 m2 
framtid i Barkarby

Vi finns där Sverige växer 
kilenkrysset.se | 0152-244 00 

Nystartade TPL-företaget Solida har tagit över Bitcs gamla möbellager i 
Bjärnum, och snart är lagret fyllt med kunder. 
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nya former av tjänster från olika 
organisationer, såsom oberoende 
granskningar av leverantörer, 
internetbaserade tjänster för att 
säkerställa att chaufförerna har 
gällande körkort och ”låtsaspo-
liser” som övervakar de anlitade 
chaufförerna och gör stickprov av 
hastighet och andra säkerhetsas-
pekter. Vi ser även goda hållbar-
hetseffekter och en rejäl skjuts 
om hållbarhetserbjudandet görs 
extremt lättillgängligt, exempel-
vis genom att vända på gängse 
normer/logiker och att kunden 
istället får aktivt välja att inte ta 
ett hållbarhetsansvar vid köp av 

projekt finansierat av Familjen 
Kamprads stiftelse, har biträdande 
professor Maria Björklund vid 
Linköpings universitet, tillsam-
mans med professor Helena 
Forslund och doktorand Veronica 
S. Ülgen vid Linnéuniversitetet 
i Växjö, sökt svaren på sådana 
frågor. Genom fallstudier, enkäter 
och genomlysningar av tidigare 
forskning, har vi hittat goda exem-
pel men även identifierat flertalet 
utmaningar.

Hållbart som standard
Goda exempel kan vara att vi 
har sett en stark framväxt av 

bilden är betydligt mer komplex. 
Flertalet företag är del av långa 
transportförsörjningskedjor, där 
de både upphandlar transport-
tjänster och säljer dessa tjänster 
vidare till andra transportköpare. 
Andra, såsom konsumenten, ser 
sig sällan som en transportköpare 
vid produktinköp, även om så 
nästan alltid är fallet. Men hur 
kan dessa aktörer samverka? Är 
detta något som kan skötas endast 
genom kravställande i kontrakts-
uppgörelser, eller behövs sam-
verkansformer som mer liknar 
partnerskap?

I ett tre år långt forsknings-

Transportsektorn står inför stora 
utmaningar i sin strävan att bidra 
till flera av de hållbarhetsmål som 
ställs upp i Agenda 2030. Samti-
digt finns önskan om att ständigt 
öka kundnyttan. Går dessa att 
förena genom att mer hållbara 
transporter blir en del av kund-
nyttan?

Av Helena Forslund och 
Maria Björklund

Aktörer måste samverka för att 
transporterna ska bli mer håll-
bara. Vi pratar ofta om transport-
köpare och transportsäljare, men 

Forskningsartikel

Aktörssamarbete för hållbara transporter  
– lättare sagt än gjort

Samverkan för hållbara transporter är lättare sagt än gjort, skriver forskarna Helena Forslund och Maria Björklund.
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sker sällan en anpassning i krav-
ställandet till förutsättningarna 
i transportbranschen. Generella 
leverantörskontrakt blir ett av de 
viktigaste verktygen för varuäga-
ren, medan transportföretagen 
visar på ett behov av helt andra 

försvårar eller omöjliggör sam-
verkan.

Motstridiga krav
Även om det finns flertalet likhe-
ter mellan hållbara transportin-
köp och hållbara produktinköp, så 

utmärkt vis för att möjliggöra en 
mer hållbar omställning. De har 
exempelvis utvecklat metoder för 
att på ett effektivt sätt säkerställa 
att chaufförer får den information 
som de behöver vid förändrade 
krav. Varuägaren, vare sig denne 
är en konsument eller ett företag, 
är ofta mer distanserad, och 
efterfrågar istället för samver-
kan en enkel och snabb ”garanti” 
att transporten skett på ett mer 
hållbart sätt. Praktiken visar alltså 
även upp flera utmaningar som 

en transporttjänst. Ett exempel är 
skönhetskedjan Kicks, som satt 
det miljövänligaste transportalter-
nativet som förstahandsval, vilket 
gjort att det gått från att utgöra det 
minsta flödet till det största.

Litteraturen framhäver ofta vik-
ten av nära, partnerskapsliknande, 
samverkan och en del aktörer, 
såsom åkerier, är mer positivt 
inställda till samverkan för att 
kunna utveckla sin verksamhet. Vi 
ser goda exempel på där åkarna/
transportföretagen samverkat på 

FAIR TRANSPORT

Varumottagaren efterfrågar ofta en enkel och snabb ”garanti” 
att transporten skett på ett mer hållbart sätt. I april lanserade 
Sveriges Åkeriföretag transportcertifieringen Fair Transport för 
de åkerier som systematiskt jobbar för säkerhet och social och 
miljömässig hållbarhetsutveckling inom transportbranschen. I mit-
ten av november var ett 150-tal transportföretag anslutna till Fair 
Transport. Detta kan vara ett bra steg på vägen, men för att komma 
i mål behövs djupare samverkan mellan de olika aktörerna, menar 
forskarna.
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Maria Björklund, biträdande pro-
fessor i hållbar logistik, Linköpings 
universitet

Helena Forslund, professor i logistik 
och SCM, Linnéuniversitetet, Växjö

Varumo�agaren

3PL A

3PL B

!"#$ %
&'((")"#*+!"#$ %
&'((")"#*+Åkare A

!"#$ %
&'((")"#*+!"#$ %
&'((")"#*+Åkare B

!"#$ %
&'((")"#*+!"#$ %
&'((")"#*+Åkare C

Heldragen pil visar den officiella affärsrelationen, streckad pil visar ytterligare relationer. I exemplet har varumottagaren förhandlat om transportuppdrag 
med två tredjeparslogistiker, och låtit 3PL B få affären. 3PL B upphandlar då i sin tur uppdrag från konkurrenten 3PL A, som byter roll och blir leverantör; 
båda genomför alltså uppdrag åt varumottagaren. I ledet bakom 3PL finns ett flertal åkare som mer eller mindre officiellt kör dessa transportuppdrag.

–»
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rollen som första aktör i kedjan, 
medan de andra kan få rollen av 
underleverantörer.

De anställda pådrivande
Hållbarheten får en allt vik-

tigare roll i att vinna kunder 
och hållbarhetserbjudandet kan 
användas för att stärka kundnyt-
tan. Men kunder är olika ”gröna”, 
och här finns en utmaning i att 
kunna segmentera och möta dessa 
kundgrupper med olika erbjudan-
den. En del kunder vill inte ens 
köpa grönt då de bär på en bild 
att ”miljövänligt kostar”, där gäller 
det att tona ner det gröna för att 
möjliggöra en omställning.

Sociala hållbarhetskrav är 
betydligt mer abstrakta än många 
miljömässiga krav. Detta försvårar 
både kommunikationen och 
uppföljning. Här finns en 
utmaning i att operationalisera 
detta arbete. Vidare är sociala 
drivkrafter i form av exempelvis 
ledningens stöd, och lagar och 
regleringar betydligt svagare än de 
drivkrafter som finns för det 
miljömässiga arbetet. Exempelvis 
har vi i enkäten sett indikationer 
på att det är de anställda som är 
den främsta drivkraften för 
hållbarhet, inte minst när det 
gäller sociala aspekter såsom 
arbetsmiljö och säkerhet.

Hållbarhetskraven tycks ampli-
fieras ju längre ner man kommer i 
transportförsörjningskedjan, och 
det är ofta åkeriet som får hosta 
upp de resurser som krävs, som 
investeringar i mer miljövän-
lig fordonsteknik och stödjande 
system. 

Dock hamnar deras hållbarhets-
arbete i skymundan, då aktörer 
närmare konsument är betydligt 
mer synliga. Denna rättviseutma-
ning kommer ett framtida Vin-
novafinansierat forskningsprojekt 
under Maria Björklunds ledning 
att ta tag i under de kommande 
åren.

metoder för att möjliggöra ökad 
hållbarhetsomställning.

Kravställande mellan aktörer 
är vanligt. Transportbranschen 
möts av motstridiga krav. De krav 
som ställs på god arbetsmiljö och 
säkerhet är inte alltid förenliga 
med de krav, och höga bötesni-
våer, som finns gällande leverans-
tidsfönster och snabba leverans-
tider.

Transportnäringen är unik i att 
efter varje transportupphandling 
kan placeringen i transportför-
sörjningskedjan och därmed rol-
lerna kastas om. Många transport-
företag tävlar om att få kontraktet, 
och den som drar hem det får 

Ofta är de anställda den främsta drivkraften för hållbarhet. Ett aktuellt exempel är Amazons Jeff Bezos, som i höst satt upp ett ambitiöst klimatlöfte för 
sitt hållbarhetsarbete, efter hårda påtryckningar från de anställda, som organiserat sig genom ”Amazon Employees for Climate Justice”. Amazons nyupp-
satta mål och klimatlöfte är att nå Parisavtalet 10 år tidigare, bli klimatneutralt till år 2040, och nyttja enbart grön energi redan 2030.

–»
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www.corem.se

LÄGE FÖR NY LOKAL?

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

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

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

TEKNISK INFORMATION
• Grund: Platta på mark.

• Möjlighet till stort antal portar.

• Möjlighet till nyproduktion.

• Stora rangerytor.

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

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

• Takhöjd: 4,5-5,5 m.

• Kraftförsörjning: 400 A.

•  Uppvärmningssätt: Fjärrvärme.

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

För ytterligare information kontakta 
Daniel Lindhagen på 0768 - 91 73 22 
eller daniel.lindhagen@corem.se 
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pratade mer om standardisering och 
vad det kan ge för effekter. Och då är 
vi ju tillbaka på ruta ett, säger Magnus 
Swahn, som arbetat med miljöfrågor 
inom logistik- och transportområdet 
sedan 90-talet och som var författare 
för den nyligen publicerade delrap-
porten ”Öppna data och horisontella 
samarbeten” – om möjligheten att dela 
transportdata för att öka resurseffektivi-
teten i transportsystemet.

Rapporten, som tagits fram inom 
ramen för den nationella godsstrategin, 
visar att ett sådant utbyte är tekniskt 
möjligt men att det finns motkraf-
ter, både på marknaden och juridiska 
hinder.

– Inom juridiken ställer bland annat 
GDPR och konkurrenslagstiftningen till 
problem. På marknaden är transport-
köpare mest positiva, medan trans-
portsäljande och transportförmedlande 
företag är mer tveksamma – den typen 
av information som ska delas är ju en 
del av deras affärserbjudande, säger 
Magnus Swahn. 

– Tanken med PI är att göra en ”open 
network approach” – om vi kunde skapa 
samma effektivitet inom logistiken 
genom internet som skett inom tele-
kommunikationer.

Försöken att realisera visionen har 
dock tampats med stora motgångar. 
Sergio Barbarino visade en liten film 
om PI, som han själv kommenterade 
med att: 

– Bakom den här filmen ligger många 
misslyckad försök, mycket frustra-
tion. Vi försöker måla en vacker bild, 
medvetna om att erfarenheterna inte är 
de bästa. Men jag tror att vi måste förbli 
optimistiska, sa Sergio Barbarino. 

PI – inte längre lösningen?
Magnus Swahn på NTM, som utveck-
lat ett branschneutralt mätverktyg 
för utsläpp från transporter, var en av 
arrangörerna till konferensen. Även han 
reagerade över att Sergio Barbariono 
inte på samma sätt som tidigare, lyfte 
upp PI som ”lösningen på allt”.

– Första gången jag hörde om PI var 
i Paris 2015 – då var det som en stor 
väckelserörelse, ganska mycket hajp. Nu 
var Sergio mycket mer nedtonad, han 

En ovanligt nedtonad bild av ett så 
kallat fysiskt internet som lösning på 
transportsektorns hållbarhetsproblema-
tik, det gav Sergio Barbarino, logistik-
forskare verksam på Procter&Gamble 
och förespråkare för den logistikvision 
som EU arbetar mot, när han var i 
Stockholm i slutet av september.

Av Klara Eriksson

Sista september genomfördes konfe-
rensen Klimatneutrala godstransporter 
Kneg, NTM och Trafikverket. Temat för 
konferensen var den svenska godstran-
sportsektorn som helhet och vad som 
konkret behöver göras inom sektorn för 
att nå 70 procents-målet till 2030.

Inledningstalade gjorde Sergio 
Barbarino, italiensk logistikforskare 
och förgrundsfigur inom EU-projektet 
Alice, som har det så kallade Physical 
Internet (PI) ”fysiskt internet” som 
vision för hur den europeiska logistiken 
borde utvecklas, för att bli resurseffek- 
tiv och hållbar. Genom delad data och 
standardiserade, uppkopplade lastbärare 
ska transporter samordnas och transport-
systemet bli effektivare, är tanken.

»Vi försöker 
måla en 
vacker bild, 
medvetna 
om att erfa-
renheterna 
inte är de 
bästa«

Fysiskt internet 
– en vision på dekis

Nästa internationella konferens om Fysiska internet – IPIC 2020 – hålls i Schenzen, Kina. Kanske är visionen mer relevant i nationen som håller på att ta 
täten inom områden som AI och automation. 
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dens teknik, självkörande fordon, 
ökad automatisering etc. Då skulle 
den kunna bli relevant.

En utmaning när man talar om 
utsläppsminskningar handlar om 
definition, menar han. Är det en 
utsläppsminskning i absoluta eller 
relativa tal som avses? 

– Ett företag som vill växa har 
svårt att minska sina totala utsläpp 
idag, vilket gör det svårt att göra 
en skillnad i absoluta värden, 
säger Magnus Swahn. 

Och utmaningen är enorm – av 
ungefär 100 fat olja som bränns 
varje dygn går 15–20 till godstran-
sporter. För att lösa detta måste 
vi våga tänka i helt nya banor. 
Globalt är ca två av 100 oljefat 
baserade på förnyelsebara källor. 
En reell omställning kräver kraft-
tag av en helt annan dimension än 
vi ser idag. 

– Vad kan vi göra annorlunda 
från början, och ändå leverera 
kundnöjdhet? Kan vi göra på 
något helt annat sätt? Ikea är ett 
exempel på några som tänker helt 
nytt.

transportköpare, transportför-
medlare och transportsäljare. Jag 
har ännu inte sett ett fungerande 
upplägg där inte dessa tre roller 
finns. 

Skäl att ifrågasätta
Magnus Swahn menar att det 
kan finnas skäl att ifrågasätta om 
horisontella samarbeten och ett 
ifrågasättande av dagens affärsmo-
deller, verkligen är vägen att gå för 
att uppnå ett effektivare logistik-
system.

– Att samlasta och öka fyll-
nadsgraden skulle visserligen 
öka resurseffektiviteten, men kan 
försämra flödeseffektivitet. Det är 
dessutom inte säkert att resultatet 
skulle bli ett totalt sett effektivare 
system, säger Magnus Swahn.

– Men man ska inte vara för 
negativ, den här typen av samar-
beten förekommer redan ofta på 
lokal nivå; man hämtar en pall 
gods åt en kollega som vet att man 
kör en slinga åt det hållet.

– Dessutom tror jag att visionen 
kan bli mer aktuell med framti-

Var finns affären?
Ett problem med PI, som även 
Sergio Barbarino pekade på – är 
oförmågan att få till en fung-
erande affärsmodell i dessa 
samlastningsinitiativ – det blir ett 
samarbete utan tydlig vinst och 
ansvarsfördelning.

– De roller som alltid finns är 

Ett av Nordens 
bästa logistiklägen

www.logpoint.se

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

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

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

FYSISKT INTERNET

Konceptet “Physical In-
ternet” översatt ”Fysiskt 
Internet” är ett koncept 
för ett nytt, öppet, glo-
balt logistiksystem som 
ska bygga fysisk, digital 
och operativ interkon-
nektivitet.
Visionen är att allt gods 
i framtiden ska färdas 
i smarta, miljövänliga, 
uppkopplade enheter, 
i storlekar från ett litet 
paket till en standard-
container. Modulerna ska 
gå att följa och över-
vaka kontinuerligt enligt 
Internet of Things-prin-
cipen. Systemet ska 
ersätta andra rådande 
logistiksystem och skapa 
effektivare, miljövän-
ligare logistik- och 
transportsystem med 
schysstare villkor – är 
tanken.

– Ett företag som vill växa har svårt 
att minska sina totala utsläpp idag, 
vilket gör det svårt att göra en 
skillnad i absoluta värden, säger 
Magnus Swahn. 
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I januari börjar de nya Incoterms 2020 
gälla – det vill säga de standardiserade 
villkor (utfärdade av ICC) som används 
när kostnader och ansvar för varutran-

sporter ska fördelas mellan säljare och köpare.
De tidigare från 2010 ersätts då med moder-

nare regler som bland annat ska ta hänsyn till 
det samhälle vi har idag och spegla de förutsätt-
ningar som gäller på transportmarknaden nu.

Mycket har hänt inom transport- och logis-
tikmarknaden de senaste tio åren. E-handeln 
har fullkomligt exploderat och det finns virtu-
ella speditörer som agerar världen över på nya 
sätt. Många som inte har hundra år i branschen 
jobbar idag med spedition och transportkö-
parna kommer ofta närmre den som utför 
transporten. Kanske är justeringarna av Inco-
terms därför viktigare denna gång.

ICC har nu satsat på användarvänligheten 
och språket har anpassats för de som köper 
transporten istället för till speditörerna (eller 
juristerna för den delen). Bokversionen av 
reglerna har utökats med exempel som ska göra 
de olika villkoren lättare att förstå och tillämpa 
samt råd och vägledning kring hur parterna 

ska tänka när man väljer vilket Incotermsvill-
kor man ska med i sitt avtal. Det finns numera 
också information om hur de olika avtalen mel-
lan säljare, köpare, försäkringsbolag och trans-
portörer hänger ihop och påverkar varandra.

En annan nyhet är att det i flera av villkoren 
öppnas en möjlighet för säljaren eller köparen 
att använda eget fordon i transporten. Detta är, 
enligt mig, kanske den viktigaste justeringen 
just eftersom Incoterms ska användas av säljare 
och köpare och inte av speditören eller trans-
portören.

När det kommer till specifika villkor har de 
största justeringarna skett i villkoren för DAT 
(Delivered at Terminal) och FCA (Free Car-
rier). 

DAT ändrar namn till DPU (Delivered at 
Place Unloaded). Villkoret ändras då från att 
varorna ska lossas vid en angiven terminal och 
övergår istället till att säljaren kan ta på sig att 
leverera till ett annat lossningsställe än just 
terminalen (exempelvis hos köparen). Detta har 
tidigare varit otydligt.

FCA används då säljaren lämnar godset på 
angiven plats. ICC har nu lagt till bestämmel-

ser om utfärdande av transportdokument som 
bekräftar lastning ombord på fartyget. Detta 
görs bland annat för att underlätta för de trans-
portköpare som använder flera transportmedel 
i en och samma leverans. Det får också bety-
delse om man betalar via remburs – en säker, 
villkorad betalning i efterhand. Detta eftersom 
köparen kan be sin transportör att utfärda ett 
så kallat ombordkonossement till säljaren efter 
lastning.

Så är det då en revolutionerande nyhet? 
Nja … När regelverk som funnits en lång tid 
och är invanda hos användare omarbetas så blir 
det normalt sett ingen helomvändning. Men 
modernare, mer lättillgängliga, och anpas-
sade för den värld vi lever i idag, har villkoren 
definitivt blivit. Eftersom det ju inte primärt är 
transportbolagen eller speditörerna som ska 
tillämpa villkoren så anser jag att detta är ett 
steg i helt rätt riktning. ICC har (äntligen) för-
stått sin målgrupp.

Kristina Nilsson

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

krönika: 

Incoterms 2020 – en 
revolutionerande 

nyhet? 

FO
TO

: F
O

N
D

IA



Intelligent Logistik 7 2019 39

infrastruktur

under lastning och lossning tre-
fyra personer. Mer arbetskraft kan 
behövas när transportmöjlighe-
terna ökar och vi kan satsa mer på 
biobränslet. 

Nu när Västerdalsbanan är 
räddad, hoppas ni även kunna få 
igång persontrafiken igen?

– Jo, absolut. Visst är det så. 
Och vi ser stora vinster med 
om man skulle förlänga banan 
till Sälen. Det blir nästa steg att 
kämpa för. 

verket att återuppta underhållet 
av Västerdalsbanans norra del 
mellan Malung och Rågsveden 
och rusta upp denna, för allt som 
allt 48 miljoner. Tillsammans med 
22 miljoner från Naturvårdsver-
kets Klimatklivet, kunde både 
terminalen i Malungsfors och de 
sista kilometrarna industrispår till 
Malung, rustas upp, för att öppna i 
augusti 2019. Totalt har myndig-
heter, kommun och lokala företag 
investerat drygt 100 miljoner i att 
få igång banan igen, och i novem-
ber rullade det första timmertåget 
in på Malungsfors godsterminal. 

– Det känns ju jättebra. Det är 
en utveckling i rätt riktning, och 
helt nödvändigt för ett företag 
som oss. Vi har en hög exportnivå 
och nu får vi ut produkterna på 
ett hållbart och effektivt sätt, säger 
Olle Larsson.

Enligt honom beräknar man få 
bort mellan 3 000–4 000 lastbi-
lar årligen från vägarna genom 
överflyttning till järnväg, som 
visserligen är oelektrifierad, men 
vilket ändå innebär en stor effekti-
vitetsvinst som leder till minskade 
koldioxidutsläpp. Dessutom är 
satsningen ett lyft för bygden. 

– Ett av våra perspektiv förutom 
hållbarhet är långsiktighet. Vi 
utvecklar samhället och bygden. 
Terminalen sysselsätter redan idag 

var trafikerad. Västerdalsbanan 
är en enkelspårig, oelektrifierad 
järnväg mellan Malungsfors i norr 
och Borlänge i söder. Den är en 
av bara tre banor i Sverige som 
är utrustad med det europe-
iska signalsystemet ERTMS, en 
anledning till att operatören Rush 
Rail lade ner persontrafiken på 
banan 2011 – man behövde då 
göra dyra investeringar i nya lok. 
Men Trafikverket lämnade en 
lucka – skulle banan trafikeras 
igen, kunde underhåll bli på tal. 

Fiskarheden, kommunen, och 
de lokala skogsbolagen såg sin 
möljlighet och gick samman i ett 
”letter of intent” där de sa sig vilja 
flytta över sitt gods till järnväg, i 
det fall att underhållet återupp-
togs.

– Det var att få en vändning 
på underhållsbeslutet som var 
det tuffa, vi var på tjänstemän på 
Trafikverket, generaldirektören, 
och infrastrukturministern. Men 
sen när det väl släppte har det gått 
fort.

”Vi” är framförallt Olle Lars-
son själv, men även kommunens 
riksdagsman, Hans Unander och 
Malung-Sälens kommunalråd 
Kurt Podgorski.

Västerdalsbanan räddad
På våren 2016 beslutade Trafik-

I augusti öppnade Västerdalsba-
nan mellan Malungsfors och 
Rågsveden igen för godstrafik, 
något som inte hade skett utan 
tuff kamp från lokala eldsjälar.
 – Vi har verkligen fått kämpa det 
var ett massivt motstånd från 
Trafikverket till en början, säger 
Olle Larsson, vd Fiskarheden. 

Av Klara Eriksson

Det var när Trafikverket beslöt att 
sluta underhålla Västerdalsbanan 
mellan Rågsveden och Malung-
sfors 2014, som eldsjälarna i 
Malung-Sälens kommun kände att 
någonting måste göras.

– Det hade ju blivit ett faktum 
då. Att den var borta, säger Olle 
Larsson, och syftar på järnvägsan-
slutningen i norra Dalarna. 

Fiskarheden är med 130 
anställda, största industriföretaget 
i Malung-Sälens kommun, och 
man är ett av Sveriges största pri-
vata sågverk. Att järnvägen finns 
kvar, menar Olle Larsson är en 
förutsättning för att företaget ska 
kunna finnas kvar och utvecklas 
på bygden. 

Spiken i kistan
Anledningen till att Trafikver-
ket ville sluta underhålla spåret 
2014, var att banan inte längre 

Lönar sig att kämpa  
– nu rullar godstågen igen

I november rullade det första timmertåget in på Malungsfors godsterminal, en seger för de som kämpat för att Västerdalsbanan ska öppna igen. 

Västerdalsbanans återuppstån-
delse ger möjlighet för Fiskarheden 
att satsa, menar Olle Larsson. – Nu 
kan vi satsa mer på biobränslet, 
säger han.
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Höghastighetsbana under tryck

Sveriges nya höghastighetsbana är ett 
omdiskuterat ämne. Den stora frågorna 
gäller hur projektet ska finansieras – och 
om det är bättre att lägga pengarna 
någon annanstans.

Höghastighetsbana mellan 
Stockholm Göteborg och Malmö, 
har en politisk majoritet bakom 
sig, men finansieringen saknas 
fortfarande. Att pengarna inte 
finns sätter Trafikverket i ett 
knivigt läge, och ger kritikerna 
vatten på sin kvarn. 

 
Av Klara Eriksson 

Höghastighetsbanan mellan 
Stockholm–Göteborg–Malmö 
fanns med i infrastrukturplanen 
som kom i juni 2018, och fick en 
extra skjuts i och med janua-
riöverenskommelsen mellan S, 

C och L, där banan fanns med. 
Dock med en brasklapp: Par-
tierna behövde bli ense om en 
finansieringslösning – vilket de 
fortfarande inte är. Prislappen på 
230–250 miljarder SEK avskräcker 
och i den heta höghastighets-
debatten hörs ofta rösten att 
pengarna borde läggas på annat, 
som att rusta upp befintlig infra-
struktur. 

– Vi menar att det är bättre 
att lösa kapacitetsproblemen, 
bygga tunnelbana från Malmö 
till Köpenhamn, satsa på trafiken 
mellan Göteborg och Oslo samt 
mellan Stockholm och Oslo, 

finansiera Norrbotniabanan, 
bygga färdigt ringleden runt 
huvudstaden med spår och mer 
därtill, kommenterade exempelvis 
Andreas Hatzigeorgiou, Stock-
holms handelskammare, deras 
egen utredning ”Nej till höghas-
tighetståg”. 

Oklart om finansiering 
Men andra tycker tvärtom, och 
tycker staten borde skjuta till 
finansiering för att höghastighets-
banan skulle stå färdig tidigare. 

”Staten har avsatt tre miljarder 
kronor per år i transportplanen 
för höghastighetsbanan. I den 

takten skulle banan stå klar först 
någon gång efter år 2090. SKL har 
däremot visat att med en ytterli-
gare satsning inom statsbudgeten 
på cirka fem miljarder kronor 
skulle banan bli klar mer än dub-
belt så snabbt” skrev exempelvis 
företrädare för berörda kom-
muner och regioner hos SKL, i 
Dagens Samhälle i våras. 

Underfinansieringen sätter 
Trafikverket i en knivig sits när de 
dels ska beta av på underhållsskul-
den i det svenska järnvägsnätet, 
dels påbörja olika beslutade infra-
struktursatsningar som Norrbot-
niabanan, och samtidigt påbörja 
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bygget av höghastighetsbanan.

Omtvistad hastighet
Ett resultat har blivit att Tra-
fikverket beslutat att sänka den 
planerade höga hastigheten 
på – till att börja med – två av 
banans sträckor: Ostlänken och 
Göteborg–Borås, från 320 km/h 
till 250 km/h, med argumentet 
att hastigheten ger mer nytta för 
pengarna, något som också väckt 
kritik.

”Trafikverkets besked om att 
Ostlänken och stora delar av 
den planerade höghastighetsba-
nan ska byggas för 250 km/h är 
förvånande. I praktiken innebär 
beslutet att projektet försenas 
och samtidigt blir dyrare, skrev 
exempelvis Pia Lagerlöf och Björn 
Asplund, Swedtrain, i en debattar-
tikel i SvD, när beskedet om den 
sänkta hastigheten kom.

Hela projektet, som var en 
del av Sverigeförhandlingen, 
har nämligen utgått från 320 
km/h – som kräver en rakare 
bana, med färre stationslägen.

Stora nyttor – stora kostnader
Många av banans förespråkare 
vill att regeringen lånefinansierar 
höghastighetsbanan – ökar på Sve-
riges idag ganska låga statsskuld. 
Men det är en het potatis för de 
politiska partierna, särskilt för S 
och M (som visserligen är helt 
mot banan nu, men som bytt fot 
många gånger) – som brukar tävla 
i statsfinansiell återhållsamhet. 

I dagens politiska läge är det 
dock breda blocköverskridande 
överenskommelser som gäller vid 

en så stor satsning som höghastig-
hetsbanan – vars bygge kommer 
pågå under många mandatperio-
der. För Tomas Eneroth gäller det 
att samla en bred politisk majo-
ritet kring en finansieringslös-
ning. Går inte finansieringen i lås, 
riskerar höghastighetsbanan bli 
en halvmesyr med en oerhört seg 
utbyggnadstakt – vilket i sig ger 
kritikerna rätt – då används antag-
ligen de pengarna mer effektivt på 
andra ställen. Fredrik Bergström, 
WSP, menar att nyttorna med 
banan tveklöst är stora – men att 
kostnaderna är ännu större. 

– Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv kan man få ut betydligt 
mer nyttor av att lägga de 300 
miljarderna som banan kostar 
på att förbättra andra delar av 
infrastrukturen. Men man kan 

ju fråga sig om det verkligen 
behöver vara så dyrt att bygga 
höghastighetståg,om man inte 
borde kunna bygga på ett smar-
tare sätt, som blir billigare och 
därmed mer samhällsekonomiskt 
lönsamt.

»Staten har avsatt tre 
miljarder kronor per år 
i transportplanen för 
höghastighetsbanan. I 
den takten står banan 
klar någon gång efter 
2090«

Höghastighetsbana under tryck

– Man man kan få ut betydligt mer nyttor av att lägga de 300 miljarderna 
som banan kostar på att förbättra andra delar av infrastrukturen, säger 
Fredrik Bergström.
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Senast ut att slå ner på höghastighetsbanan är Riksrevi-
sionen, som menar att politikerna helt börjat från fel ända. 
Riksrevisionen rekommenderar regeringen ett stopp för 
nya beslut om höghastighetsbanan till dess att Trafikver-
ket identifierat vilka brister det egentligen är som banan 
är tänkt att lösa, därtill utrett alternativa lösningar och 
jämfört dessa med varandra. ”Övriga investeringsprojekt i 
den nationella transportplanen är generellt samhällsekono-
miskt lönsamma. Den olönsamma höghastighetsjärnvägen 
riskerar därmed att konkurrera ut ett stort antal projekt som 
skulle ge mer nytta för pengarna” kommenterar Ingemar 
Delveborn, projektledare för granskningen.

Dynamiska tillväxtmiljöer
mellan Göteborg och Oslo

Oslo

Göteborg

Stockholm

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

Regional partner

I Position Väst finns spetskompetens och starka 
strukturer i flera framtidsbranscher. Intressanta 
utvecklingsmiljöer för företag som vill etablera sig i 
en expansiv region. Vi ger smidig service hela vägen. 
www.positionvast.se
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från Sverige till Köpenhammn och 
Europa avsevärt, även restiden 
från Helsingborg till Köpenhamn 
skulle minskas med den här lös-
ningen. 

Logistikläge på tillväxt
Landskrona, som räknas till Mal-
möregionen i Intelligent Logistiks 
logistiklägeslista, ligger längs E6 
mellan Malmö och Helsingborg, 
och är ett logistikläge i stark 
tillväxt. Förra året etablerade 
Derome ett regionlager här, i Pil-
kingtons gamla lokaler och under 
2020 byggs två större lager på 
orten. Dels bygger nystartade CH 
Square ett 20 000 kvm stort lager 
för e-handlaren Na-kds räkning 
och dels är det Logicenters som 
bygger 24 000 kvm med Thomas 
Cook Travel retail som hyresgäst 
i halva fastigheten. Etableringen 

en HH-förbindelse, som danska 
Transportministeriet och Svenska 
Trafikverket beställt, som ska vara 
klar 2020. 

– Europaspåret kommer inte 
utredas förrän man utrett och fat-
tat beslut om HH-förbindelsen. 
Det får ju gärna byggas en vägför-
bindelse mellan Helsingborg och 
Helsingör, men vi menar att det 
är ett bättre alternativ att bygga 
järnvägstunnneln här, säger Len-
nart Serder. 

Europaspåret skulle fördubbla 
järnvägskapaciteten över Öresund, 
förbättra möjligheterna för fjärr- 
och godstrafiken mellan Sverige 
och kontinenten och minska res-
tiderna inom Öresundsregionen. 
För Landskrona skulle Europaspå-
ret innebära en restid till Köpen-
hamn på 14 minuter. 

– Det skulle minska restiderna 

som beräknas kosta omkring 30 
miljarder danska kronor. 

– Europaspåret är ett alternativ 
till HH-förbindelsen. Problemet 
med en järnvägsförbindelse mel-
lan Helsingborg och Helsingör är 
att kustbanan på den danska sidan 
redan är fullbelastad och svår att 
bygga ut, så på den kan man bara 
köra regionaltrafik, säger Lennart 
Serder, projektledare för Europa-
spåret.

– En tunnel från Landskrona 
möjliggör fjärrtåg mellan Sverige 
och Europa och öppnar även för 
godstransporter. Den kapaciteten 
kommer att behövas när Feh-
marn-Bältförbindelsen blir klar, 
då räcker Öresundsbron inte till.

Ställs mot HH-förbindelsen
Just nu pågår en fördjupad 
analys av samhällsnyttorna av 

Landskrona stad var en av 
utställarna på årets Elmia Nordic 
Infrastructure i Jönköping i 
oktober, där man slog ett slag för 
Europaspåret – en järnvägstunnel 
från Landskrona till Köpenhamn, 
som skulle innebära ett verkligt 
lyft för den västskånska mellan-
stadskommunen. Men kommu-
nens starka tillväxt, inte minst på 
logistiksidan, hotas av elbrist. 

Av Hilda Hultén

Europaspåret är en 19 kilome-
ter lång järnvägstunnel mellan 
Landskrona och Köpenhamn, 
och projektet drivs av Landskrona 
kommun. En sådan tunnel skulle 
kosta omkring 50 miljarder SEK 
att bygga, att jämföra med en fast 
väg- och järnvägsförbindelse mel-
lan Helsingborg och Helsingör, 

Landskrona jobbar för järnvägstunnel

Lennart Serder och Anders Ekblom i Europaspårets monter på Elmia Nordic Infrastructure i Jönköping i oktober. 
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Elbristen oroar även Swep som 
fått tilldelad kapacitet. 

– Vår verksamhet är elintensiv 
eftersom vi har stora ugnar som vi 
kör våra produkter i, som kräver 
mycket energi. Det är klart att det 
finns en oro över att det är starkt 
begränsat med resurser. Det inne-
bär en sårbarhet, om det till exem-
pel skulle gå sönder någonstans 
blir vi väldigt hårt drabbade, och 
även inför kommande utbyggna-
der som det inte finns kapacitet 
för idag, säger Lisa Skarp. 

expansion som Ecolean plane-
rar räcker elen inte till, berättar 
Anders Eklund, näringslivsut-
vecklare på Landskrona stad. 

Ecoleans bromsade expansions-
planer är inte det enda exemplet 
på när effektbristen i Skånes elnät 
hindrat utvecklingen. Bland annat 
fick batteritillverkaren Northvolt 
välja bort Malmö som etablerings-
ort på grund av detta, och även 
Trelleborg och Ystad har stött på 
hinder för planerade etableringar 
och utbyggnader av hamnarna. 

nu bygger en tillverkningsanlägg-
ning i Landskrona, har planer på 
att expandera med ytterligare en 
anläggning på orten. 

Effektbrist hotar tillväxten
Ecolean har idag en tillverknings-
anläggning i Helsingborg. När 
Ecolean köpte tomten på 30 000 
kvm av Landskrona stad hösten 
2018, skrev man samtidigt en 
option på lika mycket mark till 
för ytterligare en anläggning. Men 
där säger EON stopp – en sådan 
expansion kan ske tidigast 2029, 
innan dess finns inte kapaciteten 
i elnätet. 

– Det är totalen som räknas. 
Vårt totala uttag är för högt i 
relation till vad statliga Svenska 
kraftnät kan erbjuda, säger Mat-
tias Fredriksson, försäljningschef 
på Eon till HD/Sydsvenskan.

– Swep kan bygga bygga ut sin 
produktion tack vare ett gammalt 
elavtal som tillåter ett högre kapa-
citetsuttag än dagens, men för den 

känns dock osäker sedan flygbo-
laget Thomas Cook gick i konkurs 
tidigare i höstas. Men enligt 
Logicenters vd Matthias Kettelhoit 
byggs anläggningen vidare som 
planerat, och kommer att stå klar i 
februari nästa år. 

– Det är business as usual, och 
vi har hyresgäster på väg in på de 
restererande ytorna också, säger 
han. 

Flera industriföretag i Lands-
krona planerar också att expan-
dera, bland annat planerar 
värmeväxlartillverkaren Swep en 
utbyggnad av sin produktionsan-
läggning i Landskrona. 

– Vi bygger ut vår befintliga 
produktionsanläggning med 
1 000 kvm. Det är ingen gigantisk 
utbyggnad men det löser många 
flaskhalsar i vår produktion och 
kortar ledtiden avsevärt, berättar 
Sweps kommunikationschef Lisa 
Skarp. 

Även Rausing-ägda förpack-
ningsföretaget Ecolean, som just 

infrastruktur

Förra året flyttade Derome in sitt regionlager i Pilkingtons gamla, 27 000 kvm stora lokaler i Landskrona, och sedan dess har det tillkommit flera  
logistikgrannar i det heta Skåneläget. 
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Logicenters 24 000 kvm stora lager i Landskrona ska stå klart i februari. 
Konkursdrabbade Thomas Cook Travel Retail kvarstår som hyresgäst i halva 
fastigheten. 

BI
LD

: L
O

G
IC

EN
TE

RS
. 



44 Intelligent Logistik 7 2019

infrastruktur

sätt som inte går med buss och 
flyg. 

Framförallt är det intercity- 
nätverket som ska prioriteras. 

– Godstrafiken på järnväg sliter 
i Norge, den dras med dålig lön-
samhet, men huvudutmaningen 
är att utveckla persontranspor-
terna. Framtiden är elektrisk men 
kollektiv, man måste resa tillsam-
mans – åtminstone i städerna. 

Därefter berättade Thomas 
Bruun Jessen på Bane Danmark 
om hur det danska järnvägsnätet 
ska utvecklas. 

– Vi har en miljövänlig bana, 
men vi måste öka elektrifieringen, 
hela tågnätet behöver drivas 
med el. Sen måste det gå snab-
bare, visionen är att man ska åka 
tåg mellan danska städer på en 
timme. 

Svalt intresse för elvägar
Enligt den samlade skaran så är 
järnvägen alltså svaret på frågan 
om vad som är Nordens framtida 
transportsystem. Att den Svenska 
regeringen gått ut med en stor 
strategisk satsning på att bygga 
elvägar tycktes inte ha nått Elmia. 

På Intelligent Logistiks fråga om 
vad panelen tror om elvägarnas 
betydelse i framtidens hållbara 
transportsystem så var svaren 
ytterst avvaktande, åtminstone 
från Norge och Danmark. 

– Vad jag vet så är elvägar inte 
något stort tema i Norge, det är 
inget vi pratar om, sa Stein Batal-
den. 

Även Thomas Bruun Jessen höll 
sig till järnvägsspåret. 

– När det gäller elvägar så är det 
så med ny teknik så att det låter 
fantastiskt, och funkar det så är 
det jättebra. Men personligen så 
tror jag inte på det. 

– I Danmark håller bussarna på 
att konkurrera ut tågen, åtmins-
tone mellan Jylland och Köpen-
hamn. Just nu är det bara ”ännu 
en dag med inställda tåg och för-
seningar”, och samma sak verkar 
gälla i hela Norden.

Han kritiserar också tågindu-
strins fokus på hållbarhetsas-
pekten. 

– Man ägnar sig åt greenwash-
ing framför service, och trycker 
på att tågresan släpper ut så lite 
koldioxid. Men det hjälper ju inte 
om man inte kommer fram effek-
tivt. Vi kanske får hoppas på elflyg 
inom en överskådlig framtid, då 
kan man kanske flyga med gott 
samvete igen. 

Panel om nationella planer 
Vilka transportsystem byggs 
då och vilka planer har vi för 
framtida transporter i Norden? 
Den frågan fick Juliana Pyron, 
biträdande programchef för 
höghastighetståg på Trafikverket 
uppgiften att besvara tillsam-
mans med två nordiska kollegor; 
Stein Batalden, avdelningschef 
för lågsiktig utveckling på Norska 
järnvägsdirektoratet och Thomas 
Bruun Jessen, chef för bantäck-
ning på Bane Danmark.

– Hur framtiden än ser ut så 
kommer vi att fortsätta träffas, 
både digitalt men också fysiskt. 

Målet är att vi ska vara tillgäng-
liga för alla i landet, med så låg 
miljöpåverkan som möjligt, sa 
Juliana Pyron. 

Enligt Stein Batalden jobbar  
Norge med att ta fram en ny 
nationell transportplan. 

– Vi har som mål att flytta 
transporter till sjö och järnväg. 
Järnvägens fördelar är redan stora, 
inte minst att den är till stor del 
elektrisk, men också att den går 
att utveckla servicemässigt på ett 

ställs på det nordiska transport-
systemet i framtiden. Lasse Jonas-
son, Futurist och rådigivnings-
anvarig på Copenhagen Institute 
for Futures Studies målade upp en 
vision av hur självkörande bilar 
och elektrifierade transportflot-
tor kommer att förändra hur vi 
reser, lever och arbetar under sitt 
inledningsanförande. 

– Det är stora skiften på väg. Jag 
vill kunna sätta mig i en självkö-
rande bil, hålla min fru i handen, 
titta på Netflix, somna – och 
vakna nästa morgon i Paris. 

Den ökade mobiliteten som 
självkörande fordon innebär, 
gör att den fysiska arbetsplatsen 
förlorar sin funktion, och att det 
blir mindre viktigt att bo centralt i 
städer, menar han. 

– Vill jag bo på landet så kan 
jag det, vi kommer inte att behöva 
bo tätt inpå varandra. Valfriheten 
ökar, men samtidigt ser vi en stark 
urbaniseringtrend som säkert 
kommer att fortsätta. 

Oroande tillstånd för järnvägen
Seminariet fortsatte med en 
spaning om järnvägens tillstånd 
i Norden, signerad Lukas Bach, 
forskare vid Sintef i Norge. 

– Jag vill gärna prata om järn-
vägen för den är jag lite bekymrad 
över. En transportsträcka som 
tar 7 timmar med tåg och har tre 
avgångar om dagen, där kör SAS 
och Norwegian samma sträcka 
på under en timme. Vi måste för-
ändra det och satsa på höghastig-
hetståg och ökad kapacitet, det är 
ju först när vi kan köra en sträcka 
som Stockholm–Göteborg på runt 
två timmar som man verkligen 
kan börja konkurrera med flyget. 

Enligt Lukas Bach har också 
bussar på allvar börjat konkur-
rera med tågen på medellånga 
distanser. 

Konsulter, byggare och tjänstele-
verantörer inom främst järnväg 
dominerade mässgolvet på Elmia 
Nordic Rail/Transport Infrastruc-
ture arrangerades i oktober i 
Jönköping. För det finns miljarder 
att ta del av när det nu hårdsatsas 
på infrastruktur. 

Av Hilda Hultén 

Sveriges regering satsar 700 
miljarder på infrastrukturen 
under 2018–2029, Norge väntas 
tredubbla anslagen till järnväg 
och fördubbla till väginfrastruk-
tur – från 25 till 50 miljarder per 
år, och i Danmark jobbar reger-
ingen för en bred överenskom-
melse kring de närmaste tio årens 
järnvägssatsningar. För den som 
vill bygga infrastruktur i Norden 
finns det kontrakt att vinna och 
pengar att tjäna. Och det syntes 
på mässgolvet till mässorna Elmia 
Nordic Rail och Elmia Nordic 
Transport Infrastructure som 
hölls den 8–10 oktober i Jön-
köping. På infrastruktursidan 
storsatsade konsultbolag som 
Sweo, ÅF, WSP och DB Consul-
ting på montrar, sida vid sida med 
intresseorganisationer för enskilda 
satsningar och projekt, som 
Europakorridoren, Europaspåret, 
Inlandsbanan och Mittstråket. 

Tydligt nordiskt fokus
Både på mässgolvet och på kon-
ferensen Nordic Future Transport 
Summit fanns i år ett tydligt nord-
iskt perspektiv, vilket inte minst 
märktes på öppningsseminariet 
om framtidens transportsystem i 
Norden. Där behandlades frågan 
om hur teknikutveckling, rörlig-
hetstrender, urbanisering, nya 
affärsmodeller, kundförväntningar 
och klimatmål påverkar trans-
portbehoven och vilka krav som 

Många slåss om 
järnvägspengarna 
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Konsulterna dominerade mässgolvet och det nordiska fokuset var tydligt på Elmia Nordic Transport Infrastructure. 

– Nya produktionsmönster och 
cirkulära gods- och ekonomisystem 
bildar nya system som fundamen-
talt påverkar vårt transportsystem 
i framtiden, sa Lasse Jonasson. 

Juliana Pyron, Thomas Bruun Jessen, Stein Batalden, Lukas Bach och Lasse Jonasson i panelsamtal om framtidens 
transportsystem, modererat av Irene Johansen, från Bane NOR.
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Den 6 februari tar Rebecka 
Norberg taktpinnen som modera-
tor för Logistikläget 2020. 
 – Det ska bli kul, ämnena och 
talarna är jätteintressanta. Särskilt 
roligt ska det bli att få fråga ut 
Christian Fredrixon på Ica 
Fastigheter om deras framtidspla-
ner, han var min chef när jag 
jobbade där. 

Själv har hon precis lämnat Col-
liers för att bli senior partner och 
vice vd på Tango, en helt färsk 
fastighetskonsult inom transak-
tionsrådgivning som drog igång 
i november av Svante Jonsson 
och Joachim Pelles, duon bakom 
byrån Tenzing som köptes upp av 
JLL 2014. 
Rebecka Norberg lämnar rollen 
som transaktionschef på Colliers 
och blir en av totalt fem delägare 
i det nya bolaget som egentligen 
heter Tango cm Capital Markets, 
men kort och gott kallas Tango.

– Jag kommer att fortsätta inom 
transaktion och kommersiella 
fastigheter, förhoppningsvis blir 
det mycket logistikaffärer även 
framöver. 

Internationell karriär 
Rebecka Norberg började sin 
karriär i fastighetsbranschen 2005 
efter KTH-studier i fastighetseko-
nomi (som då hette lantmäteri), 
och började som internationell 
trainee på CBRE, där hon blev 

kvar i tio år. 
– Jag började inom corporate 

services vid Londonkontoret, 
sedan i värderingsteamet i Berlin 
och capital markets i Madrid, 
innan jag kom tillbaka till Stock-
holm. Sen blev det en vända till 
New York också. 

Under CBRE-tiden var det 
mycket handelsfastigheter som 
gällde, senare har Rebecka Nor-
berg glidit över mot logistik. 

– Handel var väldigt mycket i 
ropet då. Men handel och logistik 
går lite hand i hand, de markna-
derna hänger ihop. 

Markletare på Ica 
2015 gick karriärtåget vidare till 
nästa stopp: som transaktionsan-
svarig på Ica Fastigheter. Där var 
det ”landbanking” som gällde, 
under devisen ”land is king”

– Ica hade insett att man 
behövde skaffa mer strategisk 
mark för framtida etableringar 
av både nya butiker men även för 
logistik. Det var ett utmanande 
jobb, tomter för logistik på kanske 
40 000–80 000 kvm i rätt lägen 
är nästan omöjliga att hitta. Men 
också väldigt roligt, vi köpte mark 
både i Brunna, Norrköping och 
Göteborg under mina tre år på 
Ica. Det var också väldigt konkret, 
vi tittade på allt från grundlägg-
ning till automationstekniker och 
bärighet i golven. 

Under de senaste åren har 

priserna och tillgången på mark 
förändrats kraftigt. 

– Investerarna har blivit betyd-
ligt fler och konkurrensen har 
hårdnat. Sen blir det tydligt när 
man letar mark vilka kommuner 
som välkomnar logistik och vilka 
som bannlyser det. 

Från att ha sålt ut nästan alla 
sinamånga fastigheter gick Ica nu 
åter in och köpte strategiska fast-
igheter och mark. 

– Ica som många andra försö-
ker ha sina tunga investeringar 
under egen kontroll, ungefär 
hälften av fastighetsbeståndet är 
egenägt idag. Sen och så  jobbar 

man mycket med redundans och 
riskhantering, så att man har flera 
möjliga lagerpunkter  för att för-
sörja samma marknad. 

Att Logistikläget 2020 tar upp 
ämnen som eltillgång, globala 
handelstrender och riskhantering 
tycker hon är viktigt. 

– Ämnena som tas upp är 
högaktuella och det är många 
riktigt intressanta talare. Det ska 
bli intressant att moderera den 
här dagen, och lite extra kul att få 
fråga ut min före detta chef Chris-
tian Fredrixon om Icas framtids-
planer. Det ser jag fram emot. 

logistikläget 2020

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-
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Tangos Rebecka Norberg modererar Logistikläget 2020 den 6 februari på 
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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 verk-
ligheten? Varuägare och TPL-aktörer berättar om hur de valde läge. Vi 
diskuterar kapacitetsbrist i elnätet, säkerhet och logistik, hållbarhet och 
andra aktuella logistikfrågor.

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

Freddy Jönsson 
Hanberg 
Totalförsvarstiftelsen

Cathrine Danin 
Swedbank

Linda Persson 
Bockasjö

Christian Fredrixon 
Ica Fastigheter

Rickard Lyko 
Lyko

Anja Alemdar 
Energiföretagen

Bland talarna: 

6 februari, 2020

Berns, Stockholm

Rebecka Norberg 
moderator

Markus de Minckwitz 
Savills UK
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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 logistikföretag och logistikfrågor i regionen. Genom detta vill vi: 

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

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