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Vi ger heltäckning av branschen
Begreppet logistik kan gälla många olika 
funktioner, alltifrån hamnar och kombi-
terminaler till sjö-, väg-, flyg-, och tåg-
transporter, materialhantering, produk-
tionslogistik, inköp och val av IT-system 
till frågan var ett nytt centrallager ska 
ligga. Intelligent Logistik är den enda 
tidning som täcker dem alla.
Tre gånger om året kommer vi som te-
matidning med hela riksupplagan av 
Dagens Industri, med dess nära 400 000 
läsare. Därför når vi flest logistikintres-
serade läsare, utöver de ca 200 000 som 
är yrkesverksamma i denna tillväxt-
bransch. 

Med en stor extraupplaga till mässan  
Logistik & Transport på Svenska Mässan 
i Göteborg den 25-26 maj når den här  
tematidningen faktiskt ännu fler läsare 
än Dagens Industris prenumeranter.
På vår nyhetswebb www.intelligentlo-
gistik.se hittar du alltid färska bransch-
nyheter och länkar till svenska och 
internationella organisationer och till 
internationella pressgrannar. 
Under ”Arkiv” på hemsidan hittar du 
hela vår utgivning sedan starten 2005.
Genom affärsmagasinet Intelligent Lo-
gistik når vi främst alla de som dagligen 

leder, administrerar och beslutar om  
företagens logistik, produktion, inköp 
och försörjning.
Med en tryckt upplaga på i genomsnitt 
ca 12 000 exemplar, är affärsmagasinet 
av Intelligent Logistik också den över-
lägset största tidningen inom både logis-
tik och inköp.

I nästa tematidning av Intelligent Logis-
tik i Dagens Industri, som kommer i sep-
tember, strax innan Future Transport på 
Elmia, uppmärksammar vi bl a boomen 
för nya logistikanläggningar, kombiter-

minaler, hamnsatsningar och jakten på 
grönare transporter.
Vi ses på Logistik & Transport på Svens-
ka Mässan i Göteborg den 25-27 maj och 
på Future Logistics på Elmia i Jönkö-
ping den 4-5 oktober. Intelligent Logistik 
är mediapartner till bägge. 
Nästa år blir det också premiär för mäss-
san och konferensen Intermodal på  
Conventum i Örebro i september, som 
kommer att gå vartannat år och som 
speglar det växande intresset för inter-
modalitet och kombilösningar. 
Vi kommer med en extra stor mässupp-
laga och ställer givetvis också ut och be-
vakar alla dessa branschens viktigaste 
mässor och konferenser.

”Därför når vi flest 
logistikintresserade 
läsare, utöver de 
ca 200 000 som är 
yrkesverksamma 
i denna tillväxt-
bransch.” 
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TÄNK STORT!
Det finns hamnar som är större än vi, 
men inte i vår del av världen. Göteborgs 
Hamn är störst i Skandinavien, med 175 
fartygsanlöp i veckan. Tack vare effektiva 
och hållbara transporter når vi 70% av den 
nordiska marknadens industriproduk tion 
inom sex timmar. Med våra 26 dagliga  
tågpendlar till viktiga logistikcentra i 
Sverige och Norge har vi en avgörande 
roll i Sveriges samhällsutveckling. Med 
direkta avgångar till både Nordamerika 
och Fjärran Östern skapar vi optimala 
förutsättningar för landets internationella 
konkurrenskraft. Vi har stora planer för 
framtiden. Tänk stort du också.  

www.portgot.se



FLOW TO MAKE 
BUSINESS GROW.

Äntligen lediga tomter!

www.logpoint.se

Skandinaviens bästa logistikläge

LogPoint South Sweden erbjuder ett av Skandinaviens bästa logistiklägen. Med E4:an som pulsåder

sträcker sig området från Jönköping och Torsvik ner till Vaggeryd. 

Svårslagen närhet till storstadsregionerna och kontinenten kombinerat med småländsk entreprenörs -

anda och gediget engagemang.

Omkring 100 företag finns här redan idag. Nu finns det plats för dig också. Med unika exponerings-

ytor mot E4:an och LogPoint South Swedens serviceutbud och nätverk runt hörnet, släpper vi nu tomter

på området Stigamo – strax söder om det befintliga området.

Kontakta Magnus Bergkvist på 036-10 24 62, 

magnus.bergkvist@logpoint.se

Han hjälper dig att etablera din verksamhet här.
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4. Intelligent Logistik

1.  stor-göteborg

2.  norrköping/linköping

3.  Örebroregionen (Örebro, hallsberg, arboga, kumla, askersund)

3.  jönköpingsregionen (jönköping, Nässjö, Huskvarna, Vaggeryd)

5.  norra stor-stockholm (Uppl. Väsby, sigtuna, enköping, Upplands bro, håbo)

6.  eskilstuna/strängnäs

7.  Västerås/köping

8.  Boråsregionen (Borås, Härryda, ulricehamn)

9.  helsingborgsregionen

10.  Malmöregionen (Malmö, lund, landskrona)

11.  s:a stor-stockholm.(södertälje, nykvarn, botkyrka, haninge, nynäshamn)

12.  skaraborgsregionen (falköping, skara, skövde, lidköping)

13.  Halmstad

14.  katrineholm

15.  gävle/sandviken

16.  nyköping/oxelösund

17.  karlshamn/karlskrona

18.  hässleholm/kristianstad/åhus

19.  Värnamo/gnosjö/gislaved

20.  falun/borläge

21.  trollhättan/Vänersborg/uddevalla

22.  Växjö/alvesta

23.  karlstad

24.  Uppsala

25.  sundsvallsregionen

(Copyright: intelligent logistik)

Sveriges bästa  
logistiklägen 2011

Här är Västsveriges 
bästa logistiklägen

läs mer om kriterierna och logistiklägena  
på Intelligent logistiks hemsida,  
www.intelligentlogistik.se ”logistiklägen”.

12

Västsveriges bästa logistiklägen bygger sin styrka på utmärkta 
hamnlägen och tunga kluster inom fordonsindustri, mode, distans-
handel, livsmedel och förpackningar. I den här tema bilagan gör vi 
flera nedslag i västsvensk logistik.
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JöNköpINgSregIoNeN åretS bubbLare
jönköping/Nässjö/Huskvarna/Vaggeryd har 2011 
gått upp från 4:e till delad 3:e plats på listan över sveriges 
bästa logistiklägen, delad de med örebroregionen.
stora, nytillkommande logistiketableringar under flera år 
är den främsta förklaringen. De senaste tre åren har ytan 
av nytillkomna logistikanläggningar här varit högst i hela 
landet. järnvägspendeln från göteborgs hamn gör det lätt 
att ta in importgods. logistikforskning med professur vid 
Internationella Handelshögskolan finansieras av regionen. 
Nytt logistiksamarbete mellan de tre kommunerna ökar 
regionens konkurrenskraft. Nässjö (bilden) lockar med 
kombiterminal och många nyetableringar.

3

FordoNSkLuSter
trollhättan/Vänersborg/uddevalla 
gynnas av närheten till göteborgs hamn.  
for donskluster med saab automobi-
les huvudfabrik i trollhättan och Volvo-
fabrik i uddevalla.
uddevalla (bilden) har en av landets 
största styckegodshamnar i container 
och på ro-ro. garnaterat isfri. även med 
bulkgods och skogsprodukter. svenskt 
Marintekniskt forum. logistikutbild-
ning vid högskolan Väst.

21

SverIgeS textILhub
Borås/Härryda/ulrice-
hamn är Nordens ledande 
textil- och distanshandels-
centrum, med företag som 
ellos, Halens, Bubbleroom 
och gina tricot. Modevis-
ningarna (bilden) lockar 
inköpare från hela Norden.
från DHls nybyggda tex-
tilhub går en stor del av 
sändningarna. Närheten 
till göteborgs hamn och 
till landets näst största godsflygplats på landvetter ger ett utmärkt logistikläge. 
Borås har en ledande textilhögskola och logistikutbildning på högskolenivå. Nät-
verket sweden logistics.

8

Här är Västsveriges 
bästa logistiklägen

LIvSmedeLSkLuSter I Skaraborg

skaraborgsregionen/falköping/skara/skövde/lidköping har närhet 
till göteborgs hamn och en kombiterminal i falköping. Virkeshub för stora enso. livs-
medelskluster i falköping/skara/götene. Insjöhamn och bred industri i lidköping. 
Motorutveckling och stor tillverkning för Volvo lastvagnar och Volvo Cars i skövde. 
logistikskolan vid trängregementet i skövde är, tillsammans med trängregementet, 
försvarsmaktens kompetenscentra inom logistik. Välrenomerad logistikutbildning 
med inrikting på e-logistuik och It vid högskolan i skövde.

12

NordeNS StörSta hamN
göteborgs hamn, göteborgsregionens logistiska trumfkort, står inför en historisk förändring. I 
oktober 2010 slöts avtal med DfDs och C.ports som ny operatör i ro/ro-terminalen. ett villkor för 
överlåtelsen är ett godkännande från konkurrensmyndighet. I februari i år tecknades ett 10-årigt 
avtal med svenska logent, som tog över driften av bilterminalen i april 2011.
överlåtelseprocessen för containerterminalen i skandiahamnen (bilden) är beslutad och förbereds 
just nu. avtal med ny operatör beräknas vara klart hösten 2011.

1

INduStrItätaSt I SydSverIge
Värnamo/gislaved/gnosjö i västra  
småland är sydsveriges industritäatste 
region. Bland de allra bästa i klassen när 
näringslivsorganisationer och bransch-
tidningar testar rikets kommuner.
“gnosjöandan.” gott företagsklimat ge-
nom samarbete och nätverksbyggande.
gummi-, plast-, metall- och maskinindu-
stri, pappers- och grafisk industri.
tillverkningsindustrin ger drygt 34 % av 
arbetstillfällena i ca 400 tillverkande fö-
retag i Värnamo. kraftigt exportinriktad 
industri. Bra kommunikationsläge vid 
e4:an och rv 27 och kust-till kustbanan.
etablering av ny logistikpark i Värnamo. 

19

FörpackNINgSkLuSter I värLdSkLaSS
karlstad har huvudkontor för Vänerhamn och ny kombiterminal i hamnbolagets hägn. 
en omfattande massa-, pappers- och förpackningsindustri med klustret paper province. 
I paper province samarbetar företag för att utveckla nya tjänster och produkter inom 

förpacknings-, 
massa- och pap-
perstillverkning.
I Värmland verkar 
mer än 600 för-
packningsrelate-
rade företag, från 
traditionella pap-
pers- och massa-
industri till gra-
fisk bransch och 
handel. Vid the 
packaging arena 
skapas förpack-
ningsutveckling i 
världsklass.

23

guLdLäge meLLaN  
oSLo och köpeNhamN
Halmstad har lockat stora logisti-
ketableringar under 2000-talet. Här 
öppnade lidl sitt första svenska cen-
trallager. Biltema bygger just nu ut 
sitt stora centrallager. för ett år sen 
öppnades serveras nya lager.
Halmstads hamn (bilden) expande-
rar också, med välbelägna logistik-
områden nära hamnen. I början av 
året startade en järnvägspendel från 
Halmstad till Norrland och i mars 
starade Interconatiner en järnvägs-

pendel Halmstad-Västerås. Nytt regionalt logistiksamarbete i knutpunkt Halmstad.

13
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Göteborg-Oslo vill skapa en gemensam region. 

Göteborg + Oslo samarbete med go
Med nya höghastighetståg, Nordens 
största hamn och ett befolkningsun-
derlag på 2,5 miljoner, ska Stor-Stock-
holm och Öresundsregionen matchas. 
Öresundssamarbetet har ofta gnisslat. 
Mälarsamarbetet har just börjat. Men 
ett interregionalt samarbete, som hittills 
haft låg profil, växer och fördjupas nu.

Samarbetsavtalet Göteborg- Oslo kom 
redan 2003 och omfattar hela Västragö-
talandsregionen och Oslo med Akershus 
och Östfoldsfylke, med tillsammans nära 
2,5 miljoner innevånare.

Göteborgs- och Osloregionen rymmer 
tillsammans några av Skandinaviens 
mest kända industrikoncerner. SKF, 
Kvaerner, Norsk Hydro, Volvo AB och 
Volvo Car och SAAB Automobile har hu-
vudkontor här. 

porten till Norge
Ett centralt läge mitt i Skandinavien, 
stort befolkningsunderlag, Nordens 
största hamn och en väl utbyggd infra-
struktur gör Göteborg-Osloregionen till 
Nordeuropas kanske mest expansiva 
inom fordonsindustri, logistik, bioteknik, 
telematik, sjöfart, energi och IT.

Här finns också välutbildad, kvalifice-
rad arbetskraft. Regionen tillhör också 
de världsledande när det gäller telekom-
munikation och IT-mognadsgrad.

– Göteborgs infrastruktur, med Nor-
dens bästa logistikläge, ger kostnads-
effektiv logistik för distribution i hela 
norra Europa.

Norge är Sveriges största exportmark-
nad och näst största importmarknad. En 
stor del av den handeln går mellan Göte-
borgs- och Osloregionen.

– Göteborg är verkligen porten till 
Norge. Lite tillspetsat kan man också 
säga att Göteborg är Norges största  
importhamn, säger Bengt Wennerberg, 
VD för Logistik och Transportstiftelsen, 
LTS, som vid sidan av Business Region 
Göteborg, BRG, verkar för  bättre kom-
munikationer med Norge.

Vill sätta press på regeringarna
Trots Västsvenska paketet är behovet 
av ny järnvägsinfrastruktur stort. Gö-
teborg och Oslo sätter nu press på sina 
regeringar för att ta ner dagens restid på  
4 timmar till 1 timme och 10 minuter,  
d v s pendlingsavstånd.

Nyligen träffade regionstyrelseordfö-
randena och talade om framtida kom-
munikationsbehov ett ”omtag”. Ett första 
steg är halverad restid.

”Omtag” betyder att bygga nytt dub-
belspår via Dalsland, vilket inte finns i 
dagens svenska planer, men som norr-
männen vill ha.

På norsk sida finns ett hårt trafikerat 
dubbelspår Oslo-Moss. Därför vill man 
också bygga nytt dubbelspår Oslo-Moss.

Medfinansiering från Norge och kina
Samtidigt driver regionerna på om ett 
höghastighetståg Köpenhamn-Oslo, med 
stopp i Göteborg. Restiden Göteborg-Oslo 
skulle då bli en timme och tio minuter. 
Projektet är fullt realistiskt. 

I Europa finns ända sedan 1960-talet 
sådana höghastighetssystem som nu-
mera också omfattar Frankrike, Belgien, 
Tyskland och Spanien, som fått stora 
EU-bidrag.

En utredning föreslog förra året att 
Sverige ska investera i ett sådant sys-
tem, men regeringens anser det för dyrt.

Nu har ReVäst, styrelsen för regional 
forskning i Västsverige och Norsk-Svens-
ka Handelskammaren på ett semina-
rium låtit EU-projektet COINCO (North 
Corridor of Cooperation and innovation) 

presentera visionen om höghastighets-
tåg i Skandinavien.

Då är målet att hela sträckan Oslo- 
Köpenhamn ska gå på 2 timmar och  
20 minuter. En tanke som luftades är  
att projektet ska samfinansieras av EU, 
Sverige, Norge och Kina n

– göteborg  
är porten  
till Norge,   
säger Bengt 
wennerberg.

aV gösta HultéN

Sveriges port mot världen i 200 år
”Handelshusen i Göteborg har sedan tre sekler bidra-
git till Sveriges utveckling och industrialisering. En 
hyllning till internationell handel och dess utövare.”

tionella storheter. de torde vara mera kända 
i städer som new York, sao Paulo, kairo, 
Johannesburg, dubai, singapore, Jakarta, 
Peking och tokyo, än hemma i göteborg.”

Historia från 1700-talet
historien om göteborgs handelshus 

sträcker sig ända tillbaka till 1700-talet och 
ostindiska Compagniet, som verkade mellan 
1731 och 1813.

I slutet av 1700-talet flyttade John Hall d 
ä från skottland till göteborg och blev snart 
sveriges rikaste man. hans handelshus hall 
& Co. tog hand om huvuddelen av sveriges 
järnexport.

från skottland härstammade också en 
rad andra affärsmän i göteborg. namn som 

Carnegie, barclay och dickson är förknippa-
de med stadens historia. deras handelshus 
sysslade med järn- och trä, salt, socker och 
kolonialvaror.

Under 1800-talet kom svenska affärs-
män att starta nya handelshus, företag som 
dominerade göteborgs handel långt in på 
1900-talet. ekman, kjellberg, olsson, ren-
ström, Wijk och Waern var tongivande.

Växande segelflotta
ekmans etablerades redan 1802. På 

husets segelflotta exporterades sill och tran 
till länderna runt Östersjön och nordsjön, 
medan järn- och trävaror främst skeppades 
till storbritannien. returlast på sillskutorna 
var spannmål från baltiska, tyska och ryska 
hamnar. handelshusen hade förbindelse 
med bergslagens järnbruken och försåg dem 
med spannmål, salt, socker och kolonialvaror.

när napoleon 1806 proklamerade 
kontinentalblockaden, och hela europeiska 
kontinenten stängdes för brittisk handel, 
ställde sig sverige fram till 1810 utanför.

nu ökade handeln med socker, kaffe, 

risgryn, tobak, bomull och inte minst salt via 
göteborg, antingen direkt från amerika, eller 
via england. en del såldes i sverige, en del 
skeppades till Östersjöhamnar i ryssland, 
tyskland och baltikum, i strid med blockaden.

Man kan fundera över om inte göteborgs 
starka orientering mot storbritannien, även 
manifesterad av publicisten torgny seger-
stedt i göteborgs handels- och sjöfartstid-
ningen under 30- och 40-talet, grundlades 
redan då. 

dagens breda politiska stöd för göteborg 
som handelshamn, har också fördemokratis-
ka rötter. i göteborg stöttades handelshusen 
av stadens politikerna redan på 1800-talet. 
för utbyggnaden av hamnen och järnvägarna 
var de pådrivande. Västra stambanan 1862, 
bergslagsbanan 1877, boråsbanan 1894 
och den utbyggda trollhättekanal 1916 
bidrog till hamnens utveckling.

när göran Johansson som ledande 
kommunpolitiker framgångsrikt arbetade 
för att utveckla hamnen med dess alltfler 
järnvägspendlarna, som stärkt göteborg som 
nordens ledande hamnstad, har han alltså 
verkat i en flerhundraårig tradition.

Mindre som importhamn
Sedan mer än 100 år finns här transo-

cean trafik till Nord- och Sydamerika och 
sydostasien. 

dessa handelsförbindelser gjorde att gö-
teborg snart kom att bli, inte bara sveriges, 
utan nordens, ledande exporthamn.

en ställning som göteborgs behållit och 
stärkt i våra dagar. fordon, maskiner, läke-
medel, massa och papper strömmar ännu 
via göteborg ut över världen.

som importhamn var göteborgs hamn 
däremot länge mindre än stockholm. först 
efter andra världskriget blev göteborg också 
sveriges största importhamn n

Den inskriften, på svenska och engelska, 
finns vid glaskonstnären Bertil Walliens 
glasbåt “Precious Cargo”, som skänktes till 
göteborgs stad av handelshuset ekman, vid 
företagets 200-års jubileum 2002.

trots den centrala placeringen nära 
operan är minnesmärket nog okänt även 
för många göteborgare. de göteborgska 
handelshusens motto har också genom åren 
varit ”att verka utan att synas”. eller som Jan 
kuuse, skriver i sitt standardverk om han-
delshusen från 1999, ”den osynliga länken”:

”kännetecknande för handelshusen är 
att de haft en låg profil på hemmaplan. Det 
är inte särskilt många, ens i göteborg, som 
känner till att stadens handelshus inom 
vissa produktsegment verkar som interna-

afton vid hamnen. oljemålning signerad Carl wilhelmson 1909 aV gösta HultéN



Sveriges port mot världen i 200 år

www.skanska.se

Innovation, hög kvalitet och respekt för 
naturen är grunden för Kährs 150-åriga 
framgångshistoria. Att de ställde samma 
krav på sitt nya lager är en självklarhet. 
Vi på Skanska fick förtroendet att bygga, 
och vi är stolta över att kunna motsvara 
förväntningarna.

Det nya lagret i Nybro är LEED-certifierat 
och det innebär att byggnaden mot svarar 
högt ställda krav när det gäller miljö, 
energi- och resursanvändning. 

På Skanska har vi både expertis och erfar-
enhet av grönt byggande, och vet hur det 
kan göras på ett långsiktigt lönsamt sätt.

Ring 010 - 448 55 08 eller maila till bjorn.lorentzon@skanska.se så berättar vi gärna hur ditt nästa projekt kan bli en del 
av en bättre värld.

Bra jobbat, Kährs!
Det är ingen slump att ert nya lager 
klarade LEED-certifieringen.
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En svag doft av kaffe från Löfbergs Lilas 
rosteri drar över Karlstad hamn. Fär-
jestad har precis vunnit SM-guld i is-
hockey på hemmaplan och staden myser 
i vårsolen. Vänerhamns VD Göran Lid-
ström tar emot på huvudkontoret andra 
våningen i Sjöfartshuset, en röd tegel-
byggnad vid grinden till Karlstads hamn.

- EU-regler har gjort att vi måste in-
hägna alla våra hamnar de senaste åren. 
Men det har fört med sig att vi kunnat 
öka vår lagerverksamhet, berättar han.

Göran Lidström kom till företaget 
som ekonomichef 2002, i samma veva 
som den så kallade Väneröverenskom-
melsen.

- Då hade Vänerhamn under lång tid 
sett sjunkande godsvolymer. Verksamhe-
ten var hotad, samtidigt som det fanns 
industrier som var och är helt beroende 
av sjöfarten. Ett exempel är Metso i 
Karlstad som tillverkar stora cylindrar 
som inte går att frakta på väg.

- Generellt kan man säga att alla våra 
hamnar har en eller ett par stora kunder 
som är viktiga för hamnen, men eftersom 
vi har fem hamnar och en terminal har vi 
ändå fler ben att stå på.

Väneröverenskommelsen innebar att 
kommunerna runt Vänern tog över majo-
ritetsägandet i Vänerhamn från tidigare 
storägarna Erik Thun och Ahlmark Li-
nes. Kommunerna lovade att vara med 
och jobba för att främja sjöfarten i regio-
nen.

- Numera äger kommunerna 92 pro-
cent av bolaget, den enda privata ägaren 
som finns kvar är Lantmännen, som äger 
8 procent.

ökade godsvolymer
Satsningen gav resultat, mellan 2002 

och 2007 ökade Vänerhamn sina gods-

volymer för i princip alla sina godstyper. 
Alla utom en. Petroleumvolymerna har 
minskat kraftigt under 2000-talet och 
idag är Karlstad den enda oljehamnen 
vid Vänern som fortfarande finns kvar.

- Jag hörde någonstans att använd-
ningen av villaolja minskat med 80 pro-
cent sedan år 2000. Det är en delförkla-
ring, men framförallt beror det på att 
oljebolagen lagt om sina logistiksystem 
till att ta mer på järnväg..

2008 kom finanskrisen och bröt den då 
uppåtgående trenden för verksamheten.

- Vi drabbades av kraftigt minskade 
godsvolymer under krisen. Men vi såg 
en stabilisering i slutet av 2009, och se-
dan april 2010 har volymerna åter vänt 
uppåt. De två senaste årens hårda vint-
rar har också påverkat verksamheten 
negativt, men det är mer marginellt, nu 
räknar vi med vidare uppgångar.

 Miljövänligt transportalternativ
Enligt IVL-rapporetn ”Emissionsbe-

räkningar för vänertransport” släpper 
sjöfarten ut 3,86 gram koldioxid per 
tonkilometer. Det är betydligt lägre än 
lastbilsfrakt, där siffran är 15 g CO2/
tonkilometer.

- Det finns fler fördelar. Man slipper 
buller, det sker i princip inga dödsolyckor 
och kostnaden för infrastruktur är mini-
mala. Dessutom minskar belastningen 
på vägarna mellan Karlstad och Göte-
borg, E45an är känd för att ha otroligt 
mycket lastbilstrafik.

Generellt tar sjöfrakt längre tid än 
vägransport, men enligt Göran Lidström 
är den nackdelen mindre än man kan tro.

- Det viktigaste för kunden är oftast 
inte att det går fort utan leveranssäker-
heten, att frakten kommer fram på ut-
satt tid. Sjöfrakten är pricksäkrare än 
vägfrakten, den drabbas sällan av trafik-
stockning, olyckor och uförutsedda stopp.

Ny containerterminal
I vår börjar Karlstadhus bygga 200 

nya lägenheter intill hamnen. Det gör 
att Vänerhamn tvingats flytta sin contai-
nerterminal österut. Den nya terminalen 
ligger intill Vänerterminalen, vilket för-
bättrar logistiken.

- Tidigare fick vi flytta containrarna 
med truck mellan tåg- och combitermi-
nalen, det slipper vi nu.

Den nya terminalen har 22 000 kvm 
yta med plats för 600 containers. Man har 
också 750 m nya järnvägsspår. Termina-
len, som kostat 16 miljoner, arrenderas 
av Vänerexpressen, som tar container-
gods på järnväg Karlstad-Göteborg n

Ny containerterminal i hamn
I januari invigde Vänerhamn sin nya container-
terminal i Karlstad. VD Göran Lidström slår ett 
slag för sjöfarten i Vänern.

aV HIlDa HultéN

SNart coNtaINerS på väNerN
om två år vill de två stora vänerrederierna erik 
thun ab och ahlmark lines ha en pendellinje 
Vänern-göteborg, främst för containerfrakt. 
- tågnätet är hårt belastat, vi tänker oss att 
detta kan bli ett miljövänligt alternativ, berättar 
erik thuns Vd anders källsson.
fartygen byggs troligen i holland och blir gas-
drivna.totalt handlar det om 4-5 fartyg.
- biogasdrivna båtar skulle vara i linje med idén 
om miljövänlig frakt. Vi tittar även på möjlighe-
ten att använda pråmar s k push-barges. 
investeringsbeslut tas i slutet av året. 
en förutsättning för projektet är att sjöfarten 
i Vänern klassas enligt eUs regler för inlands-
sjöfart, något som just nu utreds. idag har sve-
riges inlandsfarleder samma regler och kost-
nader som havssjöfart. en ändring av reglerna 
skulle innebära konkurrensförrdelar för trafiken.

foto: HIlDa HultéN

”Det viktigaste för kunden är oftast inte 
att det går fort, utan leveranssäkerhe-
ten” säger göran lidstöm.

I ett av Europas tätaste industriområden, vid korsningen 
E4 och väg 27, ligger Sydsvenska Krysset. Ett nytt 

stort etableringsområde på 1 miljon m2, med gott 
om byggklar mark. Läget är mycket centralt. 

Inom cirka två timmar nås hela den sydsvenska 
marknaden och inom cirka fem timmar  2/3 av 
den skandinaviska.  En perfekt plats för logis-
tikföretag och för företag som vill ta del av 
den unika entreprenörsandan och företags-
kulturen som finns här i Gnosjöregionen.

Se mer information på 
www.sydsvenskakrysset.se

Välkommen till vår monter 
B05:39 på Logistik & Transport 

25-27 maj i Göteborg

Nära till produktion    
och marknad!

Kontakta oss gärna på telefon 
0370-37 70 00, 070 541 00 01 eller e-post lars.a.sahlin@varnamo.se 

www.sydsvenskakrysset.se
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felsydda eller missfärgade kläder eller 
osålda varor. Överblivna kläder skänks 
till hjälporganisationen Human Bridge.

- Naturligtvis skickar vi inte dit klä-
der som inte är brukbara, men sådant 
som av en eller annan anledning blir 
över. De skickar kläderna till bistånds-
projekt i olika delar av världen, där de 
inte bryr sig lika mycket om en knapp 
sitter lite för långt till vänster n

vilken butik en viss vara ska gå redan i 
tillverkningslandet. Hos Gina Tricot görs 
den slutliga butikfördelningen av varor-
na först dagen innan leverans. 

Pär Wiberg beskriver företagets pack-
modell, med logiska boxar, som innehål-
ler flera fysiska boxar i olika storlekar. 
Boxarna packas inte om på lagret, utan 
förblir stängda ända tills de når butik.

- Varorna fördelas i boxar enligt en A-
B-C-modell, där stora butiker med hög 
omsättning får stora A-boxar och mindre 
butiker får B- eller C-
boxar. Det gör att vi 
enkelt kan ändra bu-
tiksfördelningen om 
vi märker att en butik 
säljer bra. 

- Vi kan också styra 
påfyllningen bättre. 
Om vi tagit hem en or-
der kan vi lägga en del 
på lager för att se var 
kläderna säljer. 

De dagliga varu-
transporterna till bu-
tik tar också hand om 
returer från butikerna 
i form av skadade, 

Snabba toppar i trikå
Boråsföretaget Gina Tricot har växt från ing-
enting till över 180 butiker i fem länder. Bakom 
framgången ligger hög omsättningshastighet, 
korta ledtider och väloljad logistik.

aV HIlDa HultéN

Modevärlden uppmärksammas ofta för 
sina logistiklösningar. Den spanska kläd-
kedjan Zara har t ex en väl utvecklad 
efterfrågestyrd logistik - demand flow - 
med snabba ledtider, flexibelt sortiment 
och en del av sin tillverkning i Europa. 
De flesta andra klädkedjor, som H&M 
och KappAhl, har ett koncept där kollek-
tioner byts ut några få gånger per år och 
en stor del av utbudet är bassortiment.

Den relativt unga modekedjan Gina 
Tricot har ett koncept som påminner 
om Zaras. Med begreppet ”nyheter varje 
vecka” ska butikerna ständigt förnya sitt 
sortiment. 

Företagets ledord är enkelhet, flexibi-
litet, korta ledtider och ”spring i benen”. 
Sedan bolaget grundades 1997 har Gina 
Tricot växt till nu över 180 butiker i Sve-
rige, Finland, Norge, Danmark och Tysk-
land, där de första butikerna slog upp 
portarna i oktober 2010. 

-Vi säljer 30 miljoner plagg varje 
vecka, butikerna får leveranser av klä-
der varje vardag. En typisk kund besöker 
butiken 2 gånger i veckan och 2009 hade 
vi 80 miljoner besökare i våra butiker, 
berättade Gina Tricots logistikchef Pär 
Wiberg vid en logistikkonferens i Stock-
holm nyligen.

Företagets nya huvudkontor i Borås 
som invigdes 2010 vittnar om fram-
gångarna. Den 7500 kvadratmeter stora 
byggnaden är en imponerande syn i vitt 
och glas, signerad arkitektikonen Gert 
Wingårdh. 

2010 omsatte Gina Tricot 2,3 miljar-
der kronor, 2011 räknar bolaget med att 
siffran ska ha stigit till 3 miljarder. 

Hög lageromsättning
En annan siffra som imponerar på 

branschen är lageromsättningen på 8 
gånger per år. Tiden i lager är sällan 
längre än en vecka. 

- Det är naturligtvis en fördel, vi har 
väldigt lite kapital på lager, vilket gör oss 
konkurrenskraftiga, säger Pär Wiberg.

Från centrallagret i Borås, som drivs 
av Itella Logistik, skickas kläder ut till 
alla bolagets butiker. 

- Anledningen till 
att vi anlitat en tred-
jepartslogistiker är 
att vi vill ägna oss åt 
det vi är bäst på. Att 
sälja kläder till tje-
jer, inte på att driva 
lager. 

Leverantörerna 
finns främst i Asien, 
men företaget har 
även en del tillverk-
ning i Europa, för 
att kunna reagera 

snabbt på den trendkänsliga modemark-
naden och korta leveranstiderna. Itella 
sköter allt från infrakt och godsmot-
tagning till varuplockning, fördelning 
och distribution till butikerna. Även 
internet handeln från webbutiken sköts 
direkt från lagret. 

Enligt Pär Wiberg är fördelarna större 
än nackdelarna med att bara ha ett lager.

- Många frågar varför vi inte har nå-
got lager i Centraleuropa, om det inte blir 
onödigt långa transporter. Men fördelen 
är flexibiliteten. Har vi något som inte 
säljer i Tyskland, kan vi snabbt styra om 
leveranserna till ett land eller en butik 
där kläderna säljer bättre. 

sena beslut
De sena besluten om till vilken butik 

kläderna ska skickas, är också unikt. An-
dra stora klädkedjor bestämmer ofta till 

fAktA

gina tricot startades i 
textilstaden borås 1997 av 
entreprenörsparet Jörgen och 
annette appelqvist. affärsidéen 
var att sälja toppar i trikå till 
kvinnor. Jörgen appelqvist, som 
är Vd och ansvarig för etable-
ring och butikskoncept, är ett 
välkänt namn i modevärlden, 
med ett långt förflutet bl a som 
inköpschef och vice Vd på kläd-
kedjan JC. annette appelqvist 

är chefsdesigner och har också 
ett förflutet i textilbranschen, 
bland annat har hon haft ett 
eget designföretag. 

Men kvistarna på familjeträ-
det gina tricot tar inte slut där. 
dottern anna Vinkvist appel-
qvist är inköpschef och sonen 
Victor appelqvist är marknads-
chef. familjen är fortfarande 
majoritetsägare i bolaget. 

utpräglat faMIljeföretag

gina tricots butiker får varuleveranser varje dag och sortimentet förnyas varje vecka.

Läge för hållbara logis�klösningar  
och livskvalitet i Eskilstuna-Strängnäs

People that make  
a difference

Eskilstuna-Strängnäs ligger strategiskt bra i Stockholm-Mälardalen. E� strategiskt  
läge som gör a� företag som H&M, Mekonomen, Meca och Volvo CE har  
logis�kverksamhet i Eskilstuna-Strängnäs. På plats finns också e� väletablerat  
nätverk av  logis�kföretag med engagerad och duk�g personal. Människor som  
har nära �ll arbete, skola och fri�dsak�viteter. För oss handlar hållbarhet lika  
mycket om livskvalitet som gröna logis�klösningar. 
 
I regionen finns Eskilstuna Kombiterminal, en modern terminal som på  
bara några år etablerats som en av Sveriges vik�gaste kombiterminaler  
– tack vare geografiskt läge, funk�onell design och hög kapacitet. 

Vill du prata livskvalitet och hållbara logis�klösningar slå en signal �ll Mikael Jonsson, 016-710 84 04,  
Bernt Arehäll, 016-16 75 32 eller Janne Nilsson, 0152-291 60

foto: leNa soNNe

foto: HIlDa HultéN

”Vi vill ägna oss åt  
det vi är bäst på. Det  
är inte att driva lager,  
det är att sälja kläder 
till tjejer” säger  
Pär Wiberg.
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- Efterfrågan på logistikanläggningar är så stor 
att vi för första gången startade en byggnation på 
spekulation, utan tecknat hyresavtal, säger Jörgen 
Björnsson, uthyrare på Eklandia Fastighets AB.

Lätt att hyra ut logistikytor i Göteborg

aV leNa soNNe

eklandia är ett fastighetsbolag i Stor-
göteborg, ägt av börsnoterade Castellum 
AB. Det bildades kring fastighetskrisen 
i början av 1990-talet. Eklandia har 
530 000 kvm uthyrd lokalyta, främst på  
Hisingen, ett av Göteborgs och Sveriges 
hetaste logistikområden, i omedelbar 
närhet av hamnen.

Ca 314 000 kvm är lager-, logistik- och 
industrifastigheter, från mindre lager-
lokaler för magasinering av möbler och 
bokföring till stora industri- och logistik-
anläggningar.

Nästan allt är uthyrt - 96 % enligt års-
rapporten för 2010.

-Vår uthyrningsgrad har legat på 
drygt 90 % i många år. Resten är buffert, 
som ger oss utrymme för flexibilitet.

- Nu har vi en stor logistikanlägg-
ning- och lagerbyggnad på drygt 27 000 
kvm för uthyrning ledig på Hisingen, i 
Arendalsområdet i Göteborgs hamn. Av 
den totala lagerytan på ca 26 800 kvm är 
höglagret ca 19 000 kvm och har en höjd 
på över 11 m.

Anläggningen byggdes för fem år se-
dan för japanska NYK Logistics som be-
slöt att lägga ned sin verksamhet i Sve-
rige när en av deras största kunder sa 
upp sitt kontrakt.

Men Jörgen Björnsson är inte särskilt 
orolig för att det inte ska gå att hyra ut. 
Dialog pågår med flera intressenter.

första bygget på spekulation
-Vi har också för första gången börjat byg-
ga nya logistikanläggningar utan att först 
ha en hyresgäst och tecknat hyresavtal.

- Vi märker att det är stor efterfrå-
gan. Efter sommaren 2010 sökte vi t ex 
bygglov och byggde en logistikanlägg-
ning på 6400 kvm på Hisingen. Fyra 
månader senare, i början av december, 
hade vi ett tecknat hyresavtal. Inflytt-
ning sker 1 juli i år. 

- Det var första gången, men den erfa-
renheten gör att vi vågar satsa. Göteborg 
har ett utmärkt logistikläge.

- Vi startar bygget av den logistikan-

läggningen utan tecknat hyresavtal och 
planerar att starta en ny liknande men 
mindre anläggning på Transportgatan i 
Bäckebol.

För framtiden har Eklandia byggrät-
ter på ca 60 000 kvm i attraktiva områ-
den i Stor-Göteborg.

Hur anpassar ni lokalen efter kunden 
om ni bygger utan tecknat hyresavtal?
- Med den samlade erfarenheten vi har 
utnyttjar vi tomtens storlek och anpas-
sar en byggnad utifrån de förutsättning-
ar som detaljplanen ger, till exempelvis 
maximal byggnadshöjd och byggnad-
sarea. Byggnaden förses med ett antal 
lasthus, markportar och mindre kontor.

Hur ligger hyresnivån för logistikfas-
tikheter?
- Hyresnivån för denna typ av fastighe-
ter rör sig inte speciellt mycket. Spannet 
ligger mellan 500-700 kr/kvm och år, be-
roende på bl a yta, läge och ålder.

Hur påverkades ni av krisen?
- I stort var vi inte särskilt drabbade. En 
av orsakerna var att vi inte hade hyres-
gäster inom fordonsindustrin. Egentli-
gen hade vi den högsta uthyrningsgra-
den någonsin under krisen. Eklandia har 
gynnats av Göteborgs utmärkta logistik-
läge och den stora efterfrågan på lokaler. 
Efterfrågan här är större än utbudet.

Dessutom är det stor brist på mark i 
Göteborg

- Våra kunder är främst tredjepartslo-
gistiker och egenanvändare, d v s företag 
som har lager hos oss, men själva sköter 
hanteringen.

Vad har ni f ö på gång nu?
- Vi har nyligen förvärvat mark på Lind-

holmen, med möjlighet att bygga ca 10 
000 kvm kontorsyta.

Nu pågår ett arbete med att ta fram 
ett koncept för vad som skall byggas på 
marken.

- På Transportgan har vi en bilanlägg-
ning som sedan två år hyrs ut till Toyota. 
Den andra är en byggvaruhandel som 
hyrs ut till ByggMax. Läget på Trans-
portgatan i Bäckebol var strategiskt vik-
tigt för Toyota, som ville stärka sin posi-
tion norr om stan. Området har fördelar 
med två gator in till anläggningen som 
underlättar logistiken för leverantörer 
och kunder och busshållplats finns i när-
heten. Och, nog så viktigt, Ikea är när-
maste granne.

en annan hyresgäst sedan 10 år på Ta-
genevägen är OneMed som distribuerar 
hälso- och sjukvårdsprodukter direkt till 
privatpersoner och förbrukningsartiklar 
till företag och laboratorier inom indu-
stri, sjukvård och forskning. De behövde 
för ca 4 år sedan större lokaler för ett 
centrallager. Vi kunde tillmötesgå deras 
behov och tecknade nytt hyresavtal för 
en ny anläggning Tomten var vi ägare 
till sedan lång tid tillbaka. Byggnaden 
är anpassad efter OneMeds behov. T ex 
vreds byggstommen 180 grader och flyt-
tades från norr- till söderläge, vilket var 
den bästa lösningen för logistiken. Det 
nya lagret fick dubbel storlek räknat i 
kubik , tack vare en takhöjd på 12 me-
ter och fyra gånger större lagerkapacitet. 
All hantering och alla flöden effektivise-
rades genom lösningar som hissautoma-
ter och datoriserade plocksystem och är 
idag ett av Nordens modernaste lager för 
sjukvårdsprodukter n

- Vi söker mark för nya 
logistikanläggningar 
och blickar bl a norrut, 
längs e6 mot kungälv, 
och oslo som är ett 
särskilt hett område, 
säger jörgen Björnsson 
på eklandia.

för åtta år sedan var det en asfaltsyta vid 
ett oanvänt industrispår. idag är det en av 
sveriges största och mest snabbväxande 
kombiterminaler.

i april invigdes en ny och större kombiter-
minal i folkesta, utanför eskilstuna.

den gamla terminalen var för liten.
- Men vi ska fortsätta växa. det återstår 

3-4 etapper innan vi är fullt utbyggda säger 
bernt arehäll, affärsområdesavsvarig logis-
tik vid eskilstuna kommunfastigheter, som 
äger terminalen.

hittills har kommunen satsat ca 70 miljo-
ner på terminalen - i stor politisk enighet.

-Men blir vi en nationell “centralterminal”, 
som Trafikverket lovat, kommer också Tra-
fikverket att bidra, säger Bernt Arehäll.

- eskilstuna har ett fantastiskt läge i Mälar-
dalen. det vore oansvarigt att inte ta till vara 
det, sa kommunstyreslens ordförande Jimmy 
Jansson vid invigningen och lovordade samar-
betsklimatet kring eskilstunas logistiksatsning.

den 19-20 september 2012 öppnas sveri-
ges första mässa och konferens helt inriktad 
på kombilösningar och intermodalitet på 
Conventum i Örebro.

intermodal vill samla alla som arbetar 
med och är intresserade av intermodala 
logistiklösningar, logistikintensiva företag, 
samhällsplanerare, forskare och politiker.

transportörer, persontågsoperatörer, tåg- 
och fordonstillverkare, leverantörer av ut-
rustning inom, frakt, hantering, 3Pl-företag, 
hamnar, logistikfastigheter och utvecklare 
av infrastruktur välkomnas som utställare. 

i Örebroregionen, som också kallas 
Logistikregionen, finns riksbangård med 
landets spårmässigt största kombiterminal 
i Hallsberg. Här finns en av landets största 
godsflygplatser. Här möts E18, E20 och 
Bergslagsdiagonalen. Landets demografiska 
mittpunkt ligger också i regionen.

-Vi har mycket att erbjuda, men har hit-
tills inte visat upp det så mycket.

Swedol som flyttade sitt centrallager till 
Örebro från stockholmsområdet 2007-2008, 
bygger nytt lager på ca 20 000 kvm. för 
ändamålet förvärvas ca 60 000 kvm mark 
av Örebro kommun i det attraktiva Västra 
Pilängen logistic Center. swedol är den 
första etableringen i det nya etableringsom-
rådet. det ligger i anslutning till korsningen 
E 18 / E20 och har såväl flygplats som två 
kombiterminaler inom 25 km. byggstart i juni 
2011.

På logistik & transport den 25-27 maj kom-
mer Jernhusen att premiärvisa konceptet 
för moderna kombiterminaler i form av en 
modell i skala 1:300. Med effektiva termina-
ler intill järnvägen, vill Jernhusen bidra till en 
fördubbling av kombitrafiken till 2020.

– Vi ser på kombiterminalen som en 
viktig del i logistikkedjan. därför utvecklar vi 
ständigt våra kombiterminaler. de stora ter-
minalerna i stockholm och göteborg kan bli 
moderna kranterminaler inom 1-3 år, säger 

- Vi ska fortsätta växa,  
säger Bernt arehäll. 

olle huusko, Jernhusen.
företag som väljer tåg i sina transport-

upplägg kan ytterligare minska sina väg-
transporter om lager och crossdocking ligger 
intill järnvägen.

flera utvecklingsprojekt är i startgro-
parna. bl a i helsingborg, där Jernhusen 
planerar en ny kombiterminal på en befintlig 
terminalfastighet. stockholm-årsta kombiter-
minal står också på tur att erbjuda cross-
docking.

läget mitt emellan stockholm, oslo och 
göteborg är mitt i prick, säger berndt arvids-
son, Örebroregionen, en av arrangörerna.

-intermodal blir den nya mötesplatsen för 
kombilösningar med konferenser, erfaren-
hetsutbyte och nya affärer.

arrangörer är Conventum i Örebro, i samar-
bete med regionförbundet Örebro, logistikre-
gionen och business region Örebro. Media-
partner är tidningen intelligent logistik.

Av de alltfler lyften är 70 % trailers. Till 
det senaste årets volymökning på över 60 
% har terminalhanterarna från det regionala 
storåkeriet M4 bidragit. M4 har bildat en 
foU-grupp som vill erbjuda kombilösningar åt 
kunderna innan de själva upptäckt dem.

i augusti ska terminalen också klara 
tullhantering.

eskilstuna blir nästa terminal som god-
känns för tullhantering i railportsystemet, 
enligt hans-göran thorén, göteborgs hamn.

eskilstuna invigde utbyggd kombiterminal

vill fördubbla kombitrafiken till 2020

Intermodal - ny mässa i örebro 2012

Intermodal går på Conventum i örebro och 
ska genomföras vartannat år.

Swedol bygger 20 000 kvm Första steget mot terminal  
i Sundsvall
i sundsvall börjar nu arbetet med detaljplan 
för att bygga kombiterminal och container-
hamn vid sundsvalls hamn. kombitermina-
len och containerhamnen ska sätta sunds-
vall på kartan som logistiknav.

– ett viktigt steg som kommer att öka 
regionens konkurrenskraft och tillväxtmöjlig-
heter på ett hållbart sätt, säger åke Jonsson, 
Vd sundsvall logistikpark ab.

byggstart beräknas till 2013.



Första steget mot terminal  
i Sundsvall

kombiterminaler.se

Vi utvecklar
kombiterminaler så att 
godstrafi ken blir så snabb 
eff ektiv som alla vill.

När vi får bestämma är en kombiterminal så mycket mer än en omlastningsplats 
mellan väg och järnväg. Vi ser den snarare som en viktig del i en logistikkedja. 
Därför utvecklar vi ständigt våra kombiterminaler. Med moderna truck- och 
kranterminaler bidrar vi till att kombitrafi ken blir snabbare än andra transport-
lösningar – något som är bra för både människor och miljö.

Läs mer på www.enkoping.se eller kontakta marknadschef Arne Wåhlstedt, arne.wahlstedt@enkoping.se

Enköping ligger mitt i den expansiva tillväxtregio-
nen Stockholm-Mälardalen. Inom 60 minuters restid 
lever och verkar tre miljoner människor. Här möts 
E18, riksväg 55 och 70. Goda kommunikationer och 
närheten till tre internationella flygplatser, inom 40 
minuter, gör Enköping till en viktig mötesplats för 
handel och affärer. 

50 nya företag
Under senare år har 50 företag etablerat sig i Enköping 
och 800 nya arbetstillfällen har skapats. Vi är stolta över 
att ha tilldelats utmärkelsen ”Årets nyföretagarkommun  
i Sverige”. Vi är också stolta över att ligga på 21 plats 
av 290 kommuner i Svenskt Näringslivs ranking av 
svenska kommuner.

Idag finns 400 000 m² etableringsklar mark att 
bebyggas. Därför hälsar vi också dig välkommen till 

Sveriges bästa företagarkommun – Enköping!
Känn dig varmt välkommen till Sveriges Närmaste Stad  

och vår näringslivsservice. Tel 0171-62 52 71.

Bästa kommunen!
Enköping – Sveriges Närmaste Stad
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Logistiker på Sveriges största bygge

Det är mycket som ska stämma när ett 
toppmodernt universitetssjukhus, stort 
som 24 högtorgsskrapor, ska byggas. Nya 
Karolinska Solna, NKS, ligger inklämt 
mellan stora trafikleder och intill pågå-
ende verksamhet i ett av Sveriges vikti-
gaste hjärtsjukhus, Thorax-kliniken, där 
känsliga operationer pågår dygnet runt, 
365 dagar om året. 

– Det här är det första universitets-
sjukhuset som byggs i Sverige på 30 år 
och Skanskas största byggprojekt nå-
gonsin. Och allt detta ska ske intill på-
gående sjukhusverksamhet med 2 500 
helikopterrörelser och 22 000 ambulans-
transporter per år. Det är en enorm ut-
maning, berättar Kristina Eliasson, som 
är logistikkoordinator för bygget.

– Dessutom ska vi när som helst, om 
en stor olycka eller krissituation uppstår, 
på någon timme hinna stoppa bygget och 
all byggtrafik och öppna alla vägar för 
sjukhustransporter.

Byggytan är totalt 320 000 kvadrat-
meter och kommer att innehålla totalt  
8 000 rum, varav 35 operationssalar.

– Det låter kanske inte så mycket, 
men det är fler operationssalar än i alla 
Stockholms nuvarande sjukhus tillsam-
mans. 

Projektet är ett s k OPS-projekt, Of-
fentlig privat samverkan, vilket innebär 
att Skanska utformar, bygger, finansie-
rar, inreder och driver sjukhuset i 30 år. 
Ett uppdrag värt 14,5 miljarder kronor. 

egen betongfabrik 
NKS påminner mer om en fabrik än 

ett vanligt byggprojekt. På byggområdet 
finns både en stenkross och en betong-
fabrik, allt för att minska in/uttranspor-
terna och underlätta bygget. 

– Projektet tänks väldigt industriellt. 
Vi kommer bl a använda färdiga bad-
rumsmoduler som transporteras direkt 
till installationsplatsen. Vi har ett lik-
nande system för installationsrör, färdi-
ga moduler installeras direkt i kulvertar.

Byggprojektet, som startade förra 
året, består av sju delprojekt i ett. Det 
första, garaget, ska vara klart i oktober 

2012, därefter teknikhuset i mars 2014. 
Sedan kommer sjukhus, patienthotell 
och forskningslaboratorium under 2016 
och 2017. 

– När arbetet är som intensivast un-
der 2013 kommer 2 000 personer jobba 
här varje dag. 

ovanligt med logistiker
Att ett byggprojekt har logistiker är 

mycket ovanligt, byggbranschen nöjer 
sig oftast med en produktionschef. 

– Det här projektet är så komplext, 
det är sju stora byggprojekt i ett, med 
sju olika produktionschefer. Logistiken 
fungerar som spindel i nätet mellan pro-
jekten och samordnar dem. 

En annan anledning är att projektet 
är ett samarbete med företagets brittis-
ka bolag, Skanska UK, som har erfaren-
het av att bygga stora sjukhus och andra 
komplexa byggprojekt med begränsade 
ytor i centralt belägna, komplicerade lä-
gen.

– Engelsmännen har haft logistiker 
i liknande projekt. Vid ett så här stort 
projekt är det också möjligt att ta in mer 
specialistkompetens.

Kristina Eliasson är civilekonom från 
Stockholms universitet i grunden, logis-
tikerfarenheten har hon från Philips.

– När jag började studera var utbudet 
av logistikutbildningar begränsat, idag 
finns det betydligt bättre valmöjligheter. 
Men jag lärde mig flödeslogistik på Phi-
lips Lightning, där jag följde lamporna 
från tillverkningen till att de såldes till 
kund. Tvärs över hela kedjan. 

2006, efter drygt nio år på Philips, 
kände hon att det var dags för något nytt. 

Badrumsrenovering gav impulsen
– Det var när vi renoverade badrum-

met hemma som jag kom på att jag ville 
jobba inom bygg. Hela tiden var det nå-
got som stoppade, det saknades grejer 
som hantverkaren stack iväg och köpte, 
det kom fel grejer. Och när som helst kan 
byggaren stöta på en vattenskada eller 
något annat oväntat fel som kräver att 
planerna ändras. Jag tänkte att ”här är 

en bransch som behöver logistiker”. 
Jobbet på Skanska dök upp mycket 

lägligt. 
– Det var en central tjänst för Skanska 

Sverige i Norden. Det handlade främst 
om att arbeta strategiskt med logistiken 
innan och på projektet, hur man kan få 
leveranser och flöden till projekten från 
leverantörerna till installationspunkten 
att flyta smidigare. 

– Sen kändes Skanska som ett bra fö-
retag att jobba på, ett företag som hela 
tiden jobbar aktivt med att bli bättre. 

komplex bygglogistik
Bygglogistik kan handla om något så 

självklart som att få leverantörerna att 
leverera varorna på beställningsdatum. 

– Många branschers logistiksystem är 
ofta väldigt trimmade. Det kan handla 
om timmar för när en vara ska levere-
ras. I byggindustrin är det annorlunda. 
När andra branscher trimmar rattarna i 
logistiksystemen, försöker byggindustrin 
få rattarna på plats.

Vissa delar av byggprocessen är väl-
digt väloljad och styrd in i minsta detalj. 
Som grundläggningen och stomresning-
en. 

– Då är det väldigt bra styrning. Det är 
först under den så kallade stomkomplet-
teringen, när väggar, fönster, dörrar, lis-
ter, färg och allt annat ska på plats, som 
det blir komplicerat, då blir det massor 
av leverantörer och underentreprenörer 
från olika branscher om ska samordnas.

går att minska kostnader
När kommer bygget att vara mest in-

tensivt för dig som logistiker? 
– Vi räknar med mest jobb under 2013. 

Nu, under grundläggningen, är det mest 
transporter av bergmaterial och jord-
schakter som går i skytteltrafik. Sen 
byter fordonen karaktär och leverantö-
rerna blir fler, vilket gör logistiken mer 
komplex.

Byggbranschen får ofta kritik för att 
vara konservativ och ineffektiv. Enligt 
forskaren Martin Rudberg, professor i 
logistik vid Linköpings universitet, har 

byggbranschen halkat efter andra bran-
scher i produktivitetsutveckling och sek-
torns försörjningskedja är snarare fördy-
rande än effektiviserande. Enligt honom 
finns det potential att minska kostna-
derna med upp till 25 procent. 

Enligt Kristina Eliasson finns det vik-
tiga skillnader mellan logistiken i bygg-
branschen jämfört med andra branscher, 
till exempel bilindustrin. 

– Den största skillnaden är att slut-
produkten är fast, det betyder att alla 
ingående komponenter transporteras till 

produkten, där omgivningen ändras och 
byter skepnad konstant. 

En annan sak som försvårar effektivi-
seringar av flödena är att varje byggpro-
jekt i princip är unikt. 

– Varje enskilt byggprojekt är kundu-
nikt och mycket specialiserat. Byggna-
den måste också anpassas till den unika 
omgivningen. Det är därför det är kne-
pigt att få fram siffror för hur effektiv en 
lösning är, det finns aldrig två speglande 
projekt att jämföra resultatet mellan.

Bransch med mycket att lära 
Kristina Eliasson tycker att den in-

genjörstunga byggbranschen har mycket 
att lära när det gäller helhetsperspektiv, 
försörjningskedjor och smarta flöden. 
Men trots att det ibland kan finnas en 
motvilja och inbyggda systemfel som för-
svårar förändringsarbetet, tycker hon 
väldigt mycket sitt jobb. 

– Även om det är tungt ibland är det 
en otroligt rolig bransch. Det händer 
saker hela tiden och det går undan. Vi 
påbörjade t ex en flytt av kontoret i fre-
dags förra veckan, i morgon kommer det 
gamla kontorets moduler vara helt för-
svunna, mindre än en vecka senare. Det 
är häftigt. 

Drivkraften är precis som för andra 
logistiker att få bevittna framstegen, 
stora som små. 

– Det roliga är att få se när flödena 
fungerar, när det flyter och det skapas 
någonting n

– även om det är tungt 
ibland är det en otroligt rolig 
bransch. Det händer saker 
hela tiden, säger kristina 
eliasson.

foto: HIlDa HultéN

”Byggbranschen har mycket att 
lära när det gäller försörjnings-
kedjor och smarta flöden.”

Kristina Eliasson sköter logistiken för bygget av 
Nya Karolinska Solna, Sveriges största byggpro-
jekt just nu. Som logistiker är hon fortfarande 
något av en raritet i byggbranschen.
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flygfoto över Nks stora byggområde, söder om thorax, väster om Norrbacka.
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Hur du tar dig in på Gartners 
Supply Chain Top 25:
Tre av de tio främsta företagen på Gartners Supply Chain Top 25 använder våra IT-lösningar för 
Transport Management och Supply/Demand Chain Process Management. 
Läs mer om våra globala lösningar på www.centiro.com

John Gattorna och Centiro vill dela med sig av den senaste forskningen 
inom logistik. Tävla om boken på www.centiro.com/thebook

Daniel Johansson har varit med om 
hela den mödosamma och kostsamma 
omstruktureringen av logistiken till-
sammans med förre logistikchefen Pär 
Sandström. De har lagt grunden till en 
logistikutveckling från lagerbok, Excel-
ark och en blygsam crossdocking vid 
Norrköpings hamn från nedläggningen 
av fem små lager i Norrköping till da-
gens moderna centrallager.

Här finns nu hela lagret samlat plus 
det tryckeri som ger möjlighet att trycka 
text på varorna. Varor distribueras till 
butik 5-6 dagar i veckan.

– Logistikkostnaderna ökade med det 
nya DC. Total logistikkostnad brukar 
ligga mellan 8 till 20 % beroende på hur 
man mäter, säger Pär Sandström.
– Det gäller att mäta alla faktorer t ex 
kundservice/lagertillgänglighet, lager-
omsättningshastighet, plockkostnad, 
reakostnad/förluster, bristkostnader, ka-
pitalkostnader i butik, lagerbindnings-
kostnader, och energikostnader.

Då kan en ökad logistikkostnad be-
tyda att totalkostnaderna sänks. Det är 
vad som händer nu i Stadium.

Nu börjar investeringarna och ut-
formningen av logistiken ge resultat och 
Stadium kan nu blicka mot nya markna-
der och kan expandera bl a i Tyskland, 
Norge och Polen.

Nästa land blir inte Ryssland, med 
tanke på nye delägaren Kamprads då-
liga erfarenheter där.

DC hjärtat i logistiken
Logistik handlar om att transportera, 

hantera och lagra varor effektivt och 

med minsta möjliga miljöeffekt.
–  Vårt DC är hjärtat i logistiken. Hit 

kommer alla inleveranser och efter plock 
och pack i boxar går flödena sedan direkt 
ut till 125 butiker i Norden och 5 outlet-
butiker.

Förut var varje butik ett litet DC, le-
veranserna gick direkt från leverantör 
till butik vilket medförde mycket admi-
nistration kring fakturahantering (en 
faktura per leverans och butik). Nu sköts 
allt via DC och allt samlas på en faktura. 
Stora baklager är ett minne blott på Sta-
dium, säger Daniel Johansson.

– Det råd vi kan ge till alla som tänker 
göra samma förändring. Se till att ni har 
dubbla leveranssystem ett tag. Vi gjorde 
förändringen alldeles för snabbt och allt 
på en gång. Butiker och leverantörer 
skulle börja med nytt system efter bara 
en helg, berättar Pär Sandström.

– Vi har fokus på kunden i butiken, 
säger Daniel Johansson.

– På förmiddagen arbetar vi med lo-
gistik, på eftermiddagen med försäljning. 
Sortimentet består av både märkespro-
dukter som Adidas, Nike, Puma och Peak 

Performance och egna varumärken t ex 
Everest, Warp, Race Marine och Soc.

– Att snabbt få ut varor till butik  
under topparna är en match i matchen, 
säger Daniel Johansson.

–Idag klarar vi leveranser på en dag 
söder om Sundsvall. Längre norrut och 
till Finland tar det 2 dagar.

Vädret styr
– Utmaningarna är inte säsongsväx-

lingarna utan vädret. Prognosprecisio-
nen är avgörande. Vi försöker göra en 
prognos utifrån väderprognosen varje 
vecka.

– När snön kom 12 november lyckades 
vi få ut pulkor från DC till butik på en 
dag. Hade de stått i butik en vecka ti-
digare skulle de bara ta upp dyrbar yta.

– Antalet plock i lagret ökar när väd-
ret förändras. Vi har alltid toppar vid hel-
ger, utom på sommaren då man handlar 
på vardagar och när lön och barnbidrag 
kommer. Vid skolstarten är det viktigt 
att allt finns på plats. Bäst framförhåll-
ning har mammorna som köper till sina 
barn före säsong och sedan till sig själva. 
Männen köper sist - när vintern redan 

kommit och de be-
höver vantar.

–I år har vi 
sålt slut på skidor 
Det är bra, för vi 
slipper lagra över 

sommaren. Badkläder är redan aktuella. 
I år är det Hawaiinspirerat.

–  När solen sken i april och våren bör-
jade slog vi rekord i antal plock. På en 
dag plockade vi 45 000 orderrader på ett 
skift, säger Daniel Johansson.

Bättre fyllnadsgrad
DSV Solutions sköter logistiken i DC 

med 150 anställda och med inhyrd perso-
nal vid topparna. Posten Logistik sköter 
transporterna. Swisslog står för ställage, 
de avancerade plocksystemen, lagerad-
ministrativt system, transportörsystem, 
driftövervakningssystem m m.

Ambitionen är att få färre returer,  
aldrig slut i butikshyllan, öka antalet  
artiklar och korta ledtider.

Hela den stora lagerhallen är fylld 

Väderprognosen styr logistiken
- Utmaningen är inte säsongsväxlingarna utan 
vädret, säger Daniel Johansson, logistikchef på 
Stadium.

med rullbanor, höglager och plocksta-
tioner. I plockstationerna för prismärks, 
mäts och vägs alla varor.

– Det gäller att plocka rätt. Vårt mål 
är att komma upp i 99,5 % och vi är på 
god väg att lyckas.

–Ambitionen är att lådan ska komma 
till plockaren så att hon/han slipper gå 
runt med lådan, ändå får personalen en 
aktiv arbetsdag då man hela tiden rör 
sig, säger Daniel Johansson.

– Vi behöver t ex få bättre fyllnads-
grad. Där kan vi bli ännu bättre.  När jag 
fick hedersuppdraget att visa runt Ing-
var Kamprad på lagret förra sommaren, 
var det fyllnadsgraden han pekade på.

– Han gjorde hål i en kartong och på-
pekade att här kan man få in lite mer, 
berättar Daniel Johansson n

”Vi gör en bedömning utifrån 
väder prognosen varje vecka”

– att snabbt få ut varor till butik är en match i 
matchen, säger Daniel johansson t h och pär 
sandström.
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aV leNa soNNe

2010 redovisade stadium en vinst på 290 
miljoner, jämfört med 118 miljoner 2009. 
Utdelningen till ägarna, familjerna eklöf och 
kamprad, femfaldigades till 150 miljoner 
sek. 
Bolaget ägs till 75 procent av grundarbröder-
na Ulf och bo eklöf med familjer. resterande 
25 procent ägs, via ikano, av ingvar kamprad 
med familj.

Delägt av Ingvar kamprad

fAktA

anna ringman har jobbat på  
stadium DC sedan hösten 2010.

foto: leNa soNNe
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Utan samverkan blir alla förlorare
-Hoppas frukosten smakat bra. Det är tack 
vare 22 aktörer och 24 transportsteg.
Det säger Henrik Peitz, expert inom 
supply chain management, United Log 
vid ett frukostseminarium om detaljhan-
delslogistik. 

Maten är ett engagerande ämne. Hur 
den kommer upp på bordet är logistik.

Att samarbeta om logistiklösningar 
har länge varit tabu mellan de fyra stora 
livsmedelskedjorna och mellan deras le-
verantörer.

– Den stora utmaningen idag är att 
skapa effektivare logistikstrukturer. Det 
är brist på samverkan i hela kedjan som 
gör konsumenterna till förlorare på sikt.

Idag pressas leverantörer och livs-
medelsproducenter av de stora kedjorna.

– Grossisterna tar över alltfler led i 
kedjan, både information och flöde. Pro-
ducenterna tappar kundkontakten. 

Livsmedelskedjan har gått från en 
producentstyrd till en handelsstyrd mo-
dell, där handeln pressar leverantörerna. 
HUI konstaterar att livsmedelspriserna 
stiger 4 % p g a dyrare råvaror. Men få 
producenter får ut ett pris som motsva-
rar egna kostnadsökningar.

– Logistiken är expansionskärlet mel-
lan producenternas dåliga villkor och 
grossisternas växande krav. Grossister-
nas vinstkrav och konsumenttryck för 
låga priser, får grossisterna att ta över 
än mer av värdekedjan.

–Coop-tåget är ett uttryck för miljö-
hänsyn, men också för utökad kontroll.

samarbete nyckeln
– Grönare leveranskedjor är viktigt och 
utvärderas varje dag av kunder och 
konsumenter. En stark trend är närpro-
ducerad mat. Satsningar på när/lokal-
producerad mat och ”etnisk” mat ökar. 
Konsumenterna blir mer kunniga och 
medvetna.

Småproducenternas problem är att få 
sin supply chain att fungera.

Det finns dock lyckade exempel t ex 

ett producentnätverk i Skåne, där man 
kör i slingor, från småproducenter till 
butik. Eller när Saltå Kvarn, med ekolo-
gisk profil, väljer att samdistribuera med 
konkurrenten Pågen, för miljöns skull.

Ett problem är ofta att småproducen-
ter är mest intresserade av sin produkt 
och inte har råd att satsa på t ex gemen-
samma affärssystem.

– Men logistik och IT är nyckeln för 
att binda samman producent och slut-
kund, menar Henrik Peitz.

– En lösning vore t ex att små livsmed-
elsproducenter leverar sitt gods via en lo-
kal hub, för att därefter samleverera t ex 
till närmaste ICA-lager. Väl inne i ICAs 
flöde kan varorna distribueras över hela 
landet. Produkter kan levereras till lager 
som servar flera olika aktörer och lager 
nära storstäder, omställda till crossdock-
ingterminaler.

”Börja samarbeta på riktigt”
I morgondagens efterfrågestyrda för-
sörjningskedjor sker mindre prognosti-
sering av efterfrågan medan förmågan 
att snabbt reagera på efterfrågeföränd-
ringar ökar.

– Men alla aktörer i leveranskedjan 
måste få ökad tillgång till relevant styr-
information. Man måste börja samarbeta 
på riktigt, menar Henrik Peitz.

– Supply Chain Management har bli-
vit en del av företagsstrategin, med mer 

centralisering, ständig effektivisering, 
med IT-stöd för lagerstyrning, pick-by-
voice, RFID o s v.

Leverantörernas positionering för-
ändras. Stordrift och specialisering ökar 
för att man vill uppnå skalfördelar. Vi 
går från ett produktions- till flödesorien-
terat fokus.

– Scan har t ex gått från en decentra-
liserad supply chain till en centraliserad, 
med hög automationsgrad för att få lägre 
kostnader, men också för att möta detal-
jisternas krav på leveranskvalité och 
service.

– Köpares och säljares tänkesätt, be-
teende och samarbetsvilja måste föränd-
ras, menar Henrik Peitz. Det krävs en 
mer integrerad kedja både framåt och 
bakåt om vi ska ha kvar lokala livsmed-
elsproducenter i Sverige och kunna köpa 
t ex närodlat och närproducerat n

aV leNa soNNe

samverkan behövs för 
grönare leveranskedjor
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•	Centrallager, storskalighet, transparens, 
minimerad administration

•	säker point of sales-information
•	kortare total tid till kund
•	flytta styrningen uppströms
•	automatisk påfyllnad från grossist till 

butiken
•	 integrering av aktörerna i kedjan.

För mer information kontakta Jörgen Björnsson på  
tel 031-744 09 07 eller läs mer på www.eklandia.se

Hyr logistikfastighet med bästa läge i  
Arendal, totalt 27 800 m²

Eklandia är ett av Göteborgs största privata fastighetsbolag.  Vi har 
 ett stort urval av attraktiva  lokaler.  Kontor, butik, lager eller  

logistik  –  vi skapar utrymme för just din verksamhet.

w
w
w
.je

rh
a
m
m
a
r.
se

Vårt gemensamma mål
Att vi inte bygger för vår egen skull är väl ganska självklart. 
Men det alla kanske inte känner till är att varje steg vi tar 
är en direkt konsekvens av våra kunders behov. Vi har ett 
gemensamt mål: en logistikkedja som håller ur alla vinklar;
de företagsekonomiska, de samhällsekonomiska, de miljö-
mässiga. Vi täcker upp vår del genom att erbjuda möjligheterna, 
våra kunder täcker upp sin genom att utnyttja dem.

Vår nya containerhamn och den breddade och fördjupade 
farleden in till hamnen är synbara bevis för att det är våra 
kunders framgångar som driver vår utveckling.
Läs mer på www.norrkoping-port.se
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kritik mot  
sjöfarts– 
politiken 
endast 1 procent av 
medlen i regeringens 
infrastrukturplan går till 
sjöfarten, 99 procent till 
väg- och järnvägstrafik.

– det saknas helhets-
grepp, där närsjöfarten tas 
med som möjliggörare att 
avlasta den hårt ansträng-
da landinfrastrukturen. 
regeringen förstärker den 
redan snedvridna konkur-
rensen för transporter, 
menar erik Zetterlund, Vd 
för oxelösunds hamn.

– detta trots att sjöfart 
är miljövänlig, underhålls-
fri, utan köer, kostnads-
effektiv och obegränsad i 
kapacitet.

– får vi rättvisa 
förutsättningar att flytta 
transporter från land till 
sjö, öppnas en enorm 
outnyttjad potential. 
samtidigt får vi säkrare 
vägar, minskade utsläpp 
och mindre miljöpåverkan. 
det är en smart och enkel 
lösning som är fullt möjlig, 
om inte staten, som nu, 
bortser från betydelsen av 
sjötransporter, säger erik 
Zetterlund.

transportslagen 
konkurrerar inte på lika 
villkor. det beror på orimlig 
fördelning av kostnader 
och statliga stödåtgärder. 
sjötransporter kostar 
samhället minst, har lägst 
bränsleförbrukning per ton-
km och minst utsläpp, men 
missgynnas därför att de, 
till skillnad från tåg- och 
lastbilstransporter, måste 
bära alla sina infrastruktur-
kostnader.

ERFARENHET SOM 
GER FÖRDELAR

Byggt på erfarenhet

ProLogis kan samarbeta med dig för att erbjuda den anläggning 
du vill ha på en plats där du behöver den – och med bästa 
möjliga villkor.

ProLogis är en ledande global aktör inom logistikanläggningar, 
med 286 000 kvadratmeter logistikyta i Sverige och mer än 
40 miljoner kvadratmeter över hela världen.

www.prologis.se

ProLogis Park Jönköping

AZ_benefit.indd   1 20.04.2011   12:05:58 Uhr

fAktA

sjöfarten  
betalar 96 %  
av sin samhälls- 
kostnad,  
lastbilen 60 %  
och järnvägen  
24 %.

källa: soU 2004:76

Hur vill du minska koldioxidutsläppen från godstrafiken?
”Generellt måste klimatutsläppen från hela transport-
sektorn minska kraftigt. Då handlar det om att både ut-
veckla nya fordon och drivlinor och att öka användningen 
av förnybara bränslen. Bättre planering och logistik samt 
överflyttning av gods till spårbunden trafik är andra möj-
ligheter. El kommer i närtid inte att vara ett stort alterna-
tiv för tunga fordon, utan där är det mer biobränslen som 
kommer att gälla. Vi ska utveckla samarbetet med svensk 
fordonsindustri för nästa generations miljöbilar och stödja 
pilotanläggningar för andra generationens biodrivmedel. 
Ett intressant exempel är Volvo Lastvagnar som startar 
försäljning av tunga hybridlastbilar, med upp till 30 pro-
cents bränslebesparing.”

”Ta mer på järnväg och utveckla nya standardsystem. Det 
skulle finnas ett europeiskt och globalt modulsystem för 
mindre standardenheter som kan passa in i dagens contai-
ners. Det skulle bli enklare att handskas med små enheter.

Från och med nu kommer råoljeproduktionen att mins-
ka. Det maximala råoljeproduktionen hade vi under åren 
2006 - 2008. Oljan blir inte billig igen. Behovet fylls upp 
av dyrare råoljeersättning. Produktionskostnaderna är  
betydligt högre. Följden blir att företag måste minska en-
ergikostnader och överväga att kanske ta komponenter 
från närmare håll eller med andra transportmedel, som  
järnväg.”
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- Åkeribranschen och särskilt smååkeri-
erna, är främmande för att arbeta med 
systematiskt kvalitets- och förbättrings-
arbete, säger Erik Allenström, civilin-
genjör i produktionsteknik från Chal-
mers. Han och kursaren Malin Linger 
har fått logistiknätverket Plans utmär-
kelse Årets bästa examensarbete inom 
logistikområdet för uppsatsen ”Introdu-
cing lean in motor carrier firms through 
continous improvements”, som förutom 
äran ger dem 10 000 kronor. 

- Målet har varit att undersöka för-
bättringsarbete i åkerier, säger Malin 
Linger. 

Vill förstå åkeriernas problem
- Vi ville förstå åkeriernas vardag, så 

vi bestämde oss för att ta kontakt med 
olika åkerier och se vad arbetet består i. 

Efter intervjuer, besök och observatio-
ner ledde arbetet fram till en grov skiss 
över en chaufförs arbetsdag, uppdelat på 
transport, hantering, administration och 
väntan. 

- Det visade sig att bara 48 procent 
av tiden går till transport. 36 procent är 
godshantering, 9 procent administration 
och 7 procent är ren väntan. Det visar att 
det finns stor potential för förbättring. 

Den andra delen i projektet blev en 

djupdykning i ett mellanstort åkeri. De 
började med att intervjua personalen, ob-
servera arbetet på kontoret och åka med 
chaufförerna under deras arbetsdagar. 

- Vi tillbringade helt enkelt en massa 
tid på företaget och med chaufförerna. Vi 
gjorde intervjuer och observationer och 
stämde av med ledningen för att göra en 
problemanalys. 

- Till slut hade vi en lista med problem 
och en karta över var i flödet de fanns. 

- Vi såg att de flesta problemen fanns i 
transportdelen. Men orsaken till proble-
men ligger ofta tidigare i kedjan. Miss-
tag och problem i administration får snö-
bollseffekter i transportdelen, säger Erik 
Allenström. 

T ex kan en felaktig eller 
otydlig adress leda till att 
chauffören får leta en halv-
timme. Det skulle tagit ett 
par minuter att rätta till 
från början. 

- Eller någon har skrivit 
att godset är stapelbart, 
när det inte är det. Vi såg 
att förarna ofta får hantera 
och ta skulden för problem 
som de inte orsakat. Det 
orsakar irritation, tidsförluster och gör 
deras arbetsmiljö sämre. Och det hand-
lar ofta om problem som relativt enkelt 
kan åtgärdas med bättre rutiner, säger 
Malin Linger. 

pilotprojekt
De valde ut några mätbara, lösbara pro-
blem som alla var överens om existerade 
och startade ett pilotprojekt. 

- Vi valde ut 15 av företagets 60 förare, 
satte ihop team och hade workshops, där 
vi diskuterade problem och möjliga lös-
ningar. Målet var att minska kostnader 
och miljöpåverkan, men också att skapa 
en positiv inställning till förbättringsar-
bete. 

En metod var att mäta parametrar 
som körhastighet och tidsvinster. 

- En rolig sak vi såg var att nattchauf-
förerna som åker vändande trafik och by-
ter gods med en annan chaufför, tenderar 
att köra fortare på vägen hem. En effekt 
blev att bränsleförbrukningen kunde 

sänkas, tack vare sänkt hastighet. 
- En annan intressant grej var att led-

ningen hade en uppfattning om vilka fö-
rare som var bra och mindre bra, en bild 
som inte alltid stämde med verkligheten. 

Slutsatsen är att det går utmärkt att 
jobba med förbättringsarbete och lean i 
åkeribranschen.

- Men för att lyckas måste man ba-
sera beslut om förändringar på fakta, 
men först mäta och undersöka hur det 
faktiskt ligger till. En annan viktig sak 
är att fokusera på ett fåtal problem i ta-
get, inte jobba med allt samtidigt, säger 
Malin Linger. 

Den viktigaste faktorn är de rörande 
överens om: Att involvera personalen i 
förbättringsarbetet och skapa engage-
mang. 

- Förare är otroligt kreativa och sjukt 
bra på att lösa problem. Det vore oerhört 
korkat att inte utnyttja det, säger Erik 
Allenström.    

           aV HIlDa HultéN

Lyssna på chaufförerna
Årets bästa examensarbete, av Malin Linger 
och Erik Allenström, visar att det finns stort 
utrymme för förbättringar i åkeribranschen. 

foto: HIlDa HultéN

Chaufförerna fick under arbetet 
kontinuerlig, personlig feedback.

- Vi såg att förarna ofta får hantera och ta skulden för problem 
som de inte orsakat, säger erik allenström och Malin linger. 

Med e-handeln utvecklas nya  logistik-
koncept. ”Dropshipping” kallas logistik-
modellen för e-butiker utan eget lager. 
Handlaren tar emot beställningen och 
varorna skickas direkt från butikens  
leverantörer till kunden.

- Vi lägger all kraft på kunden, inte på 
logistiken, säger Anders Steen, VD för 
Katsching, ett litet företag, men den 
största e-handelsaktören inom mobil- 
telefoni i Sverige.

Katshing säljer mobiltelefoni – telefoner, 
tillbehör, abonnemang och tjänster - över 
internet som partner till alla stora mobil-
operatörer och tillverkare. Omsättningen 
är ca 100 mkr. Efter starten i Halmstad 
finns man idag i Falkenberg och Göteborg.

- Internet är den mest effektiva och 
samtidigt mest transparenta och brutala 
försäljningskanalen som finns. Förde-
larna är transparent information, låga 
kostnader och effektiv distribution.

- Vi fokuserar på fronten, jobbar till 
100 % med våra kunder och vill lägga all 
kraft på kundupplevelsen.

framgångsrik logistikmodell
De köper inte in en  enda mobil som inte 
redan har en kund. 90 procent av alla 
Katshings produkter skickas istället 
från distributören Brightpoints lager i 
Göteborg, som också har flera av 

Katshings konkurrenter som kunder. Att 
många köper från samma leverantör är i 
sig inte något unikt för mobilbranschen.  
Det speciella med mobiltelefoner är att 
det hela tiden kommer i nya versioner. 
En produkt är aktuell i högst ett halvår.

Sedan starten 2003 har Katsching 
prövat sig fram med olika kombinationer 
av e-handel och tredjepartslogistik.

Risken med att inte 
ha ett eget lager, är att 
tappa viss kontroll 

över vilka varor man kan leverera. Men  
det gör det å andra sidan möjligt att ha 
ett brett sortiment. Man kan marknads-
föra alla produkter som finns hos distri-
butören.

- Fördelen är  kundkontakten som gör 
att vi  har bra info för att kunna analy-
sera flödena. Vi har också full transpa-
rens, ser vad som är på väg  och ser saldot.

- Vi vet ändå vad som finns i lager - 
som om det vore vårt eget lager. Varorna 
packas och skickas i  våra egna färger, 
och kunden märker inte varifrån paketet 
kommer.

– Vi får en faktura från Brightpoint 
först när kunden lägger en order.

På så sätt slipper man att  binda kostna-
der och ta risken att produkterna inte säljs.

-Men om Brightpoint skulle minska 
sitt sortiment så att vi var tvungna att 
köpa från flera håll, skulle vi överväga 
att ha ett eget lager.

En nackdel är att leverantören tar en 
del av den marginal Katsching skulle 
kunna få.

-Vi skulle kunna förhandla till oss 
bättre priser än Brightpoint.

Katshings framgångsrika nisch är också 
att sälja hårdvara och mjukvara i kombi-

nation. Mobil-
telefoner säljs 
i kombination 
med en rad 
t jänster.       
– Utmaning-

en är att tillbehören till mobiler ökar så 
snabbt. Det är svårt att ha alla tillbehör 
tillgängliga och erbjuda ett brett sorti-
ment.

Delad logistik billigare
När alla köper från samma lager, till 
samma marginaler går det inte att pris-
konkurrera med varandra. Men genom 
att Brightpoint också har konkurrenter-
nas flöden, kan det bli billigare hante-
ring och transporter.

– Det är svårt att ha många leveran-
törer. Det blir bökigt om kunden köper  
en sladd från en leverantör och ett mo-
bilskal från en annan.

Relationen är tät mellan distributö-

ren och Katsching. Nästan som att vara 
gifta, säger Anders Steen.

-Vi diskuterar varje dag. Det kan gälla 
priser och valutaförändringar. Men vi 
slipper sköta lagret och vi äger inte pro-
dukten förrän i slutet av kedjan.

- För kunden är det viktigt att kunna 
kombinera olika produkter, t ex Telias 
Iphone 4 med hörlurar från en annan  
leverantör.  

När Katsching startade 2003 var sor-
timentet begränsat. Nu är det utökat 
men inte med fler artiklar utan med  fler 
kombinationer och kringtjänster.

konsten är att överleva
Många e-handelsföretag har startat de 
senaste tio åren, men många har också 
fått lägga ner.

- Det är lätt att starta e-handel med 
tredjepartslogistik eftersom det inte 
krävs så mycket investeringar, men kon-
sten är att överleva. Alla våra konkur-
renter från 2006, och som inte redan var 
stora, har gått i konkurs. De flesta  
e-butiker överlever inte mer än ett år.

– I butiken går det inte att ha tomma 
hyllor. Det fina med e-handel är att kun-
den inte bryr sig om hur det ser ut på 
hyllorna.

Hur ligger ni prismässigt?
- Vi ligger i toppen på listorna, dock ej 
etta. Vi sysslar inte heller med grå import.

- Men priset är överskattat som kon-
kurrensmedel i vår bransch. Om du t ex 
köper en HTC Desire är det ingen stor 
skillnad om den kostar 5 000 eller 5 200 
kronor. Det är ändå mycket pengar för de 
flesta. Service, användarvänlighet, en 
kundtjänst där kunden kan nå oss  
direkt, fakturahantering och att polera 
flödet är viktigare.  

            aV leNa soNNe

Lagerlöst på nätet
Med dropshipping kan man utveckla sin affär, 
utan att behöva lägga tid och pengar på inköp, 
lagerhållning eller leveranser.

” De flesta e-butiker överlever 
inte mer än ett år” säger 
Anders Steen



foto: HIlDa HultéN

Den största näringslivssatsningen hittills i stadens historia är 
på väg att förverkligas. Katrineholms Logistikcentrum ligger 
i korsningen mellan västra och södra stambanorna.* Riks-
vägarna 52, 55, 56, och 57 möts här och knyter samman 
E4, E6 och E20. Genom sitt strategiska läge i Mälardalen 
har Katrineholm tillgång till de stora godsfl ödena i Sverige 
och till en tredjedel av Sveriges befolkning. Katrineholms 
Logistikcentrum exploaterar inledningsvis 100 ha mark för 
logistiketableringar med möjlighet till näst intill obegränsad 
expansion.

Södra terminalen
• I drift sedan januari 2010
• Vagnslast- och styckegodshantering
• Elektrifi erad
• Tar emot fullånga tåg 650 m

Norra terminalen
• Klar sommaren 2011
• Kombiterminal
• Elektrifi erad
• Två lastspår, 750 m långa
• Lastyta 40 000 kvm
• Två st 1000 meter långa elektrifi erade ankomstspår

Genom samarbete med Göteborgs och Helsingborgs ham-
nar utvecklas Katrineholms Logistikcentrum till att bli 
en fullt integrerad del av hamnarnas godshanteringssystem, 
en Rail Port. Lagring och omlastning samt säker förvaring 
och tullhantering kan då erbjudas. 
Katrineholms Logistikcentrum är en av Brinovas logistik-
positioner i Sverige.
www.logistikposition.com

www.katrineholmslogistikcentrum.se

*Västra stambanan Stockholm – Göteborg
  Södra stambanan Stockholm – Malmö – Europa

Effektivitet    Miljö    Säkerhet
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Logistikfastigheter, Omsorgsfastigheter andra 
Kommersiella fastigheter och Aktieinnehav.
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Åsa tar fighten för miljön

Varje år får Sveriges företag ett kvitto på 
hur väl de syns med sitt hållbarhetsar-
bete. Rankningen, Sustainable Brands 
(IDG Research) mäter hur miljö- och 
socialt ansvarstagande folk bedömer att 
olika varumärken är, men inte hur före-
tagen faktiskt jobbar med hållbarhet.

Årets rankning toppas av Coop och ICA.
Axfood, som bl a äger Willys, Hem-

köp och PrisXtra med totalt 20 procents 
marknadsandel i Sverige, är inte ett så 
publikt varumärke. Hemköp (plats 16) 
är den enda av Axfoods butikskedjor på 
topp 100.

Men Axfood jobbar hårt för att för-
bättra sin miljöprofil. Sedan drygt två år 
är Åsa Domeij miljöchef på Axfood med 
ansvar för företagets miljö- och hållbar-
hetsprogram.

- Ledningen har insett att kunderna 
tycker att det här är viktigt och att det 
därför är bra för affärerna.

Med miljöfrågor i fokus
Åsa Domeij bor i Uppsala, är utbildad 
agronom och mest känd som framgångs-
rikt språkrör för Miljöpartiet. Att hon 
bytt fokus från politik till livsmedel  
beror inte på ointresse för politiken.

 - Jag har alltid jobbat på flera fronter 
samtidigt och växlat mellan olika arbets-
platser, från stadsförvaltning, universi-

tet, riksdag och industri, alltid med mil-
jöfrågorna i fokus. Men jag hinner inte 
med allt nu när jag har familj och barn.  

En av hennes viktigaste uppgifter på 
Axfood är att ställa om lågpriskedjan 
Willys i miljövänlig riktning. En svår 
uppgift men hon har stöd av ledningen.

- Den största utmaningen har nog varit 
att få hela organisation med tusentals 
anställda att jobba i samma riktning. På 
produktsidan finns det tusentals varor 
som ska förbättras, men den stora, snabba 
miljöförbättringspotentialen finns i att 
energieffektivisera våra butiker och lager.

- Den stora utmaningen för daglig-
varuhandeln handlar om att minska  
koldioxidutsläppen och minska energi-
användningen.

Axfood är en av initiativtagarna till 
klimatnätverket Hagainitiativet  som be-
ståra av 8 företag; Axfood, Coca-Cola Sve-
rige, Fortum Värme, JM, Procter&Gamble 
Sverige, Stena Metall, Svenska Statoil 
och Vasakronan. Ett krav för medlemskap 
är att företaget ska minska sina utsläpp 
med minst 40 procent till år 2020. Axfoods 
mål är att minska utsläppen med 75 pro-
cent redan år 2015.

Hur ska ni klara det ?
- Vi arbetar med en mängd samverkande 
åtgärder, teknikutveckling på fordonsi-

dan, tåglösningar på längre sträckor, 
bättre fyllnadsgrad och smarta returflö-
den, ecodriving,  återvinning av material 
och utbildning i miljötänkande. Vi måste 
förankra, utbilda, koordinera, ta fram 
uppförandekoder och inköpsriktlinjer

Hur går era transportflöden idag? 
- Med lastbil i huvudsak. Dagab har 
tåg från Italien till Helsingborg och 
från Göteborg till olika orter. Det 
skulle kanske gå att hitta tåglös-
ningar också från Helsingborg till 
Mälardalen. Nu går de med lastbil. 

  - För att tågtransporter ska fung-
era behövs mer satsningar på spår 
och underhåll, säger Åsa Domeij. 
  - Men vi har ännu inte hittat trans-
portlösningar för mindre producenter 
eller fått in närproducerat i våra större 
flöden, trots att konsumenter gärna vill 
ha närproducerat.

Vad har ni för bränsle?
- Vi har i dagarna gått över från fossilt 
bränsle till Preems nya diesel på tallolja. 
Det är bra steg, men i framtiden kanske 
man kommer att köra på flytande biogas.

- Allt vårt matavfall går numera till 

biogas i de kommuner som har anlägg-
ningar t ex Eskilstuna. Men i Stockholm 
är det problem, säger Åsa Domeij.

Transportföretag kan göra sam-
manställningar av fordonens emis-
sioner och skapa miljörapporter. 
Fleetech mäter  fordonsekonomi, tem-
peraturuppföljning, miljöredovisning 
och trafiksäkerhet. Alla Dagabs 120 
fordon och 80 släp har infört systemet. 
– Chaufförerna  får ett stödverktyg för 
miljöriktig och trafiksäker körning.

- Vi försöker också hitta olika retur-
lösningar och har utvecklat en stapelbar 

miljövän-
lig plast-
back som 
tas i retur 
från butik 
vid varu-
leverans. Det blir bättre fyllnadsgrad i 
bilarna, spar utrymme och energi och är 
egentligen intelligent logistik. Mjukplast 
från butik samlar vi in och skickar i retur.

- Vi lanserar också plastpåsar som 
inte är tillverkade av olja utan av sock-
errör. Livscykelanalyserna visar att det 
är ett väldigt bra energiutbyte  

    aV leNa soNNe

Axfood hamnar långt ned på listan över hållbara 
varumärken. Men de har ett vapen – miljökäm-
pen Åsa Domeij.
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Våra seminarier på Aktivitetstorget
25/5 14.30–14.50 professor Dag Ericsson intervjuas om logistikens forskningsfront.
26/5 14.20–14.40 Örjan Rystedt, Skanska Fastigheter, om logistikfastighetsboomen.
      Här hittar du Intelligent Logistik B05:10

foto: leNa soNNe

”Den stora, snabba miljöför- 
bättringspotentialen finns i att 

energieffektivisera våra butiker 
och lager” säger Åsa Domeij

Missa inte nästa
Tematidning

i Dagens Industri
Om: 

• Logistiklägen • Transporter 
• Infrastruktur 

Utgivning: vecka 39 
Materialdag: 9 september

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

www.intelligentlogistik.se

Intelligent Logistik
            INKÖP           LOGISTIK           PRODUKTION  AFFÄRER

Mässupplaga: Future Transport 
4– 6 oktober 2011 i Jönköping
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– Demand Chain Mangement eller DCM är 
att skapa, vidmakthålla och utveckla af-
färsrelationer och processer med nyck-
elkunder och nyckelleverantörer, för att 
skapa största möjliga upplevda kundvärde.  
Så beskriver professor Dag Ericsson  
begreppet DCM.

Allt starkare globala konkurrens och 
konsumenternas ökande makt gör att 
det inte längre är företag som konkurre-
rar med företag utan snarare marknads-
kanaler mot marknadskanaler.

–  De baseras på starkt inbördes bero-
ende och partnerskap mellan företagen 
får ökande betydelse säger Dag Ericsson.
– Dessa marknadskanaler, som brukar 
kallas ”demand chains”, innebär att man 
bygger upp en kedja av partners, som 
skapar en förmåga att identifiera och 
tillfredsställa unika konsumentkrav.

Det är konsumenternas behov som 
ligger till grund för kedjan.

Det finns ett antal olika kundseg-
ment, med olika beteenden. -Vissa kon-
sumenter har lågt pris som huvudkrite-
rium, andra föredrar snabba och säkra 
leveranser, andra vill ha ett engagerat 
och empatiskt bemötande och några fö-
redrar innovativa produkter. Dessa seg-
ment ger olika utgångspunkter för hur 
kanalen ska utformas.

– Övergången från traditionella av-
delningar, funktioner och företag till en 
flödesorienterad kedja måste byggas upp 
genom en välplanerad och genomtänkt 
processorientering.

I en artikel nyligen pekade du på 
fyra kärnprocesser som alla måste 
balanseras och integreras. Kan du 
kort beskriva dem ?

– Den första, Time to Cash (TTC), är 
den ursprungliga och grundläggande lo-
gistikprocessen. Den syftar till integra-
tion och balansering av inköps-, produk-
tions-, logistik- och marknadsaktiviteter.

DCM handlar om att utveckla relatio-
ner och partnerskap med nyckelkunder 
och nyckelleverantörer och på det sättet 
skapa en unik kompetens i kedjan och 
reducera totalkostnader. Det första ste-
get är att avgöra vilka som är strategis-

ka partners och vilka som ska hanteras 
på ett mer standardiserat sätt.

– Den andra kärnprocessen brukar 
kallas Customer Creation and Reten-
tion (CCR), dvs sälj- och kundvård. CCR 
ger strukturen för hur relationerna med 
kunderna ska utvecklas och förstärkas. 
Syftet är att på strategisk nivå identi-
fiera kundsegment, skapa kriterier för 
att kategorisera kunder och fastställa 
hur värdepaket, dvs produkter och 
service, ska utformas och levereras. 
  Supplier Creation and Retention (SCR) 
är den tredje kärnprocessen. Den defi-

nierar hur samarbetet och interaktionen 
med leverantörerna ska ske. Nyckelleve-
rantörerna levererar ett värdepaket som 
utformas i samarbete. Relationen med 
nyckelleverantörerna byggs upp i pro-
cessteam, där övergripande tillverknings- 
och inköpsstrategi för kedjan utformas. 
  Den fjärde kärnprocessen, Time to 
Market (TTM), omfattar alla aktivite-
ter från konstruktion, produkt- och pro-
cessutveckling till kommersialisering. 
Att utveckla produkter snabbt och få ut 
dem på marknaden är ofta avgörande. 
DCM bygger på att kunder och leve-
rantörer integreras i TTM-processen för 
att snabba upp och effektivisera den. 

Den femte processen - DCM
I gränssnittet mellan dessa kärnproces-

ser ligger en femte 
process – DCM-
processen – som 
fokuserar på rela-
tionerna mellan nyck-
elpartners i kedjan. 
–Denna process ba-

lanserar och synkroniserar nyckelkun-
dernas krav och kedjans förmåga att 
skapa unik kompetens och kundupplevt 
värde. Det är den som särskiljer DCM 
från SCM, supply chain management. 
Den bygger på nytänkande för att inte 
bara förbättra effektiviteten i existe-
rande verksamhet utan också hitta nya 
områden för innovation och kreativitet. 
  – Om man bygger hela kedjan på dessa 
gränsöverskridande processer i stället 
för på avdelningar och enskilda företag 
får man bättre resursutnyttjande och hö-
gre effektivitet.

Du har ju också sagt att DCM krä-
ver en ny ledningsmodell.
  – I det enskilda företaget kan man 
kanske förlita sig på ett traditionellt 
linjebaserat management för ledning 
och styrning. Men i nätverket fungerar 
inte en sådan ledningsmodell. Där måste 
man istället förlita sig på ”governance”  
d v s integration och balansering som 
baseras på förtroende, samarbete och ge-
mensamma intressen. 

– Google, Apple och Nelly är exempel 
på företag som ifrågasatt gamla synsätt 
och vågat bryta ny mark  

            aV gösta HultéN

Detta är DCM

– google och apple är 
företag som tillämpar DCM, 

säger Dag ericsson
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På Aktivitetstorget på Logistik & 
Transport den 25/5 kl 14.30 intervjuar 
Gösta Hultén Dag Ericsson under 
rubriken ”Från logistikens forsk-
ningsfront”

” I nätverket fungerar inte den tra-
ditionella ledningsmodellen. Där 
krävs förtroende och sammarbete”

HAR DU
125 MILJONER BULTAR?

VI ORDNAR PLATSEN

Oavsett om den finns i en av våra befintliga fastigheter eller om vi ska bygga nytt hittar vi den perfekta 
platsen för dina logistikbehov. För mer information om NLP:s logistikfastigheter och möjligheterna för 
nyproduktion kontakta: Christian Berglund 070 217 83 88, christian.berglund@nlpfastigheter.se

MÅTTBESTÄLLD LOGISTIK
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nlpfastigheter.se
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landskrona stod inte överst på önskelis-
tan när börsnoterade danska logistikkon-
cernen DSV letade efter mark till att ut-

vidga och förstärka sin verksamhet.
– Men vi fick ett fantastiskt läge i 

södra Landskrona med närhet både till 
motorväg och till offentliga kommunika-
tioner, förklarar Christer Hagsund, vice 
VD för DSV Road AB.

Tomten är på 604 000 kvadratmeter. 

Första byggnadsetappen omfattar 102 000 
kvadratmeter under tak varav 55 000 är 
lageryta. Därutöver byggs utrymmen för 

terminalhantering, terminalservice och 
kontor. Allt byggs enligt normen ”Green-
Building” för att effektivisera energian-
vändningen. Andra byggetappen är pla-
nerad att påbörjas inom 5 år.

Samtliga delar av DSV:s verksam-
het i Malmö och Helsingborg ska  

1000 jobb i Nordens 
största logistikhub 
I Landskrona bygger DSV Nordens modernaste 
logistikanläggning. Härifrån ska trafiken över 
merparten av Europa styras.

första byggetappen i landskrona omfattar 102 000 kvm.

DsV kommer i framstiden styra alla sina transporter från landskrona.

successivt flyttas 
till Landskrona. 
Företagets tre 
verksamhetsgre-
nar: Road, Air & 
Sea och Solutions 
ska alla rymmas i 
Landskrona. Byg-
get påbörjades i 
mitten av mars 

och beräknas stå klart sommaren/hösten 
2012. Första etappen omfattar bland an-
nat över 200 stycken portar för lastning 
och lossning. Volymen fordon beräknas 
till 1000 lastbilar per dygn. På sikt kan 
1000 personer sysselsättas här

egen järnväg
Närheten till E6:ans motorväg ger idag 
betydande logistiska- och kostnadsmäs-
siga fördelar.

– Motorvägen har vi intill och järn-
vägen ligger på andra sidan anlägg-
ningen. Det ger oss möjlighet att bygga 
industrispår in på vår tomt, både för att  
underlätta för godsflödet men också för 
de medarbetare som pendlar.

– Märker vi skärpta miljökrav, inte 
minst från kunder så kan vi anlägga en 
järnväg inom ett par år, men det måste 
till någon form av politisk uppbackning, 
menar Christer Hagsund.

Det har förts diskussioner om samar-
bete med DSV:s befintliga huvudanlägg-

ning i Bröndby, väster om Köpenhamn.
– Det skulle ge oss en ännu mer effek-

tiv verksamhet, inte minst med hänsyn 
till antalet tommil och fyllnadsgrad.
  DSV uppnår genom Landskronasats-
ningen en rad synergieffekter genom att 
smälta ihop små, utspridda enheter till 
en central anläggning.

– Nu får vi lager och distribution på 
samma plats. Dessutom har vi genom 
vår nybyggnation möjlighet att skräd-
darsy lösningar för våra kunder när det 
gäller exempelvis kyla och höglager.

risk för järnvägspropp i Danmark
Den kommande Fehmarn Bält-förbindel-
sen och en föreslagen förbindelsen mel-
lan Helsingborg och Helsingör är andra 
faktorer som lyfter Landskrona som  
lokaliseringsort.

– Båda talar för ett allt starkare gods-
flöde genom Danmark. Men då är det 
viktigt att järnvägsnätet i Danmark för-
stärks, annars finns risk för trafikprop-
par med ökade lastbilsvolymer på Själ-
lands motorvägar.

Christer Hagsund menar att sträck-
ningen genom Danmark kommer att 
ta mycket trafik från färjetrafiken över 
södra Östersjön.

– Går det att få järnvägstrafik genom 
Danmark och goda förutsättningar att 
frakta trailers på järnväg kommer det 
att bli en oerhört effektiv trafik jäm-
fört med färjorna. En sådan utveckling  
hoppas vi blir verklighet inom tio år.  
Fehmarn Bält förbidelsen kommer att bli 
mycket strategiskt viktigt för kontinent-
trafiken, anser Christer Hagsund

Han menar att det är motiverat och 
möjligt att försöka titta max tio år fram-
åt i tiden för att överblicka marknadsför-

ändringar och infrastrukturutveckling.
– Vi tror på en stark utveckling för 

järnvägstrafik. Sedan ser vi att det kom-
mer vissa initiativ för hybridmotorer för 
tyngre lastbilar  

             aV joHaN erICHs

fAktA

DsV har lanserat tjänsten 
”ekofrakt”, där man som aktör 
ges ett spelrum av kunden på 
fem dagar för att transportera 
godset och därmed underlätta 
planeringen för att optimera 
flödet och minska antalet tom-
mil. – kunden är intresserad 
av tjänsten, men saknar ofta 
intresset att själv ta in den 
planeringen. Vi tror stenhårt 
på idén och lockar med att 
tjänsten är upp till sju procent 
billigare än ordinarie transport-
upplägg. På sikt kommer den 
att få ett genombrott, inte minst 
på grund av det faktum att 
miljösatsningar och ekonomi 
ofta går hand i hand.

ekofrakt BIllIgare äN orDINarIe
enligt Christer Hagsund utgör 
ekotransporter idag cirka en 
procent av dsV:s samtliga väg-
transporter i skandinavien.
– jag skulle tippa på att det 
tar fem år innan vi ser ett brett 
genombrott på marknaden 
när det gäller ekotransporter. 
Men det krävs att vi får ännu 
miljövänligare lastbilar, kanske 
genom skärpta miljödirektiv 
från eU.
– Inom tre år hoppas vi 
att 10–20 procent av våra 
vägtransporter ska kunna vara 
ekoanpassade.
Det handlar om att skapa 
attraktiva erbjudanden byggda 
på effektivitet, pris och miljö, 

avslutar Christer hagsund.
När det gäller fyllnadsgrad 
ligger dsV:s bilar idag nära 100 
procent.
-potentialen ligger i att minska 
tommilen, där finns en del att 
göra för att påverka både miljö 
och kostnader.
är chefsdesigner och har också 
ett förflutet i textilbranschen, 
bland annat har hon haft ett 
eget designföretag. 
Men kvistarna på familjeträ-
det gina tricot tar inte slut där. 
dottern anna Vinkvist appel-
qvist är inköpschef och sonen 
Victor appelqvist är marknads-
chef. familjen är fortfarande 
majoritetsägare i bolaget. 

Vi gör A till Ö 
i en bransch
som mest
handlar om
A till B.
Logent är Nordeuropas främsta logistikkonsult och kan 
e rbjuda verkliga helhetslösningar för hela logistikkedjan. 
Kanske b ehöver du hjälp med bemanning, tull, utbildning, 
hamn och terminaldrift eller kvalificerat konsultstöd? 

Kontakta oss så berättar vi mer. 

www.logent.se
08 - 410 031 61  info@logent.se
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I Svenskt Näringslivs årliga undersök-
ning Högskolekvalitet, ett verktyg för 
att jämföra kvaliteten mellan Sveriges 
högskoleutbildningar, toppar de två  
logistikutbildningarna vid högskolan i 
Skövde rankningen över hur många som 
hittar jobb efter examen. Utbildningen 
E-logistik och IT (inriktning informatik/ 
data- och systemvetenskap) ger högst 
andel kvalificerade jobb av alla högsko-
lans utbildningar. Även Skövdes andra 
logistikutbildning, Industriell ekonomi 
och logistik, ligger högt. Bara utbildning-
en Personal, organisation och ledarskap 
har högre procent för hur många som fått 
jobb efter utbildningen.Undersökningen 
bygger på enkätsvar, ingen statistiskt 
tung metod men resultatet stämmer med 
studenternas upplevelser.

– Jag sökte mitt första jobb förra tors-
dagen, de ringde upp samma dag och i 
måndags var jag på intervju, berättar 

 

Det finns en uppsjö av lärosäten och 
kombinationer att välja mellan för den 
som vill bli logistiker. Rena logistikut-
bildningar finns bl a på Göteborgs och 
Umeå universitet, högskolorna i Jönkö-
ping, Gävle, Skövde och på Södertörns 
högskola. Vanligast är dock olika eko-
nom- och ingenjöstutbildningar med 
logistikinriktning. Ekonom-logistik-
kombinationer finns bl a på högskolan i 
Halmstad och universiteten i Göteborg, 
Umeå och Växjö (Linnéuniversitetet). 
Ingenjör på civil- eller högskolenivå med 
inriktning/påbyggnad  i logistik finns på 
Chalmers och vid Luleå, Lunds och Lin-
köpings universitet, Mälardalens hög-
skola, och på högskolan i Jönköping och 
Borås. Det finns också systemvetenskap-
liga logistikutbildningar, som E-logistik 
och IT vid Högskolan i Skövde och Lo-
gistics Service Management vid Campus 
Helsingborg (LTU). Även Högskolan i 
Jönköping, Högskolan Väst och KTH har 
påbyggnadsprogram i logistik.

”Välj ett tungt lärosäte”
Rikard Sjöström, VD logistikföreningen 
Plan har från sin post en bra överblick 
över arbetsmarknaden för logistiker. 
Han nämner de tunga lärosätena som 
bra alternativ för den som vill ha en kar-
riär inom logistik. 
– Det märks att de som gått på Chal-
mers, i Linköping eller Lund ofta får en 

snabb karriär. Det är utbildningsmiljöer 
med ett stort antal professorer och höga 
ambitioner. 
Kan det vara så att äldre, anrika 
utbildningar ibland lever på gamla 
meriter? 

– Jo, visst. Men det kan vara gynn-
samt att komma från ett känt lärosäte 
om den som rekryterar har gått på sam-
ma universitet. 

Ett annat viktigt kriterium för en bra 
utbildning är kontakten med näringslivet.

– Samarbete med näringslivet kan 
vändas till en väldigt stor fördel. dels 
genom att utbildningen  anpassas till 
marknadens behov, men också genom att 
studenterna bygger upp ett starkt nät-
verk. Ett exempel är högskolan i Borås, 
som både har akademisk tyngd och stark 
näringslivskoppling till internationella 
företag.

”Vi får jobb direkt”

Viktigt välja rätt utbildning
Vilka logistikutbildningar finns, hur hög är  
lönen och vilken utbildning är bäst? 

Emelie Carlsson, som går sista terminen 
på utbildningen Industriell ekonomi och 
logistik i Skövde.

– Jag har inte fått besked än, men det 
verkar helt klart lovande.

Om man vill få ett kvalificerat jobb 
snabbt efter utbildningen tycks alltså en 
utbildning i logistik vara ett utmärkt val. 

alla har fått jobb
Programmet E-logistik och IT är en 
kombinerad utbildning inom både logis-
tik och informationssystemutveckling 
(IS). Man läser informationssystem, da-
tabaser, webbutveckling och logistik. 

– Alla jag känner till som gått ut ti-
digare har fått jobb inom logistik, säger 
Elin Klang, som pluggar E- logistik och IT.

Hon föredrog logistikdelen av utbild-
ningen.

– Logistiklärarna brinner för sitt 
ämne och har ett stort engagemang. Men 
jag tror ändå att det är en bra kombina-
tion. Jag hade valt samma utbildning om 
jag fått välja igen  

             aV HIlDa HultéN

foto: HIlDa HultéN

Många faktorer styr lönen, men för logis-
tiker med civilekonom-/ekonomexamen är 
medianingångslönen 24 000 kronor. 
10 år efter examen är medianlönen 40 000. 
för logistiker med civil-/högskoleingenjörs-
examen är medianingångslönen 27 000 
respektive 25 000 och medianlönen 10 år 
efter examen 41 000 respektive 35 000 
(saCos prognos 2009)

sÅ tjäNar eN logIstIker

elin klang, Malin eriksson, jennica Yngve, anna Bäcklund, emelie Carlsson, 
Malin andersson och emma Helldin går alla sista terminen på utbildningarna  
e- logistik och It och Industriell ekonomi och logistik på högskolan i skövde. 

fAktA

ELMIA FUTURE TRANSPORT 
4–6 OKTOBER 2011
www.elmia.se/futuretransport

I SAMARBETE MED
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22. Intelligent Logistik

”Det är bara människor 
som skapar värde”
– Logistik är så mycket mer än lager, transporter 
och tekniker, säger logistikgurun John Gattorna.
-effektiva och dynamiska supply chains 
är företagens hjärta och det som ger de 
avgörande konkurrensfördelarna i da-
gens värld.

-Med väl fungerande supply chains så 
kan du leverera din produkt eller service 
till kunderna på ett smart och kostnads-
effektivt sätt.

-Alla företag ingår i flera supply 
chains. Att hantera dessa samlade supp-
ly chains rätt är vad företagsledning 

handlar om. Vad som är rätt varierar 
från företag till företag och från bransch 
till bransch.

Det säger den australiske logistiktän-
karen, forskaren och författaren John 
Gattorna. I över 20 år har han varit råd-
givare åt en rad ledande globala företag 
som Cisco, Kellogs, Procter&Gamble, 
DHL och Dell. På årets PLAN-konferens 
i Stockholm var han huvudtalaren.

Man måste inse att logistik är så 
mycket mer än lager, 
transporter och teknik, 
är hans budskap.

-I själva verket är det 
ju människor som är 
drivfjädern i de dyna-
miska försörjningskedjor 
som är kärnan i varje 
framgångsrikt företag.
Och det är bara männis-
kor som skapar värde.

För att få ut det mesta 
ur försörjningskedjorna, 
så att kunderna alltid 
får vad de vill ha, när de 
vill ha det, behövs en ny 
dynamisk organisation. 
Om behovet av levande, 
dynamiska supply chains 
har han skrivit, föreläst 
och gett råd ända sedan 
slutet av 1980-talet. Om 
de förändringskrav en 
sådan försörjningskedja 
ställer, skriver John Gat-
torna också i sin nya bok, 
”Dynamic Supply Chains 
. Delivering Value Th-
rough People. (Prentice 
Hall. Financial Times.)

Flera globala stor-
fö    retag tilläm-
par idag dessa dynamis-
ka försörjningskedjor. 

Flera av dem har John Gat-

torna också varit rådgivare till. Det 
gäller t ex den framgångsrika datortill-
verkaren Dell, som för ett par år sedan 
bytte affärsmodell. Från att först enbart 
ha sålt datorer direkt till kunderna lade 
Dell om sin leveransmodell till att också 
omfatta butikskedjor.

-Men jag varnade t ex för en alltför 
statisk affärsmodell, som t ex bortsåg 

från den stora kundgrupp som köper via 
samlade offentliga upphandlingar.

Han betonar överhuvudtaget vikten 
av att segmentera kunderna.

-Jag tror att många företag segmente-
rat marknaden fel. Ni ger överservice till 
vissa och underservice till andra och ni 
vet inte vilka som är vilka.

från kris till succé
Ett annat företag som förstått behovet 

av dynamiska supply chains är Apple, 
som vände kris till succé och som top-
pat mätningar när det gällt bästa supply 
chain i USA.

Han nämner Zara som ett företag som 
aldrig släpper kunderna med blicken och 
som vid behov kan byta på en kvart.

Även många mjukvaruföretag försö-
ker att förstå den här dynamiken:

-SAP försöker, men Oracle verkar 
mera ”street smart”.

Men få företag är förberedda för den 
permanenta osäkerhet som dagens indu-
striella miljö innebär. Och osäkerheten 
beror inte på konjunktur eller finans-
kriser. Den är en del av den dynamis-
ka, komplexa globala ekonomi som är  
vår framtid.

-Vi lever i en värld av permanent vola-

tilitet. Dagens supply chains består inte 
av säkra standardiserande processer. De 
består av levande, aktiva människor. Vi 
måste förstå att det är människor och 
deras behov som är drivfjädern i försörj-
ningskedjorna. Och människor har egen-
heten att de kan ändra sig.

- Om du släpper kunderna med blick-
en så har de flyttat på sig nästa gång du 
tittar.

fånga upp dynamiken
För att få försörjningskedjorna att 

fungera i en sådan miljö måste de kun-
na fånga upp den dynamik och oförut-
sägbarhet som människors agerande 
ger åt behoven av varor och service.

Det kräver dynamiska försörjnings-
kedjor. John Gattorna jämför en väl 

fungerande supply chains med kroppens 
centrala nervsystem som reagerar blixt-
snabbt på inre och yttre förändringar och 
ställer om kroppens försörjningssystem 
till nya behov.

-Affärssystem är OK. Men de kan inte 
tänka.

-Trots allt tal om att lyssna till kun-
derna har vi tittat för mycket inne i våra 
organisationer. Men vi måste se mer utåt 
och från utsidan och in.

-En företagsledning kan göra mycket 
större skada inifrån än vad konkurren-
ter någonsin kan göra utifrån.

Han varnar också för att lägga alltför 
mycket fokus på inre förändringspro-
gram som Lean eller Six Sigma.

-Efter flera år med stora framsteg 
med stora inre förbättringar kan organi-
sationen hamna i ett tillstånd av trött-
het. Det kan komma problem med sänkt 
servicenivå. Standardisering kan också 
löpa amok.

Beträffande ett verktyg som balanced 
score card, som är en uppsättning mäte-
tal för verksamhetens prestanda, räcker 
det inte med att varna, enligt John Gat-
torna.

Hans råd år istället: -Burn them   -trots allt tal om att lyssna till kunderna har vi tittat för 
mycket inne i våra organisationer.

Prenumerera på Intelligent Logistik!
Logistik av idag är konsten att ständigt förbättra och för-
enkla fl öden 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 5 nummer (två maga-
sin och tre tema-bilagor) till priset 400:- inkl. moms. 
Du kan även faxa in den på 0176-22 83 49 eller gå in på 
www.intelligentlogistik.se och klicka på ”Prenumerera”.

Nappar du på erbjudandet just nu bjuder vi dig på nästa nummer. Välkommen som prenumerant och trevlig läsning!
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Mitt i prick!

www.logistikregionen.se

Vad är egentligen ett bra logistikläge? Naturligtvis är det 
många faktorer som styr. Men för vår del tycker vi att det är
ganska enkelt. Hos oss ligger Sveriges befolkningsmässiga mitt-
punkt. Inom en trettiomilsradie bor det 6,5 miljoner människor. Här
möts två Europavägar, här finns torrhamn, kombiterminaler och en av 
Nordens största järnvägsknutar. Dessutom har vi Sveriges fjärde största 
fraktflygplats.
 Vi är Örebro, Arboga, Hallsberg och Kumla och tillsammans bildar vi 
Logistikregionen. Redan idag är det många som upptäckt de fördelar vårt 
läge ger. Flera centrallager har etablerats i vår region och nyligen blev vi 
också centrum för Försvarsmaktens logistikfunktioner. 
 Vår långa erfarenhet inom området logistik gör också att vi har god 
tillgång på utbildad personal, mycket tack vare logistikutbildningar inom 
ramen för gymnasieskolan, yrkeshögskoleutbildningar och vid Örebro 
universitet.
 Kortare avstånd ger nöjdare kunder, nöjdare medarbetare, bättre 
lönsamhet och mindre miljöpåverkan. Läs mer på www.logistikregionen.se 
och kontakta oss, så hittar vi den optimala etableringsplatsen utifrån dina 
önskemål och behov.

I vår möter du oss på:
Logistik och Samhällsutveckling - 28-29 april, ELMIA Jönköping 
Plan-konferensen - 27-28 april, Stockholmsmässan Älvsjö
Logistik och transport 2010 - 4-6 maj, Svenska Mässan Göteborg
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I år möter du oss på:
Logistik & Transport 25–27 maj, Svenska Mässan, Göteborg
Elmia Future Transport 4–6 oktober, Jönköping



Göteborgsregionen har utsetts till landets i särklass starkaste logistikläge tio år i följd. Vi tackar och bockar. En bidragande orsak 
är ett framgångsrikt samarbete. För det räcker inte bara med ett geografiskt toppläge, Nordens största hamn, effektiv infrastruktur, 
spetsutbildningar och en stark regional tillväxt. Ett lagarbete måste också till. Det är då man vinner i det långa loppet.
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