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Stockholm tar 
det mesta av 
infrastruktur
pengarna

Biogas viktigaste satsningen 
TV-meteorologen Pär Holmgren 
vill ha mer biogas.

Logistikläget avgör Logistik-
läget avgör var vi satsar, säger 
Mikael Halling. 

Osmart outsourcing 
Anneli I Pettersson ifrå-
gasätter en trendsid 22 sid 6

NuMMer 5 | septeMber 2011 | www.iNtelligeNtlogistik.se     iNköp  logistik  proDuktioN  affärer

sid 15

Upprustning i fokus 
på Elmia
Infrastruktursatsningar och 
tågtrafik är heta ämnen på 
Elmia. 

Hjälp som når fram
Logistiken är viktig för att 
Läkare utan gränser ska nå 
ut till våldets och svältens 
Somalia. sid 10

intelligent logistik listar de 10 största 
infrastrukturprojekten just nu.  

Av nära 100 miljarder kronor går drygt 
hälften till huvudstaden. sid 4-5

Historisk gods
transportökning
Ökningen av godstransporter 
efter finanskrisen var den högsta 
som någonsin uppmätts. sid 18

foto: leNa soNNe
fyra av de tio största infrastrukturprojekten i sverige gäller stockholm. störst är Citybanebygget.

sid 20

Norra hamnen Malmö

www.mfu.se
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2. Intelligent Logistik

Nästa nummer av affärsmagasinet Intelligent Logistik kommer i vecka 48

gustaf berencreutz
Marknadsanvarig

gösta Hultén
redaktör

Infrastrukturen viktig för logistiken
för ett år sedan, i nr 5, 2011 av tematid-
ningen Intelligent Logistik var huvudny-
heten att Sverige tillhörde den absoluta 
världstoppen i logistikkompetens enligt 
Världsbankens senaste rankning. Nyhe-
ten fick stort genomslag i både riksmedia 
och bland politiker.

I kvalitet och kompetens var Sverige 
och svenska logistiker faktiskt bäst i 
världen. Men svenska logistiker har ty-
värr inte den infrastruktur de förtjäna-
de. När det gäller infrastrukturen ligger 
vi inte i topp, ja t o m USA, för att inte 
tala om Norge och Finland, fick bättre 
betyg på sin infrastruktur.

Eftersom infrastrukturen är offentligt 
finansierad, är detta en allvarlig tanke-
ställare för våra politiker. Bättre infra-
struktur är viktig för logistiken och där-
med för Sveriges konkurrenskraft.

I en av få vetenskapliga undersök-
ningar på området, en doktorsavhand-
ling vid Handelshögskolan i Göteborg för 
några år sedan, undersökte Li Ekenstedt 
vilka kriterier 88 multinationella företag 
prioriterar vid lokalisering av fabriker 
och logistik. Av 57 olika kriterier som 
skattesystem, kapitalmarknad, arbets-
kraftstillgång, affärsklimat, rekreations-
möjligheter, markkostnader etc. satte 
företagen ”Good logistics infrastructure” 

och ”Efficient transport links” på första 
respektive andra plats.

Därför är fokus på infrastrukturen i 
det här numret.

På Elmia Future Transport i Jönkö-
ping den 4-6 oktober står också infra-
struktur och inte minst järnvägar och 
intermodalitet i centrum både bland 
utställare och på konferensdelen. Intelli-
gent Logistik kommer att finnas där som 
mediapartner och med en extra mäss-
upplaga. Nästa nummer av magasinet, 
som kommer i november, får också en 
extraupplaga för Transportforum i Lin-
köping i januari 2012.

På sidan 9 hittar du också vår lista 
över Sveriges 25 bästa logistiklägen.  
En ny uppdaterad lista, som också inne-
fattar ”hållbarhet” som nytt kriterium 
kommer i nr 1, 2012.

” Svenska logistiker 
har inte den  
infrastruktur de 
förtjänar”

Följ vår nyhetswebb på www.intelligentlogistik.se
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Innehåll nr 5
4-5 | sveriges 10 största infrastruktur projekt.
     6 | från järnvägsknut till logistikhub
8-9 | hamnnyheter
10  | logistiker viktiga för hjälp till somalia
11   | rekord i ökade godstransporter
12   | ny logistik räddade golvjätten
13  | låt trucken göra jobbet
15   | osäker vinst med outsourcing från  
        sverige

16 | kust-till-kustbanan får 1,4 miljarder.
17 | kina vill bygga för höghastighetståg i  
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Logistiker 
på största 
bygget

“Bara människor skapar värde” Logistikgurun John Gattorna om logistik idag.
Bästa logistiklägena i Västsverige. Miljöministern tror på biobränslen.

sid 22

sid 4–5

NUMMER 4 | MAJ 2011 | WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE    

 INKÖP  LOGISTIK  PRODUKTION  AFFÄRER

sid 15

Lätt få jobb för logistikstudenter Vi kartlägger Sveriges logistikutbildningar sid 21

Snabba toppar i trikå
Så sköter Gina Tricot sin logistik. sid 9

Kristina Eliasson är logistikkoordina-tor för Nya Karolinska Solna, Sveriges största byggprojekt just nu. sid 12

Hon jobbar på Axfoods miljöprofi l Åsa Domeij är miljöchef på livsmedelsjätte. sid 18
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Stockholm tar det mesta av infrastruktur-pengarna

Biogas viktigaste satsningen TV-meteorologen Pär Holmgren vill ha mer biogas.
Logistikläget avgör Logistik-läget avgör var vi satsar, säger Mikael Halling. 

Osmart outsourcing Anneli I Pettersson ifrå-gasätter en trend

sid 22

sid 6

NUMMER 5 | SEPTEMBER 2011 | WWW.INTELLIGENTLOGISTIK.SE    
 INKÖP  LOGISTIK  PRODUKTION  AFFÄRER

sid 15

Upprustning i fokus på Elmia
Infrastruktursatsningar och tågtrafi k är heta ämnen på Elmia. 

Hjälp som når framLogistiken är viktig för att Läkare utan gränser ska nå ut till våldets och svältens Somalia. 
sid 10

Intelligent Logistik listar de 10 största pågående infrastrukturprojekten just nu. Av nära 100 miljarder kronor går drygt hälften till huvudstaden. 
sid 4-5

Historisk gods-transportökning
Ökningen av godstransporter efter fi nanskrisen var den högsta som någonsin uppmätts. sid 18

FOTO: LENA SONNE

Fyra av de tio största infrastrukturprojekten i Sverige gäller Stockholm. Störst är Citybanebygget.
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dustrier, välutvecklad handel och förstklassig infrastruktur inom både väg, järn-
väg och sjöfart. Vi har även mycket kompetenta logistikföretag och därtill hö-
rande tjänster. Regionen ligger centralt i Norden och granne med Stockholm och 
Mälardalen. Här möter E4:an nya E16. En tvärsgående motorväg som förbinder 
regionen med både Norge och Finland. 
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Borlänge stärker sin position som transport- och kommunikationsnod. Där pla-
neras nu för en ny kombiterminal, underhållsdepå och logistikpark. 
 
När logistik och transporter verkligen spelar roll är vår region ett smart val. 
 
Välkommen till www.mellansverigeslogistiknav.se

Zooma in Gävle - Borlänge!
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Sveriges 10 största  
infra struktur sats ningar 
just nu

1. CitYbaNaN  
Pendeltågsspår under stockholms centrala 
delar och riddarfjärden. 6 km dubbelspår 
i tunnel, 1,4 km bro över årstaberg två nya 
stationer: City och odenplan.
varför? fördubblar kapaciteten för pendel- 
regional- och fjärrtåg för både gods och pas-
sagerare. finansieras i huvudsak av staten 
via Trafikverket. Stockholms stad och lands-
ting samt Mälardals- och Östgötaregionerna 
delfinaniserar.
Nuläge: arbetet pågår sedan 2009.
trafikstart: 2017
kostNaD: Cirka 17 miljarder.

2. Norra läNkeN 
totalt 5 km motorvägar karlberg-
Värtan, norr om centrala stockholm, 
huvudsakligen i tunnlar. 1 km ska 
däckas över och bebyggas.
varför? Enligt Trafikverket ”en pus-
selbit för att lösa regionens biltrafik-
problem”.
Nuläge: bergtunnlarna är sprängda. 
Vid roslagstull korsar norra länken 
tunnelbanans röda linje på sex ställen. 
de svåraste arbetena är klara, men 
bygget ger fortsatta trafikproblem.
trafikstart: 2015.
kostNaD: 15,7 miljarder.

2   en tidning om banaväg i väst • 

Långt bort blir närmre 

 NR 1.  2011

BanaVäg i Väst är utbyggnaden av dubbelspår och fyrfältsväg mellan  
Göteborg och Trollhättan. Med fyrfältsväg ökar trafiksäkerheten och det blir 
bättre flyt i trafiken. Dubbelspåret gör det möjligt att köra fler pendeltåg och 
godståg.

Tycker du att 7 mil är för långt borta? Ja, kanske - 
om du måste ta dig igenom många korsningar och 
trafikljus på vägen. Men om du kan ta dig fram på 
en fyrfältsväg utan att behöva stanna vid trafikljus 
eller med snabbtåg upplever du sträckan troligtvis 
inte lika lång.

Med effektiva transporter blir de geografiska av-
stånden helt enkelt mindre viktiga. Några som 
kommit fram till den slutsatsen är bland annat 
Kajsa och Markus Hallman från Oskarshamn som 
efter mycket husletande väljer att bosätta sig i Lilla 
Edet. Och de är inte ensamma. Både mäklare och 
kommun vittnar om ett ökat intresse för att bosät-
ta sig i kommunen sedan beslutet om den nya pen-
deltågsstationen i Lödöse. 

Men än dröjer det knappt ett par år innan vi som 
resenärer kan ta klivet på tåget i Lödöse eller vid 
någon av de andra nya pendeltågsstationerna i 
Göta älvdalen – för det återstår fortfarande en hel 
del jobb. Att arbetsplanerna för E45 Alvängen–
Alvhem och Norr Göta–Edet Rasta nu fastställts 
inger gott hopp om att spaden kan sättas i mar-
ken där i vår. Beskedet är förstås efterlängtat för 
många. Men att den demokratiska processen fått 
ha sin gång är också viktigt, menar projektledare 
Lars Preinfalk, i vårt reportage på sidan 3.

Det är inte bara på vägen det händer grejor under 
den närmaste tiden. Bland de större jobben är en 
400 meter lång järnvägsbro över Slumpån på etap-
pen Velanda–Prässebo. Läs mer om hur platschef 
Armin Lotz från Bilfinger Berger samlat erfaren-
het från självaste alperna och teknik från hela Eu-
ropa för att tämja leran och övervinna branterna i 
den känsliga dalgången.

Vi är redan i 2011. Nästa år ska allt stå klart. Till 
dess lovar vi att fortsätta arbeta för att bygget ska 
flyta så smidigt som möjligt för dig som närboende 
eller trafikant. Men framför allt ska vi arbeta för 
att det sker med bibehållen säkerhet på och vid  
vägen – och här har vi alla som trafikanter ett vik-
tigt ansvar.

Ett gott nytt år önskar BanaVäg i Väst

 Vi gör banaVäg i Västs tidning 
Redaktör: Ida Mattsson 
Medverkande skribenter: Sara Oscarson, Lottie Lorentzon, Mona Huovinen, 
Lennart Mossberg, Sven-E Lindberg 
Ansvarig utgivare: Bo Larsson
Layout: Trafikverket, Grafisk form
Tryck: Edita
Antal: 47 000 ex
Omslagsbild: Niklas Bernstone
Internet: www.banavag.se. 
Kundkontakt: E-post info@banavag.se, telefon 020-40 35 00
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3. baNa+väg i väst 
Motorväg och dubbelspår göteborg–troll-
hättan. totalt cirka 7,5 mil fyrfältsväg för 
110 km/tim och dubbelspår för tåg i 250 
km/tim. sju pendeltågsstationer. 
varför? Ursprungligen regeringslöfte till 
då gM-ägda saab automobil. byggstart 
2004. Fyrfältsväg ökar trafiksäkerheten. 
Dubbelspår gör det möjligt att köra fler 
pendel- och godståg.
Nuläge: Mer än en tredjedel av nya dub-
belspåret är öppet för trafik.
trafikstart: december 2012.
kostNaD: 13,6 miljarder.

4. MälarbaNaN 
ny järnväg stockholm norr om Mäla-
ren. Utbyggnad etappvis till Örebro.
två spår blir fyra, ca 20 km tomte-
boda-kallhäll.
varför? Pendeltåg som separeras från 
övrig tågtrafik sägs ge ökad kapacitet, tätare 
turer, punktlighet och kortad restid.
Nuläge: arbeten har startat i tomteboda för 
Mälarbanans anslutning till Citybanan.
byggstart förbereds för delen barkarby- 
kallhäll och tomteboda-barkarby.
bYggstart: 2011.
kostNaD: Cirka 10,7 miljarder.

5. HallaNDsås
två 8,7 km långa, parallella järnvägs-

tunnlar genom hallandsås mellan bå-
stad och förslöv.

varför? Ökar kapaciteten från 4 tåg per 
timme till 24 och fördubblar möjlig godsvikt. 

Stor nytta för godsflödet längs västkusten och 
till norge.
Nuläge: en tunnel klar. tunnelborrmaskinen 
har börjat borra västra tunneln.
bYggstart: 1992. ”Sveriges mest problem-
fyllda infrastrukturprojekt.”
trafikstart: 2015
kostNaD: Cirka 10,5 miljarder. 

6. åDalsbaNaN 
tre mil ny och tio mil upprustad järnväg från 
sundsvall till botniabanan, norr om nyland.
varför? länkar samman gods- och person-
trafiken via Botniabanan. Kortar transport-
tider och ökar kapaciteten. 
Nuläge: Upprustningen pågår sundsvall-
härnösand och Veda-bollstabruk. nya rese-
centrum i timrå, härnösand och kramfors är 
klara. 
trafikstart: Planerad till december 2011.
kostNaD: Ca 6,6 miljarder.  

7. MarieHolMs-
tuNNelN/partiHalls-
förbiNDelseN 
ny förbindelse mellan e20 och e45 och un-
der göta älv. bro 1150 m och tunnel 500 m. 
Marieholmstunneln (Mht) ingår tillsammans 
med Partihallsförbindelsen (Phf) i den plane-
rade Marieholmsförbindelsen. 
varför? Minskar sårbarheten i göteborgs väg-
trafiksystem och trafiken i Tingstadstunneln.
trafikstart: Partihallsförbindelsen öppnas 
i november 2011. byggstart för Mht tidigast 
2014.
kostNaD: 5,3 miljarder kronor. 1,8 miljarder kro-
nor (Phf), cirka 3,5 miljarder kronor (Mht).

6 Sept - okt 2010
Foto: Marie Lundqvist

Timrå station – plattsättning, parkering, gång- o cykelväg 
(Sundsvall – Härnösand)
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Här är de 10 största pågående infrastruturprojekten  
i Sverige. Hallandsåstunneln påbörjades 1992. Mälar-
banan och Ådalsbanan har byggstart i höst.

17 MiljarDer

6,6 MiljarDer

10,5 MiljarDer

15,7 MiljarDer

13,6 MiljarDer

10,7 MiljarDer 5,3 MiljarDer
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Citybanan på 17 miljarder, Norra länken  
15,7 miljarder, ny järnväg Tomteboda – 
Kallhäll för 10,7 miljarder, ny motorväg 
Hjulsta-Kista 4 miljarder. 

Av Trafikverkets pågående infra-
strukturprojekt för nära 100 miljarder, 
tar Stockholm hand om mer än hälf-
ten. 47,4 miljarder gäller projekt i Stor-
Stockholm. 44,2 miljarder satsas i resten 
av landet.

Båda de största projekten, Citybanan 
och Norra länken, är satsningar i cen-
trala Stockholm. 

Totalt är projekt för ca 30 miljarder i 
Stockholm klara inom fyra år. 

omstridda projekt
Tre stora infrastrukturprojekt tillhör de 
mer omdebatterade de senaste åren.

Förbifart Stockholm är en ny motor-
vägstunnel väster om Stockholm, från 
E4 vid Kungens kurva och till Häggvik 
norr om Stockholm. Cirka 17 km av 21 
km ny motorväg byggs i tunnel.

Kritiker menar att satsningen ensi-
digt gynnar privatbilismen och att kol-
lektivtrafiken får för lite i landets snab-
bast växande stad. Försvararna menar 
att motorvägen minskar sårbarheten i 
vägtrafiksystemet och avlastar trafik på 
infartsleder och i centrala Stockholm.  
Men den beräknas samtidigt öka koldi-
oxidutsläppen.

Byggstart planeras till 2012 och tra-
fikstart tidigast till 2020.

Kostnaden på ca 28 miljarder kronor 
i 2009 års prisnivå gör Förbifart Stock-
holm till det dyraste planerade trafikpro-
jekt som beslutats.

En ny järnväg mellan Stockholm och 

Göteborg, via Norrköping, Linköping, 
Jönköping och Borås som dubbelspår för  
höghastighetståg är hett eftertraktad 
och skulle frigöra kapacitet på ett hårt 
belastat godsstråk.

Snabb och frekvent tågtrafik skulle 
knyta samman våra två största städer 
och flera befolkningstäta regioner.

götalandsbanan får vänta 
Planeringen för Götalandsbanan har dri-
vits i fem olika projekt och på sex olika 
delsträckor. Projektet drev under 2010 
två järnvägsutredningar, Järna-Norrkö-
ping och Norrköping-Linköping.

I de uppdrag som Trafikverket nu har 
från regeringen i den nationella planen 
2010-2021 finns inte pengar avsatta till 
fortsatt planering av Götalandsbanan. 
Det innebar att utredningarna längs 
Götalandsbanan avslutades som projekt 
inom Trafikverkets verksamhetsområ-
det, Stora projekt sommaren 2010.

uppskjutna projekt i göteborg 
Västlänken, d.v.s. 8 km dubbelspårig 
järnväg i tunnel under centrala Göteborg  
som skulle ge staden två ”tunnelbanesta-
tioner” är en del av det s.k. Västsvenska 
paketet.

Den skulle ge ökad kapacitet för pen-
deltåg och minska järnvägens sårbar-
het, men byggstarten blir nu tidigast år 
2018. 

Den efterlängtade Marieholms- 
tunneln hade tidigare byggstart 2011.  
Men i den senaste nationella planen sköts  
den fram till 2014.  n

av leNa soNNe

Stockholm tar det mesta 
av infrastrukturpengarna
Trafikverket har 10 stora infrastrukturprojekt  
på gång. Mer än hälften av pengarna går till 
projekt i Stor-Stockholm.

sviNDlaNDe  
kostNaDsökNiNg
ofta blir projekten försenade och dyrare 
än planerat.  

Med en tiodubblad kostnadsökning är 
hallandsås världens 4:e mest fördyrade 
stora byggprojekt. sett till slutkostnad 
jämfört med ursprungskalkyl har endast 
Panamakanalen, operahuset i sydney och 
seikantunneln i Japan fördyrats mer.

hallandsås startade redan 1992. nu är 
östra tunneln klar, efter många skandaler. 
Tunneln flerdubblar dock kapaciteten och 
fördubblar möjlig godsvikt. att Västkustba-
nan blir dubbelspårig får stor betydelse för 
godsflödena från Sverige och Norge, särkilt 
när tunneln under fehmern bält är klar.

Mer på väg än på järnväg
de närmaste åren satsas det betydligt mer 
på väg än på järnväg, trots politiska löften. 

– det blir så, svarar Jan bergstrand, 
transport- och logistikstrateg på Trafikverket. 

– det beror på att lastbil används i stor 
utsträckning lokalt på kortare transporter. 
därför måste vägnätet rustas upp. 

Hur kan då godsflödena öka på järnväg?
– På längre sträckor satsar vi på stråk. 

Vår godsstrategi  betonar de sammodala 
och internationella transporterna. 

Han menar att det finns goda skäl att 
satsa på sammodalitet. 

– De är trafikslagsövergripande, inter-
nationella och fångar upp varor med högre 
varuvärden som varit svåra för järnvägen 
att få. Ökad miljömedvetenhet gör sam-
modala transporter intressanta.

Containertrafiken via hamnar och ter-
minaler förväntas ha en god utveckling.

– Trafikverket investerar mer i ett antal 
centrala terminaler än i övriga. 

Huvuddelen av de största projekten gynnar stor-stockholm. Citybanan kostnadsberäknas till ca 17 miljarder, men delfinansieras av andra regioner. 
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foto: trafikverket

foto: trafikverket

8. e4 oCH bro i 
suNDsvall 
20 km ny motorväg Myre-skönsberg, med en 
bro på 1 420 meter över sundsvallsfjärden.
varför? Förbättrar trafiksäkerhet, framkom-
lighet och miljö. sundsvalls södra infart och 
centrum har köer på E4, trafikolyckor och låg 
snittfart. förbättrar framkomlighet och logis-
tik i regionen.
Nuläge: byggstart vintern 2010.
trafikstart: 2015
kostNaD: 4,2 miljarder.

9. baNa+väg  
Motala-MjölbY
riksväg 50; 28 km mötesfri väg, ny genom-
fart med högbro över Motalaviken. 26 km 
dubbelspår, planskilda korsningar och ny  
station i skänninge.
varför? bättre framkomlighet och säkerhet 
på väg. Högre kapacitet för godstrafik, ökad 
pendling på järnväg.
bYggstart: 2010.
trafikstart: Järnväg 2012, väg 2013.
kostNaD: Cirka 4 miljarder. 

10. e18 Hjulsta-kista 
stockholms nya västra infart. 9 km motorväg 
med 6 planskilda trafikplatser, 30 broar och 
ny lokalgata mellan hjulsta och rinkeby.
varför? ger bättre framkomlighet, färre 
olyckor och ökad tillgänglighet till Järvafältet 
för boende. 
Nuläge: byggnation pågår.
trafikstart: 2014
kostNaD: Cirka 4 miljarder.

23E18 HJULSTA–KISTA, dEcEmbEr 2010

Trafikplats Ärvinge

Perspektiv över trafikplats Ärvinge. Befintlig och planerad bebyggelse i Kista syns i bakgrunden.

TrAFIKpLATS ärvINGE

Fakta

8 

9 

10 

4,2 MiljarDer

4 MiljarDer

4 MiljarDer
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6. Intelligent Logistik

katrineholms logistikcentrum är en in-
vestering på sammanlagt ca 170 miljo-
ner kronor. Det är den största närings-
livssatsningen i Katrineholms historia 
och en av de största logistiksatsningarna 
i någon svensk kommun.

Norra Terminalen som invigdes i au-
gusti, är en del av Katrineholms Logis-
tikcentrum. Med 65 000 kvm och möj-
lighet att ta emot 750 m långa tåg, blir 
den en av landets största kombitermi-
naler. Södra terminalen dediceras nu för 
vagnslastgods, medan den norra främst 
ska hantera containers och trailers. 

När tullhantering och annan adminis-
tration flyttas hit blir den en fullservice-
terminal, eller en s.k. ”torrhamn”. 

samhällsbyggande utveckling
– Katrineholm blir en viktig knutpunkt, 
tillsammans med orter som Göteborg  
och Palermo, sa infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter-Svärd när hon in-
vigde terminalen. 

– Det är en inledning på en närings-
politiskt viktig och samhällsbyggande 
utveckling. 

Katrineholms förvandling till logistik-
hub har skett på bara fyra år.

– Jämfört med riksdagen så kan kom-
muner och landsting jobba både snabbt 
och rationellt, ansåg hon om Katrine-
holms satsning på logistik. 

– En infrastruktursatsning som den 
i Katrineholm gör också att mark- och 
husvärden ökar i regionen.

(En tankeställare för finansminister 
Borg, som bor i Katrineholm, men visat 
sig sval till infrastruktursatsningar.) 

– I den lågkonjunktur som varit, kan-
ske man också kunnat bygga till bra  
priser. Detta här är också en satsning 
över flera konjunkturcykler, påpekade 
Catharina Elmsäter-Svärd. 

Många politiker och ekonomer vill ha 
större satsningar på infrastruktur.

Hon pekar i sin tur på de ca 500 
miljarder SEK, som långsiktigt ingår i  
infrastruktursatsningen 2010-2021, som 
belägg för att regeringen satsar på infra-
struktur.  

investering i framtida jobb
– Katrineholms Logistikcentrum är en 

investering för framtiden, förklarade  
KS-ordföranden Göran Dahlström(S). 

– Vi utvecklar nu Katrineholm till en 
modern knutpunkt för gods och logistik 
och nod i ett regionalt, nationellt och in-
ternationellt transportnätverk. 

– Vårt mål är att Logistikcentrum i 
framtiden, förutom distribution och la-
gerverksamhet, ska erbjuda förädling 
av produkter. Det skapar mervärde och 
öppnar för nya affärsidéer, sa Göran 
Dahlström. 

– Tillsammans med alla kringaktivi-
teter, räknar vi med att satsningen kan 
generera 2000 nya jobb på sikt, förkla-
rade han. 

rätt logistikläge?

Men är verkligen lilla Katrineholm rätt 
läge ?

– Det beror på vad man ska ha läget 
till, påpekade Mikael Halling, vice vd i 
fastighetsbolaget Brinova, som valt att 
satsa i Katrineholm.

Styrkan är närheten till Sveriges 
största konsumtionsområde. Inom 15 mil 
bor en tredjedel av Sveriges befolkning.

– Katrineholm kan bli torrhamn för 
flera hamnar än Göteborg och Helsing-
borg, t.ex. Karlshamn och t.o.m bli en 
slutpunkt för transsibiriska järnvägen.

– Vi började samtala för tre år se-
dan och har nu ett avtal om samarbete  
sa Henk van Dieren, vd för holländska 
logistikjätten van Dieren Maritime. 

En viktig hub för dem är Duisburg i 
Tyskland, som fullt utbyggt nästa år blir 
Europas största kombiterminal och som 
knyts till Katrineholm.

– Det var viktigt att elektrifiera  
terminalen, det är annars ett problem i 
Europa. 

– Vi har planer att knyta Katrineholm 
till Umeå och Luleå. 

Han berömde också Sveriges miljö-
profil.

– Sverige är marknadsledande inom 
miljövänliga transporter anser Henk van 
Dieren. n

av gösta HultéN

Katrineholm är en av de många klassiska 
svenska järnvägsknutar som nu satsar på  
en framtid som logistikhub i dagens alltmer  
globaliserade logistiknätverk.

Från järnvägsknut till logistikhub

MåNga järNvägskNutar blir NYa logistikCeNtra

Fakta

katrineholms logistikcenter är en viktigt 
framtidssatsning ansåg Catharina elmsäter-
svärd (M) och göran Dahlström (s) när nya 
Norra terminalen invigdes.

katrineholm uppstod med järnvägen på 
1870-talet.
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krylbo, numera avesta Central, med sitt 
palatsliknande stationshus ritat av folke 
Zetterwall, är järnvägsknuten som inte blev 
logistikhub.

i alvesta, där södra stambanan och kust-till-
kust-banan möts, finns en ny kombiterminal, 
alvesta intermodal ab, sedan 2009. där han-
terar bl a green Cargos Cooptåg helsingborg-
stockholm.

i järnvägsknuten Hallsberg finns inte bara 
landets största rangerbangård, utan också en 
snabbt växande kombiterminal, som lockat till 
sig nya logistiketableringar, senast Post nords 
nya brevterminal, med byggstart redan i höst.  
Men alla klassiska järnvägsknutar har inte  
fått nytt liv. krylbo, en gång landets största 
järnvägs knut, miste sin betydelse när järnvä-
gen stockholm-norrland drogs via gävle och 
gruvbrytningen i bergslagen lades ner. n

– MeN iNte alla katrineholm är inte den enda klassiska svens-
ka järnvägsknuten som nu upplever en renäs-
sans, som logistikcenter. det är det nya intres-
set för järnvägsgods som miljövänlig avlastning 
av landsvägstransporter på längre sträckor 
som ligger bakom boomen.

Staten satsar via Trafikverket på ett 10-tal 
strategiska kombiterminaler. Men en rad min-
dre och medelstora kommuner satsar kommu-
nala medel på nya kombiterminaler. 

i falköping finns skaraborgs logistikcenter 
med start 2007 och nu med en nyinvigd virkes-
terminal.

järnvägsstaden Nässjö har det senaste de-
cenniet lockat en rad stora logistiketableringar 
kring kombiterminalen vid gamlarp.

i Hässleholm planeras en kombiterminal,  
hässleholm nord, som blir den största i södra 
sverige, med byggstart 2012.

foto: thomas selig

Nu är det rätt tid att tänka framåt och trimma produktionen. Produktions-
logistiken blir allt viktigare för konkurrenskraften i tillverkningsindustrin. Den 
som är kreativ och handlingskraftig nu stärker sina postitioner för framtiden! 

På årets Tekniska Mässa träffar du ett 30-tal ledande leverantörer inom 
produktionslogistik, bland annat Constructor Sverige, Dematek, Element Logic, 
Solving, Stenborgs Truckar och Swisslog.

I år kan du också besöka parallellmässan BLECH Nordic – nu för första 
gången i Norden – som täcker in hela plåtbearbetningsområdet.

Välkommen till Tekniska Mässan 2011!

Produktutveckl ing  |   Produktion  |   Automation  |   Logistik

Effektivisera logistiken!

Registrera dig för kostnadsfri biljett på www.tekniskamassan.se

Huvudmediapartner



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.

Kom och träffa oss i monter 
C01:60 på Elmia Future 
Transport 4 – 6 oktober. 
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8. Intelligent Logistik

i Malmö har stora delar av hamnverksam-
heten börjat flytten ut till den nybyggda 
Norra hamnen, den största hamnsats-
ningen i Skandinavien på tio år. 

Fullt utbyggd blir den en av Sveri-
ges största hamnar med kapacitet för 
åtta färjor, tre-fyra containerfartyg och  
ett par bulkfartyg vid kaj samtidigt. 
Hamnen drivs gemensamt av Malmö  
och Köpenhamn i bolaget Copenhagen  
Malmö Port, CMP.

– CMP flyttar container-, kombi- och 
rorotrafik hit och vår ambition är att ex-
pandera.  Ett nytt färjeläge, ny kombiter-
minal, rangerbangård, ny containerhamn 
och ett område för terminalbyggnader, 
och lager är på gång, säger Lennart Pet-
tersson, vice vd på CMP.

– Vi bygger en fullservicehamn för  
decennier framåt.  

Nytt logistikcentrum
Projekteringen har pågått i 10 år. Kombi-
terminalen startade i maj och container-
hanteringen kör igång successivt under 
september. Rorotrafiken är redan i gång 
med fyra dagliga turer med en gods-
trafiklinje, Nordö Link, från Malmö till  
Travemünde för lastbilar.

– Nu kommer successivt mer av 
hamnverksamheten att flytta ut och yta 
frigörs för andra ändamål.

Idag passerar 250 000 – 300 000 last-
bilar och 50 000 färjepassagerare ham-
nen varje år.

– Den västra delen av Norra hamnen 
ska utvecklas till ett nytt logistikcen-
trum. Här ska omlastning mellan olika 
trafikslag; väg-, järnväg- och sjötrafik 
möjliggöras. Det blir ett viktigt nav för 
transport och logistikberoende industri. 
Redan nu är ett tjugotal företag verk-
samma i Norra hamnen och Oljehamnen 
inom framför allt återvinning och kemis-
ka produkter.

byggt på fyllnadsmassor
Hamnens ytor har byggts upp med fyll-
nadsmassor från Citytunneln. CMP 
och Malmö stad har investerat 1 mil-
jard kronor i en första etapp, på en yta  
som motsvarar 20 procent av hamnområ-
dets 800 000 kvm. Därutöver finns cirka 
600 000 kvm mark för företagsetable-
ringar. Snart startar planeringsarbete 
för att fylla ut ytterligare 250 000 kvm, 
för att få mer industrimark.

vill vara med
Christian Berglund på logistikfastig-
hetsbolaget Northern Logistic Property 
ser fram mot de möjligheter som Norra 
hamnen kan ge.

– Läget är bra. Vi vill absolut finnas 

med i Norra hamnen och på sikt ha en 
eller ett par fastigheter här.

– Just nu gör vi tyngdpunktsberäk-
ningar var bästa lägena är för våra kun-
der, de växlar beroende på vilken mark-
nad man vänder sig till, säger Christian 
Berglund, som tror att Malmö kommer 
att få ökad betydelse när Fehmarn Bält-
tunneln är klar (beräknad klar 2018, 
reds anm).

Även Caldic Sweden, som bl.a. impor-
terar socker, mjöl och stärkelse för livs-
medelshandel och idag har verksamhet 
i Inre hamnen, kan tänka sig en etable-
ring i Norra hamnen.

– Vi vill vara nära det logistiknav som 
Norra hamnen kommer att bli, säger  
Patrick Svensson på Caldic Sweden.   n

av leNa soNNe

Storhamn igång i Malmö
Nya Norra hamnen i Malmö, Sveriges största 
hamnbygge på senare år, invigdes i september. 
Nu kokar hamnen av flyttaktivitet och expan-
sionsplaner.  

rorotrafiken är redan i gång i Norra hamnen med fyra dagliga turer med en godstrafiklinje från 
Malmö till travemünde.

lCl-tjänster (less container loading) vän-
der sig till företag som inte har varor  
nog att fylla en egen container. Nordicon 
arbetar med samlastning och kunderna 
är främst speditörer och transportföre-
tag med små volymer som söker del i 
containerplats.

Hittills har Göteborg varit Sveriges 
enda nav för denna typ av samlastning, 
och de långa avstånden har gjort LCL-
tjänster dyra för företag i norra Sverige. 
Göteborgsföretaget Nordicon samarbe-
tar med Gävleföretaget FLB Logistik om 
att bygga upp en samlastningscentral för 
containerfrakt till Asien i Gävle hamn.  
Containers ska avgå varje vecka med 
start den 29 september 2011.

– Norrland har massor av tillverkande 
företag med volymer som inte fyller upp 
en container som hittills fått transporte-
ra sina varor till Göteborg eller Hamburg 
för samlastning. Så vi tror att det finns 
ett stort intresse för det här, säger Peter 
Jonsson, vd för FLB Logistik.

350 destinationer
Upptagningsområdet sträcker sig från 
Luleå i norr till Uppsala i söder och Mora 
i väst. Från Gävle ska man via Singapore 

nå 350 destinationer i Sydostasien, Kina, 
Indien, Australien och Nya Zeeland. I ett 
första skede hanterar FLB främst last-
ningen.

– Men vi hoppas på att sen även få utfö-
ra transporterna i upptagningsområdet.

FBL var tidigare logistikpartner åt 
Ericsson med underleverantörer, men 
vid förra årsskiftet lade bolaget ned sin 
tillverkningsanläggning i Gävle.

– Vi har krympt de senaste åren, från 
ett 50-tal medarbetare till 17. Men tack 
vare samarbetet med Ericsson har vi 
kompetensen som krävs för det här upp-
draget, både den fysiska hanteringen 
och administrativt med tullhantering 
och annat.

Gävle hamn är Sveriges tredje största 
containerhamn efter Göteborg och Hel-
singborg, främst fraktas stål- och trä-
varor från norra Sverige. Den nya sam-
frakten med en container i veckan leder 
inte till någon vidare volymökning för 
hamnen i stort.

– Men varje container med samlas-
tade varor från Gävle är naturligtvis en 
ökning, säger Peter Jonsson.  n

av HilDa HultéN

Gävle nav för asien
Gävle hamn ska bli nav för exporten från norra 
Sverige till Asien. Från 29 september går sam-
lastningscontainers varje vecka till Singapore. 

Intelligent Logistik
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Halmstad är inte alls nöjda med sin 13:e 
placering på listan över Sveriges bästa 
logistiklägen 2011.

– Vi borde åtminstone ligga bland 
topp tio, säger Halmstad hamns vd Björn 
Nilsson.

Och visst verkar Halmstad vara på 
framfart som logistikläge. Allt fler före-

tag har valt att lägga sina centrallager 
här, t.ex. Lidl, Biltema, Servera och So-
lar. Senaste tillskottet är AJ Produkter, 
som 2010 byggde nytt huvudkontor och 
centrallager i Halmstad.

ökade mest 2010
Med 56 procents volymökning ökade 
Halmstad hamn sin containertrafik mest 
i Sverige 2010. Den har tidigare varit en 
klassisk bulkhamn för bulkgods, stålva-
ror, bilar och trä/pappersvaror.

– Containertrafiken startade 2007,  
en liten del volymmässigt men stra te-
giskt viktig för oss. 

Målet är att nå 40 000 ton i år och  
52 000 ton 2012.

I januari startades järnvägspendel 
till Norrland och i mars öppnade Inter-
container en pendel Halmstad-Västerås, 
med avgångar fem dagar i veckan.

Ett högt ställt mål är att Halmstad 
hamn ska öka sina godsvolymer totalt av 
samtliga transportslag med 50 procent 
till 2015, från knappt 2 miljoner ton idag 
till 3 miljoner ton 2015.

– Vi tror att vi kan växa mest av Sve-
riges hamnar de närmaste åren. Hälf-
ten av ökningen skall komma från nya 
företagsetableringar i kommunen, säger 
Björn Nilsson.

gekås containertrafik till Halmstad
En nyhet 2011 är att Gekås i Ullared 
valt att flytta sin containertrafik till 
Halmstad. Containerfrakten har hittills 
gått via Göteborgs hamn.

– Halmstad ligger fyra mil närmare, 
så det blir en tids- och miljövinst att köra 
dit i stället. Sedan slipper man vänteti-
der och trafik. I praktiken hinner vi köra 
tre vändor till Halmstad per dag, samma 
tid som det tar att köra två vändor till 
Göteborg, säger Gekås logistikchef Nik-
las Frejd.

Gekås har även tittat på Varberg och 
Falkenberg, men enligt Niklas Frejd är 
volymerna där för små.

– Den enda nackdelen med Halmstad 
är att vi får färre anlöp, då ska kanske 
15 containrar hämtas per anlöp. Men det 
är ingen stor fråga, det får man lösa med 
rederierna.

Möjligheten att köra till Halmstad 
beror mycket på att Biltema skapat en 
grundvolym.

– Då är det lätt för oss att haka på. 
Det kan nog bli fler som följer efter och 
väljer Halmstad i framtiden.

Halmstad har ett bra logistiskt läge 
vid E6an, med hamn och goda järnvägs-
förbindelser. När Hallandsåstunneln blir 
färdig 2015 kommer Västkustbanans 
godskapacitet femdubblas, vilket ger en 
stor tillväxtpotential för västkuststä-
derna.

– Halmstad ligger utmärkt som ett 
logistiskt centrum för Skandinavien och 
Baltikum, säger Anders A Ekblom, nä-
ringslivschef i Halmstads Näringslivs AB.

Halmstad har också flera tillgäng-

liga utbyggnadsområden nära hamnen, 
sammanlagt 400 000 kvm. Enligt honom 
bidrar även livskvaliteten till Halmstad 
som etableringsläge.

– Enligt flera undersökningar är 
Halmstad ett av de bästa ställena i Sve-
rige att bo. Sådant är också viktigt om 
man vill bli ett framgångsrikt logistik-
läge. n

av HilDa HultéN

Halmstad vill ta fight 
med Göteborg
Med bra infrastruktur, korta väntetider och gott 
om ytor vill Halmstad utmana Göteborgs hamn 
och klättra på listan över logistiklägen.

 
SverIgeS bäSta  
LogIStIkLägeN 2011
  1. stor-göteborg
  2. Norrköping/linköping
  3. örebroregionen (örebro, 
 Hallsberg, arboga, kumla, 
 askersund)
  3. jönköpingsregionen (jönköping,  
 Nässjö, Huskvarna, vaggeryd)
  5. Norra stor-stockholm (upplands  
 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. södra 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)

gekås fick Schenkers 
logistikpris
gekås i ullared är skandinaviens största 
varuhus, med 4,5 miljoner besökare årli-
gen, och en omsättning på 3,9 miljarder 
2010.  På mässan logistik&transport i maj 
fick företaget DB Schenkers logistikpris, en 
prestigefull utmärkelse. logistikchef niklas 
frejd tror att de får priset mycket för den 
fascination som råder kring gekås.

– det är hela konceptet, att vi omsätter 
fyra miljarder i en enda byggnad, det är 
helt unikt.

Under högsäsong arbetar ca 1 200 
personer i varuhuset, och i snitt kommer 
en bil till varuhuset från centrallagret två 
kilometer bort var tionde minut. godsmot-
tagningen sker via ett antal lastintag. för 
att öka effektiviteten eftersträvas lossning 
så nära avdelningarna som möjligt.

Ca 70 personer jobbar med logistiken 
på Ullared.

– Vi ansvarar bara för transport och 
hantering fram till varuhuset, sen tar de 
olika avdelningarna över.

i prismotiveringen beröms gekås för 
sin mycket effektiva logistik. Man tycks 
dock inte ta hänsyn till att de flesta kunder 
kör i egen bil långväga ifrån.

Fakta

björn Nilsson vill ha Halmstad högre upp på 
logistiktoppen.
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gekås är skandinaviens största varuhus med 
4,5 miljoner årliga besökare. 
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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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svår torka, höga matpriser och väpnade 
konflikter på Afrikas horn har lett till 
den största hungerkatastrofen på flera 
decennier. Läkare Utan Gränser är på 
plats i flera områden i Somalia, Etiopien 
och Kenya.

– Undernäringsprojekten som vi be-
driver i Somalia är överbelastade, säger 
Joe Belliveau, Läkare Utan Gränsers 
ansvarige i Somalia. Människor har fär-
dats hundratals kilometer för att söka 
vård och få behandling för undernärda 
barn.

Samtidigt har tiotusentals somalier 
flytt till Kenya och Etiopien, där de bl.a. 
samlas i världens största flyktingläger i 
Dadaab, i östra Kenya. På ett av Läkare 
Utan Gränsers behandlingscentrum i 
utkanten av lägret, kan man konsta-
tera att en stor andel av patienterna är 
undernärda och att över en tredjedel är 
akut undernärda. En undersökning som 
Läkare Utan Gränser gjort visar att 43 
procent av alla barn mellan fem och tio 
år är undernärda.

försenad mathjälp
Utöver problemen med undernäring är 
Läkare Utan Gränser mycket oroade 
över förseningar i mathjälpen. Den 30 
juni har människor fått mat som räcker 
i 15 dagar. Nästa matranson väntades 
först om 40 dagar.

– De familjer som kommer till Dadaab 
söker en fristad. Det är oacceptabelt att de 
måste vänta så länge på att få den mest 
grundläggande formen av hjälp i form av 
mat och vatten, säger Emilie Castaigner, 
Läkare Utan Gränser i Kenya.

Läkare Utan Gränser har arbetat i So-
malia sedan 1991 och ger gratis sjukvård 
i åtta av landets regioner. Över 1 400 lo-
kalanställda, stöttade av ett hundratal 
internationell personal i Nairobi, bistår 
befolkningen med gratis sjukvård, ki-

rurgi, behandling för undernäring samt 
vattenförsörjning och utdelning av akuta 
förnödenheter till flyktingar.

De senaste veckorna har 100 000-tals 
människor flytt från Somalias landsbygd 
till huvudstaden Mogadishu för att söka 
hjälp. De slår sig ner i tillfälliga läger i 
och runt Mogadishu, och har dålig eller 
ingen tillgång till sjukvård.

på plats sedan 1991
Läkare Utan Gränser har undersökt 
många barn i lägren, för att kunna be-
handla eventuell undernäring. Hälften 
av de undersökta barnen visade sig vara 
undernärda.

– Situationen är kritisk. Vi är mycket 
oroade över situationen och trappar upp 
vår verksamhet i och runt Mogadishu  
för att kunna bemöta behoven på bästa 
sätt, säger Karin Fischer Liddle, sjuk-
sköterska och landansvarig för Somalia 
vid Läkare utan gränser i Stockholm.

Genom mobila kliniker kan Läkare 
Utan Gränsers personal bistå med sjuk-
vård till omkring 100 patienter varje dag. 
Arbetslag på plats delar också ut akuta 
förnödenheter som hygienkit och presen-
ningar till internflyktingarna.

logistiker viktiga
Inom organisationen arbetar inte bara 
läkare, utan också många sjuksköter-
skor, logistiker och andra hjälparbe-
tare. Från Nairobi i Kenya flygs mycket 
av hjälpen in men även från Dubai går 
fraktflygplan.

– I alla våra team finns logistiker som 
ser till att verksamheten kan fungera, 
säger Karin Fischer Liddle.

– Utan logistikerna skulle vår verk-
samhet inte fungera. De är lika viktiga 
som vårdpersonalen, säger hon. n

av gösta HultéN

Logistiker viktiga för 
biståndet till Somalia

under 2010 rapporterades 445 attacker mot 
handelsfartyg i världen, de flesta utanför  
somalia. hittills i år är antalet attacker ca 300 
och spridda till nya farvatten. 800 sjömän 
hålls fångna. Piratverksamheten har blivit  
ett globalt problem, som nu diskuteras på  
fn-nivå. dansken rasmus kraths doku-
mentärfilm. Hos Somalias pirater 2009 lyfte  
problematiken och gav en annan vinkel än den 
gängse. han reser till eyl i nordöstra somalia,  
tidigare en fiskeby, nu ett näste för pirater.  
filmen visar mötet med en handfull av dem.  

– den som inte har upplevt hunger kan  

heller inte förstå sjöröveriet, säger en av de 
intervjuade i filmen.

tjuvfiske startade våldsspiral
somalia har kallats världens farligaste land 
med en blodig historia och översvämmat  
av vapen. sedan 1991 har landet saknat 
nationellt styre. Utländska fiskefartyg utnytt-
jade situationen för illegalt fiske på Somalias  
vatten. Det slog ut inhemsk fiskeindustri. De  
inhemska fiskarna började beväpna sig, när ut-
ländska fiskare förstörde deras båtar och nät. 
syftet var till en början bara att skrämma iväg 

de utländska båtarna, men sedan började de 
gå till motattack. de första kapningarna kom 
under 1990-talet, och snart insåg man hur 
lönsamma kapningarna var. idag är det vanligt 
med lösensummor på flera miljoner dollar.

olika lösningar diskuteras. förra året pa-
trullerade ett svenskt marinfartyg i farvattnen.

internationella sjöfolksunionen vill att  
besättningarna ska kunna vägra att gå på  
de allra farligaste rutterna och internationella 
vaktbolag har hittat en ny, vildvuxen mark-
nad som beväpnad eskort på handelsfartyg. 
svenska facket sjöbefälsförbundet ställer sig 
dock negativa till att ha vakter med vapen på 
fraktfartygen.

– Vi vill inte ha beväpnade vakter på  
fartyg. det är ett otyg, sa Christer themnér, vd  
på sjöbefälsförbundet till tt i somras. n

av gösta HultéN

Läkare Utan Gränser trappar upp sin verksam-
het i Mogadishu med fraktplan med medicinsk 
utrustning och läkemedel.

Pirater kapar fartyg och begär lösensumma. 
Även svenska rederier har nu vaktstyrkor  
ombord. Men Sjöbefälsförbundet är kritiskt.

flygplatsen i Mogadishu är öppen för fraktflyg med medicinsk utrustning. 

Nära hälften av alla barn under fem år i området är eller riskerar att bli undernärda. 
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Somaliska pirater hot mot handelssjöfarten

i somalia är våldet alltid närvarande. 
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Det totala transportarbetet uppgick 2010 
till 95,4 miljarder tonkm, en ökning med 
7,3 miljarder tonkm jämfört med 2009.

– Ökningen på 8,3 procent från 2009 
till 2010 är enligt tillgänglig statistik en 
av de största ökningarna sedan 1880, 
säger Stefan Back, chef Hållbar Logistik 
inom TransportGruppen, Svenskt Nä-
ringsliv.

– Det viktiga är att få ner utsläppen. 
Godstransporter står för 20 procent av 
koldioxidutsläppen. Det är ett dilemma. 
Vårt samhälle bygger på konsumtion och 
det genererar transporter.

Hur kan då utvecklingen vändas?
– Gröna korridorer är ett instrument. 

Många i näringslivet arbetar i det tysta 
för nya, grönare lösningar.

kopplat till bNp
Rapporten tar upp godstransporternas 
utveckling och omfattning 2010, sam-
bandet mellan BNP och godstranspor-
ter och effekterna av ökad förädling och 
specialisering i industrin. Ökningen har 
ett direkt samband med uppgången i 

BNP, och är en av de största sedan andra 
världskriget. Därför kan ökningen nu 
mattas med nedskrivna BNP-prognoser 
för 2011 och 2012.

Av det långväga transportarbetet sva-
rar lastbilen för 37 procent, järnvägen för 
25 procent, inrikessjöfarten för 9 procent 
och utrikessjöfarten för 29 procent.

Förändringen av lagerstorleken hade 
också stor inverkan. Efter en kraftig 
minskning 2009 producerade och impor-
terade företagen avsevärt mer än behovet 
2010 och byggde upp en hög lagernivå.

Exporten ökade med 10,7 procent 
inom gruvor och stål, vilket får stor in-
verkan på järnvägen, som i huvudsak 
styrs av sektorerna massa/papper, järn/
stål och gruvindustri. Järnvägens trans-
portarbete uppgick preliminärt till 22,3 
miljarder tonkm 2010, en ökning med 2,9 
miljarder tonkm mot 2009. Järnvägens 
inrikestransporter ökade med 1,2 miljar-
der tonkm.

Den transporterade godsmängden i 
kombitrafik med järnväg uppgick 2010 
preliminärt till 8,1 miljoner ton, en ök-

ning med 0,3 
miljoner ton. Ök-
ningen beror bl.a. 
på nya transport-
upplägg, enklare 
hantering av gods 
och tilläggstjäns-
ter samt ändrad 
transportstruk-
tur för livsmedel. 
Räknar man bort 
malmtranspor-
terna har de pri-
vata järnvägsfö-
retagens andel av 
transportarbetet 
ökat från 2 till 20 
procent sedan 2004.

lastbilarna ökar
Lastbilarnas långväga transportarbete 
uppgick 2010 till 32,2 miljarder tonkm, 
en ökning med 1,8 miljarder tonkm mot 
2009. Uppgången syns främst inom kemi, 
handel och verkstadsindustri.

Lastbilstransporter under 10 mil upp-
gick 2010 till 7,5 miljarder ton km, i nivå 
med 2009. Lastbilens kortväga transpor-
ter för handeln ökade dock p g a ökad 
containerisering, som ger ökade flöden 
mellan lager, grossister och detaljister. 

Sjöfartens transportarbete uppgick 
2010 till 33,4 miljarder tonkm, en ökning 
med 2,6 miljarder jämfört med 2009, 

främst p g a sektorerna gruvor, järn/stål 
och skog. 

Godstransportsektorn är fortfarande 
den näring som står för störst klimat-
påverkan i förhållande till sin andel av 
BNP och andelen sysselsatta; den ande-
len är bara 3 procent.

Godstransportsektorns koldioxidut-
släpp uppgick till nästan 13 miljoner ton 
2010, d v s en femtedel av de totala ut-
släppen och en tredjedel av alla utsläpp 
från oljeprodukter. Sektorns utsläpp av 
svaveldioxid uppgick till drygt 9 000 ton, 
vilket motsvarar två tredjedelar av alla 
utsläpp från oljeprodukter. n

av leNa soNNe

Från 2009 till 2010 ökade de svenska godstrans-
porterna med 8,3 procent, den största ökningen i 
modern tid, visar en färsk rapport från Sveriges 
Transportindustriförbund.  

Rekord i ökade godstransporter

av det långväga transportarbetet svarar lastbilen för 37 procent 
och järnvägen för 25 procent.

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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– jag visste att det var ett svårt miss-
handlat företag jag valde att gå tillbaka 
till. Det första jag fick göra var att avske-
da 245 personer och lägga ned i Ljusdal. 
Men jag visste också att Kährs var ett 
av de starkaste varumärkena på mark-
naden, säger Per Skårner. 

Han berättar om de senaste årens tur-
bulens och hur nära det var att det an-
rika företaget, som grundades 1857, fick 
stänga för gott. Per Skårner, uppväxt i 
grannkommunen Emmaboda, började 
som ekonomichef på Kährs 1996. Efter 
två år fick han uppdraget att bilda NFI, 
Nybron Flooring International, av dåva-
rande ägaren Skanska.

– Vi skulle konsolidera den fragmen-
terade trägolvsindustrin i Europa.

I februari 2006 köptes NFI av risk-

kapitalbolaget Vestar och problemen lät 
inte vänta på sig.

– Det var flera yttre omständigheter 
som ledde till ökade kostnader och pro-
blem. USA införde importtullar, Kina 
fick exporttullar, dollarn försvagades och 
råvarupriserna nära fördubblades.

snabb väg utför
Per Skårner, som då var strategi- och 
utvecklingschef, reagerade samtidigt på 
hur illa bolaget sköttes.

– De körde företaget i botten, massor 
av duktiga medarbetare försvann. Det 
värsta var nog konsulterna, ett tiotal 
konsultbyråer var inkopplade med tvek-
sam nytta och hög kostnad. Ledningen 
hade inte heller mod att höja priserna. 

Han skrev ett kritiskt brev till  
styrelseordföranden där han uttryckte 
sina farhågor.

– I juli 2007 fick jag ett väntat samtal 
om att jag inte kunde jobba kvar, jag var 
för negativ.

Per Skårner behövde inte gå sysslolös 
länge, strax blev han erbjuden jobb som 
Europachef för köksjätten Nobia. 

Hösten 2007 var krisen ett faktum, 
Vestar kunde inte betala räntorna för 
det hårt belånade NFI längre, och ban-
kerna tog bolaget. Snart fick han åter ett 
samtal, NFIs nya ledning ville ha honom 
som vd med uppdraget att ”ställa allt till 
rätta och sälja”. Trots toppjobbet på No-
bia och vetskapen om hur illa ute NFI 
var, tackade han ja.

– Jag visste att det skulle bli tufft, 
men samtidigt kände jag bolaget och 
hade en stor känsla särskilt för Kährs.

När Per Skårner tog över rodret i juni 
2008 var konkursen nära.

– Vi hade några miljoner euro i kas-
san, men förfallna fordringar på mer.  

Övriga dotterbolag såldes under 2009. 
Nu var NFI bara ägare till Kährs och det 
hårda arbetet att få lönsamhet skulle 
börja.

Sedan 2008 har flera förändringar 
gjorts i varuflöden, transporter och lag-
ring. På sex månader sänkte man kapi-
talbindningen med 200 miljoner kronor 
genom att minska lagervolymerna och 
halvera antalet produkter.

– Vi strävar mot att producera efter-
frågansstyrt och att råvaror ska komma 
”just in time”. Ett mål är att aldrig ha 
mer mjukträ i fabriken än till 2-3 dagars 
produktion.

förbättrad logistik
Nedläggningen i Ljusdal innebar en stor 
minskning av transporter.

– Det var idiotiskt, vi transporterade 
trävaror 82 mil till Ljusdal för pressning 
och sedan tillbaka till Nybro.

Genom att flytta pressningen till Ny-
bro har CO2-utsläppen sänkts med 500 
ton om året och sparat 6 miljoner kronor 
per år i transporter.

– Vi har också sålt ett sågverk i Ru-
mänien och tagit bort flera buffert- och 
mellanlager. 

Företaget har också flyttat sitt cen-
trallager från Kalmar till Nybro. Det nya 
lagret på 19 000 kvm togs i bruk i janu-
ari 2011. Lagret, som byggts av Skanska, 
är det första LEED-certifierade lagret i 
Skandinavien och ligger bakom fabriken.

– Vi hyrde lokaler i Volvos gamla Kal-
marfabrik. De var 23 000 kvm i två plan 
och inte anpassade för vår verksamhet.

Att slippa den tre mil långa transpor-
ten till Kalmar minskar enligt Per Skå-
rner CO2-utsläppen med 250 ton per år.

– Dessutom körde 70 procent av trans-
porterna förbi Nybro på väg till kund, så 
egentligen minskar utsläppen ännu mer. 
Flytten sparar minst 10 miljoner per år.

Ett annat mål är att öka användning-
en av närproducerad ek, nästa säsong  
införs bl.a. en närhetspremie, med bättre 
betalt för lokal ek. 

– Idag kommer 70 procent av eken 
från närområdet, det långsiktiga målet 
är att all ek ska vara närproducerad.

Trots bolagets starka miljöprofil 
transporterar Kährs nästan uteslutande 
med lastbil. Detta trots järnvägsspår  
intill fabriken och goda rälsförbindelser 
till Helsingborgs hamn, där företaget 

skeppar sin USA-export.
– Nej, vi kör med lastbil. Kommunen 

har pratat om att bygga en kombitermi-
nal i Nybro med stickspår från den kom-
mande kust-till-kustbanan. Vi har sagt 
att vi kan vara intresserade om det är 
ett smidigt och ekonomiskt alternativ. 

2006 omsatte Kährs runt 2,3 miljarder, 
nu är siffran 1,6 miljarder kronor. Sedan 
2008 har 550 anställda försvunnit, till-
sammans med Ljusdal, Kalmarlagret och 
sågverket i Rumänien. Med 800 anställ-
da och mer samlad verksamhet beskriver 
Per Skårner företaget som ”nimt”. 

– Vi har ökat utbytet av stocken så att 
mer trä används, alla avdelningar har 
förbättrat sin produktivitet med minst 
20 procent. Sen har vi tagit bort alla pro-
dukter som inte är lönsamma och höjt 
priserna med 10 procent.

Nu ser siffrorna försiktigt positiva ut, 
första halvåret 2011 gav en omsättnings-
ökning på 5-10 procent och bruttomar-
ginalen har ökat från 26 till 35 procent 
sedan början av 2008. Nu inleds en för-
siktig offensiv.

– Ryssland är en synnerligen intres-
sant marknad, ett rikt land med 260 mil-
joner invånare som har stor förkärlek för 
västerländsk design.

tvingas lämna
 I juni i år köptes NFI av investmentbola-
get Triton. Därmed är hans ursprungliga 
uppdrag att ställa allt till rätta och sälja 
slutfört. Den nya styrelsen ger honom 
nämligen inte vidare förtroende att leda 
Kährs. I slutet av augusti blev det klart 
att Per Skårner skulle lämna sin post  
1 september.

– De nya ägarna vill sätta sin egen 
prägel på bolaget, då får man vara öd-
mjuk och inse att det kan vara bra med 
nya idéer.

Han tycks ändå nöjd med sin insats.
– Jag har arbetat intensivt under tre 

år för att få Kährs på fötter och lämnar 
ett bolag med tydliga förbättringar och 
800 anställda som tror på framtiden. 

Själv tänker Per Skårner ta långledigt 
och åka ut och se världen innan han tar 
sig an nya utmaningar.  n

av HilDa HultéN  

För tre år sedan var trägolvstillverkaren  
Kährs i Nybro nära konkurs. Men nu syns  
åter ljus i tunneln. 

 Det långsiktiga målet är 
att all ek ska vara när
producerad, säger Per 
Skårner.

kährs nya centrallager ligger vid 
fabriken i Nybro och är skandi-
naviens första leeD-certifierade 
lager.

foto: HilDa HultéN
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Logistiken räddar 
golvat kährs
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Nära den demografi ska 
mittpunkten

Välutvecklad infrastruktur

Ledande logistikforskning

Universitets- och 
YH-utbildningar

Exploaterbar mark 
till rimliga priser

Stor tillgång till 
logistikrelaterade tjänsterNORRKÖPING

LINKÖPING

www.logistikia.se

HUR LÄGET ÄR? 
JO TACK, SVERIGES BÄSTA!
Fjärde Storstadsregionen är en av landets ledande 
IT- och logistikr egioner, med 420 000 invånare och 
tvillingstäderna Norr köping - Linköping som region-
ens lokomotiv. Logistikia är ett samarbete mellan 
Linköping, Norr köping och Linköpings universitet.  
Vi har stor kunskap och erfarenhet inom allt ifrån 
regionens infrastruktur, kompetens försörjning och 
logistik till utbud av mark och lokaler. Vi har kom-
petensen och kontakterna som krävs för att ta ditt 
företag genom hela etableringsprocessen.
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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

Hallsberg

Kumla

Arboga

Uppsala

Borlänge

Karlstad

Vänersborg

Borås

London

Oslo
Helsingfors

Köpenhamn

Berlin
Paris

Oslo

Jönköping

Linköping

Norrköping

Växjö

Visby
Göteborg

Stockholm

Falun

Sandviken

Gävle

Örebro

E 18

E 18 E 20

E 20

I år möter du oss på:
Elmia Future Transport 4–6 oktober, Jönköping
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att flytta ut produktion från Sverige till 
Baltikum eller Asien har varit trend i tio 
år.

Men få företag mäter totalkostnaden 
för produkten i hela försörjningskedjan. 
Skulle de göra det, skulle troligen  andra 
beslut fattas. Sättet att utvärdera försörj-
ningskedjor är underutvecklade i många 
företag, menar Annelie I Pettersson. 

– Mät den totala kostnaden inte den 
kalkylerade. Fatta beslut baserat på 
TKIF, Total Kostnad I en Försörjnings-
kedja, inte på antaganden, säger hon.

Hon har intervjuat representanter 
från ett 30-tal företag i tio olika bran-
scher om hur de mäter kostnader i för-
sörjningskedjan. Många är internatio-
nellt verksamma. En fallstudie hon gjort 
visar skillnaden i mätning av totalkost-
naden baserat på standardkostnader och 
baserat på den faktiska kostnaden.

– Kostnadsminskningar i försörjnings-
kedjan är en viktig faktor för att uppnå 
konkurrensfördelar.

Men den totala kostnaden i försörj-
ningskedjan kan definieras på olika sätt. 
En modell är att dela in kostnaden i olika 
delar; tillverkningskostnad, lagerkost-
nad, distributionskostnad, kapitalbind-

ningskostnad, administrations/personal-
kostnad och installationskostnad, som i 
sin tur kan indelas i en rad undergrup-
per. TKIF är summan av dessa kostnader. 
Till modellen hör följande kvot: 

– Det är ju inte så bra om det blir ne-
gativt resultat. Förekommer det under 
lång tid är verksamheten i fara.

Många stora företag använder TKIF  
t.ex. SSAB, ABB, Sandvik, Ericsson, 
Electrolux, Autoliv, SCA, Scania och  
Volvo. Men merparten mäter bara delar 
av kostnaderna i försörjningskedjan och 
får därigenom inte en helhetsbild. 

– De mäter ofta bara tillverknings-
kostnaden, kompletterat med distribu-
tionskostnaden.

En studie på ett av företagen jämför-
de deras kalkylerade kostnad med den 
verkliga. 

– Det visade sig att den verkliga kost-
naden låg på minus och alltså var det en 
dålig affär. Men det framkom inte av den 
kalkylerade kostnaden, som låg på plus. 
Beräkningen av en alltför grov standard-
kostnad kan ge konsekvenser som inte 

stödjer den mest kostnadseffektiva lös-
ningen.

Varför blir det då ofta fel?
– En kostnadsanalys som visar att en 

produkt är olönsam är ett dåligt budskap 
och många kan känna sig hotade.

– Det beror också på att olika personer 
är ansvariga för olika delar av verksam-
heten och räknar på kostnaderna var för 
sig. På lagret kanske man har ambitio-
nen att minska det bundna kapitalet. 
Någon annan är ansvarig för distributio-
nen. En produktionschef kanske tänker 
att det vore bra att ha ett buffertlager. På 
den administrativa sidan finns ambition 
att minska ledtider mot kund etc.  

– Bäst vore att ha en ansvarig för 
totalkostnad i ett projekt, från tillverk-
ning, distribution, lager, till administra-
tionskostnad.

– Om TIKF är högre än nettoförsälj-
ningen, kan man då kalkylera t.ex. med 
att skeppa med båt eller leverera direkt 
till kund för att minska både distribu-
tions- och lagerkostnad.

logistiken avgör överlevnad
– Om man tittar på totalkostnad kanske 
det inte alls är lönsamt att flytta distri-
bution och orderhantering till Östeuropa. 
Det kan mycket väl visa sig att totalkost-
naden blir högre.

– Vi ser en utveckling mot kortare 
produktlivslängd och högre grad av 
valfrihet för kunden vid utformning av 
slutprodukt. Vi ser hårdare konkurrens, 

högre krav på leveranskvalitet och kost-
nadseffektivitet. Företag som inte ser 
över sin logistik kan därför i ett långsik-
tigt perspektiv få problem att överleva. n

av leNa soNNe

Osäker vinst flytta verksamhet från Sverige
– Det är inte säkert att det är en vinst att flytta 
ut verksamhet, menar Annelie I Pettersson, 
doktorand vid Luleå tekniska universitet.

TKIFR =
Nettoförsäljning – TKIF

Nettoförsäljning

” Det visade sig att den 
verkliga kostnaden låg på 
minus och alltså var det 
en dålig affär”, säger  
annelie I Pettersson
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Kontakta oss idag för visning 
och mer information!

Markus Gahnfelt
0739-80 80 41
markus.gahnfelt@brinova.se
www.brinova.se

Läget vid Stockholms norra infart är fantastiskt. Fastig-
heten ligger nära E4:an, med bra tillfartsvägar.

Lokalerna är ljusa och rymliga, med takhöjd på mellan 7 
och 13 meter samt goda in- och utlastningsmöjligheter. 
Extremt god el- kapacitet.
Förutom stora hallar för lager och logistik fi nns tillgång 
till kontorslokaler och personalutrymmen på över 2.000 
kvadratmeter. Fastigheten är byggd 1990. 

Mitt emellan Stockholm City och Arlanda – 
ett optimalt läge för logistik!

Infl yttingsklar lagerbyggnad om 12000 kvm med 8-11 m takhöjd  
och direkt järnvägsanslutning, kontorslokaler samt möjlighet till 
utomhuslagring.

I samma område uppförs en ny byggnad på 36.000 kvm med 10 m 
i takhöjd och direkt järnvägsanslutning med möjlighet att hyra ytor 
från ca. 5.000  kvadratmeter. Dessutom fi nns det 1 miljon kvadrat-
meter mark tillgänglig för nya projekt. Här fi nns plats att växa!

Logistikposition Katrineholm

Två kanonlägen för lager- eller logistikverksamhet med närhet till Sveriges 
största marknad. Tillgängliga för omgående tillträde.

Läge för Stockholm/Mälardalen
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järnvägen mellan göteborg och Kalmar/
Karlskrona, den s.k. Kust till Kust- 
banan, är en del av EU-projekten Baltic 
Linc.

Kust till kustbanan har sina rötter i 
fem olika ursprungligen enskilda järnvä-
gar: Alvesta-Växjö kom som sidobana till 
Södra stambanan redan 1865 och Växjö-
Emmaboda invigdes 1874.

– I år startar upprustningen av 
sträckan Karlskrona - Emmaboda. 2013 
ska den vara klar och öppnas för godstra-
fik bl.a. för anslutning till Södra stam-
banan, säger Bengt Lingman, närings-
livschef i Karlskrona.

– Det är en del i ett miljöprojekt som 
ska flytta gods från väg till järnväg. Nu 
går många lastbilar från Tjeckien och 
Polen via Gdynia på väg 27, 28 och E 22 
till logistikcentra som Jönköping, Örebro 
och Norrköping.

Kust till kustbanan ingår i ett EU-
projekt som syftar till att godsflöden kon-
centreras till transportkorridorer och att 

flytta gods till sjötransport och järnväg 
och minska trängseln på vägarna.

Transporterna mellan Polen och Sve-
rige ska förbättras och de bägge länder-
nas regeringar har slutit ett avtal med 
nätverket Baltic-Link Association. EU 
ska därför bidrar med 180 miljoner kro-
nor av totalt 1,2 miljarder.

samarbete med polen
I nätverket ingår 25 medlemmar, bl.a. 
kommunerna Växjö, Alvesta, Karlskrona 
och Emmaboda, Regionförbundet södra 
Småland, Trafikverket, Stena Line och 
Gdynia Hamn.

Infrastrukturen i hamnarna i Karls-
krona och Gdynia ska förbättras och göra 
transporterna hela vägen till Sydost- 
europa säkrare.

– Vi ska bl.a. rusta upp industrispåret 
till hamnen på Verkö, där Polenfärjorna 
kommer med gods.

Idag fungerar banan främst som 
matarbana till Södra stambanan i knut-

punkten  
Alvesta. Den 
är enkelspårig, 
elektrifierad och 
trafikeras främst 
av persontåg. 
Godstrafiken går 
främst väster om 
Alvesta t.ex. med  
heltåg för Volvo 
mellan Göteborg och 
Olofström via Alvesta.

Nu har järnvägen 
låg standard med enkel-
spår, plankorsningar och 
begränsad kapacitet.

spår till landvetter
På sträckan Mölnlycke –
Bollebygd planeras en 
helt ny dubbelspårig 
järnväg anpassad för hög-
hastighetståg till Landvetter, som 
idag saknar järnvägsförbindelse. Nu 
planeras en ny station vid flygplatsen. 
Byggstart på denna delsträcka planeras 
till 2016.

Eftersom Kust till kust-banan har få 
mötesspår, finns det få möjligheter att 

lägga in fler avgångar. Med upprustning-
en på sträckan Emmaboda-Kalmar och 
dubbelspår Alvesta-Växjö knyts Sydös-
tra Sverige starkare till tillväxtregionen 
Stor-Göteborg. n

av leNa soNNe

Haugen - gruppen  
ökar i Norrköping
islandsägda Haugen-gruppen, med im-
port, försäljning och distribution av in-
ternationellt kända varumärken till dag-
ligvaruhandeln, har valt Norrköping för 
sin expansion.

Det nya lagret, som öppnades i bör-
jan av september, har 12 meter i fri höjd 
invändigt och en yta på ca 9600 kvm. 
Haugen-Gruppens kontor, ca 1200 kvm, 
förläggs också i byggnaden.

– Vi tittade på alternativa lägen, men 
fann att Norrköping låg väl till för vår 
distribution till hela Sverige, säger Tho-
mas Swärd, vd Haugen-Gruppen AB.

Skanska Sverige AB har uppfört 
byggnaden i totalentreprenad. Det blir 
det andra Leed-certifierade nya lagret 
i Sverige. Det innebär fokus på miljön 
både ute- och inne samt på byggnadens 
totala energiförbrukning.

Haugen-Gruppens nya centrallager 
ligger i Jursla i Åby norr om centrala 
Norrköping. Haugen-Gruppen har verk-
samhet i alla de nordiska länderna.

I slutet av oktober öppnar livsmedels-
kedjan Netto sitt nya lager i Köpetorp 
utanför grannstaden Linköping. Lagret 
får ett 40-tal anställda. Ett 20-tal flyttar 
med från Nettos tidigare lager i Falken-
berg.

Nettokedjan finns i Sverige sedan 
2002. Idag har man hela 135 butiker i 
Sverige.

Även Servera och CafeBar är relativt 
nyetablerade i Norrköping.

– Vi är glada över att Norrköping och 
Linköping, som är en gemensam region, 
stärker sin ställning som nav för livsmed-
elsdistribution, säger Staffan Eklind.

– Med närhet till Storstockholm, men 
lägre markpriser och med direkt tillgång 
till både hamn, flyg, E4, E22 och Södra 
stambanan är läget optimalt. n

varberg får trä- 
logistikutbildning
Hösten 2012 vill Campus varberg starta 
en ny yrkeshögskoleutbildning i logistik 
med inriktning mot trävaruindustrin, en 
bransch som till stor del saknar logistik-
kompetens idag.

– Vi lämnar ansökan till högskolever-
ket i höst och väntar svar i januari 2012, 
säger Carina Danielsson, ansvarig för  
yrkeshögskolan på Campus Varberg.

Campus Varberg har redan en yrkes-
högskoleutbildning i logistik med inrikt-
ning mot distribution och lager. Den nya 
utbildningen ska ge specialkompetens 
för att kunna förstå och hantera logis-
tiska flöden inom trävaruindustrin.

– Vi utreder behovet av kompetens i 
branschen, hittills har vi sett ett stort be-
hov, både lokalt, regionalt och nationellt.

Utbildningen skall förutom logistik 
och ekonomi ge kunskaper i sjöfrakt och 
transportjuridik.

– Det behövs fler logistiker som kan 
juridik, och klarar att skriva avtal med 
transportaktörer, säger Carina Daniels-
son.

Initiativtagare till utbildningen 
är Timberbridge, ett logistiknätverk 
för skeppning av sågat trävirke från  
Varberg. Bakom Timberbridge ligger 
Magnusson Shipping, Woodtech, och  
Port of Varberg, som nischar sig hårt  
som trä varuhamn.

– Vi jobbar mot sågverk och har sett 
att det ofta saknas rätt logistikkompe-
tens hos kunderna, säger Martin Berg, 
marknadschef på Timberbridge.

– Svensk träindustri börjar få svårare 
att hävda sig internationellt och måste 
vässa sig. Kompetensbehovet är jätte-
stort hos sågverken att samordna trans-
portkedjan och får koll på logistiken. n

av HilDa HultéN

Trafikverket satsar 1,2 miljarder kronor på 
upprustad järnväg i sydöstra Sverige.

en upprustad kust till kust-
bana knyter sydostsverige till 
landvetter och stor-göteborg 
med Nordens största hamn.

1,2 miljarder till infrastruktur i 
sydöstra Sverige

 

Logistik & Transport med Truckar och RoRo, samt ett konferensprogram 
med kunskapskraft! Välkommen till Logistik & Transport, Nordens 
största branschmässa 2012! Läs mer på www.logistik.to

OFFICIELL PARTNER

Vår mötesplats 
 - din möjlighet!
Svenska Mässan, Göteborg 
22-25 maj 2012   

OFFICIELL MEDIAPARTNER

MEDIAPARTNER
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en delegation från kina besökte Sverige 
i somras för att se om det går att bygga 
en höghastighetsjärnväg mellan Köpen-
hamn och Oslo via Göteborg. I EU byg-
ger kinesiska arbetare redan flera stora 
industriprojekt. De skulle också kunna 
bygga järnväg i Sverige, anser CMC.

I Norge har man hittills räknat med 
en kostnad på 125 miljarder kronor för 
projektet. Men kinesiska CMC kan tän-
kas klara bygget för 70 miljarder. CMC 
är också vana att klara uppdrag i tid  
eller snabbare än avtalat. CMC har på 
tio år byggt nära 1000 mil höghastig-
hetsbanor i Kina. 

– Vi är imponerade av den kinesiska 
snabbtågsutvecklingen, men även entre-
prenörer från Spanien, Frankrike och 
Tyskland har hört av sig, säger Norges 
trafikminister Magnhild Meltveit Klep-
pa till norska Dagens Næringsliv.

Norge tar nu krafttag för att förbätt-
ra järnvägssystemet. Enligt en rapport 
från norska Jernbaneverket behövs en 

fördubbling av anslagen 
om järnvägsnätet ska klara 
transportbehovet. Investe-
ringarna i järnvägsnätet 
ska resultera i 45 nya mö-
tesspår och 144 kilometer 
ny järnväg varav 116 ki-
lometer dubbelspår. Högst 
prioriterat är utbyggnaden 
av dubbelspår på de hårt 
belastade järnvägssträckorna mellan 
Skien, Halden och Lillehammer.

Jernbaneverket utreder nu också möj-
ligheterna för höghastighetsbanor, bl.a. 
Oslo–Stockholm och Oslo–Göteborg på 
den svenska sidan.

– Vi är nu igång med att värdera olika 
linjeförslag i sex korridorer. Det är ett 
stort intresse kring utredningen i Norge 
och arbetet har gått bra, så vi räknar 
med att vara klara i februari 2012, säger 
Jernbaneverkets Tom Stillesby som är 
regeringens utredare.

Ett frågetecken för en satsning på 

höghastighetståg är Sveriges inställ-
ning. Sverige planerar i dagsläget inte 
att bygga höghastighetsbanor. 

svensk tvekan
En svensk utredning 2009 kom fram 
till att höghastighetståg är samhälls-
ekonomiskt lönsamma på sträckorna 
Stockholm–Göteborg, samt Stockholm–
Malmö. Regeringen tvekar dock och i 
höst ska Trafikverket åter titta närmare 
på frågan. På Elmia Nordic Rail den 
4-6 oktober ägnas öppningseminariet åt  
höghastighetståg i Norden. n

kina vill satsa på nordiskt 
höghastighetståg
Kinesiska CMC vill bygga höghastig-
hetsspår mellan Oslo och Köpenhamn, 
via Göteborg.

Danmark vill  
bli transitland 
i världsklass
Danmark ska bli en knutpunkt för trans-
porter i norra europa.

– Vi har en unik ställning inom 
logistik och transport. Vi kommer att 
sätta extra fokus på transportområdet 
för att behålla vår position, sa dan-
marks dåvarande transportminister 
hans Christian schmidt i somras.

nyligen presenterade transport-
ministeriet två rapporter om danmark 
som transportland. 

– den kommande fasta förbindel-
sen över fehmarn-bält mellan dan-
mark och tyskland är ett bra exempel 
på en fantastisk potential som vi 
måste ta tillvara, sa ministern.

fehmarn bält-förbindelsen är kost-
nadsberäknad till 46 miljarder dkk 
inklusive anslutningar. Men även om 
en fehmarn bält-tunnel efter 2018 kan 
locka mycket trafik och transporter, 
räknar man med att största delen av 
godstrafiken, precis som idag, kommer 
att gå mellan tyskland och Jylland.

ett väl fungerande transportsystem 
och bra samverkan mellan de olika 
transportslagen är mycket viktiga för 
danmark. Majoriteten av folketingets 
partier har enats om en grön transport-
politik. satsningar på nya kombitermi-
naler och att flytta mer gods till järnväg 
och sjöfart är viktiga delar.  n

kina har mest höghastighetståg i världen
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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
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 Har du tänkt på varför påsarna till lösgo-
diset blir allt större, varför miljövänligt 
tvättmedel har vit-gröna förpackningar 
eller varför det billigaste toalettpappret 
alltid står längst ned? 

Utformning, utseende och placering 
i butiken har stor påverkan på hur vi 
konsumerar. Förpackningen blir allt vik-
tigare, dels som bärare av information, 
men framförallt för att produkten ska 
lyckas på marknaden. Nätverket The 
Packaging Arena, TPA, i Karlstad är 
experter på konsumentdriven förpack-
ningsutveckling

– Det är så oerhört stor konkurrens 
idag, det gäller att synas och förmedla 

”rätt” budskap, säger Sandra Eriksson, tf 
vd och kommunikationsansvarig på TPA.

Närhet till industri och spetsforskning
Karlstad är en viktig punkt på kartan 
över Förpackningssverige, med närhet 
till Värmlands pappersindustri och spets-
forskning vid Karlstads universitet. The 
Packaging Arena startades 2004 för att 
skapa tillväxt och utveckla regionen som 
ett centrum för förpackningsutveckling.

De 49 medlemsföretagen är allt från 
varuproducenter och förpackningstill-
verkare till reklambyråer, förpacknings-
designers, tredjepartslogistiker och åter-
försäljare.

– Det är en mix av olika aktörer och 
små och stora företag. När man sam-
lar ihop flera kompetenser skapar man  
dynamik som för utvecklingen framåt, 
menar Sandra Eriksson.

En stor del av verksamheten handlar 
om forskning, men organisationen har 
också en växande konsultverksamhet.

– Det finns ett växande behov, vi 
hjälper företag med allt från kund- och 
marknadskännedom till förpacknings-
utveckling, prototypframtagning och 
konsumenttester.

fokus på konsumenten
Att utvecklingen ska vara konsument-
driven är en nyckel till framgång. TPA 
har ett nära samarbete med Centrum för 
tjänsteforskning på Karlstads universi-
tet, som forskar kring köpbeteende, hur 
förpackningen används, om den har rätt 
storlek och vem som köper den.

– Om man har kunskap om konsu-
mentens beteende kan man göra bättre 
förpackningar, även ur miljösynpunkt 
genom att göra förpackningar som åter-
används. Glassförpackningar som får 
tjäna som matlådor är ett bra exempel 
på det.

Ett sätt att undersöka konsumentbe-
teende i butik är “eye tracking”, en metod 
som mäter omedvetna ögonrörelser och 
som registrerar och filmar var och hur 
man exempelvis fäster blicken i en bu-

tikshylla.
– Tidigare gjorde vi tester i en låtsas-

butik här hos oss, men nu har vi portabel 
utrustning och kan göra tester direkt i 
butik, säger Sandra Eriksson och berät-
tar om en studie av hur män och kvinnor 
väljer vin.

– När man ger bort vin till kvinnor 
respektive män har designen stor be-
tydelse. Till kvinnor väljer man ljusare 
färger, medan män får vin med mörkare, 
manligare utseende. När man köper till 
sig själv är man mer noga med smak och 
produktegenskaper.

Ny trend i handeln
Enligt Sandra Eriksson krävs även kun-
skap om hur hanteringen av förpack-
ningar går till:

– De som hanterar förpackningar 
glöms ofta bort. Hur förpackningar ut-
formas måste anpassas så att de går bra 
att hantera och frakta.

Sedan 
2010 är tred-
jepartslogis-
tikern Adi-
tro Logistics 
medlemmar 
i organisa-
tionen. 

Att 
många inser 
att expone-
ringen i bu-
tiken är en 
avgörande 
framgångs-
faktor är 
något Matthias Kettelhoit, vd för Aditro  
Logistics, märker i deras verksamhet. 
Allt fler leverantörer vill nämligen att 
deras produkter ska flyttas från butiks-
hyllorna till särskilda displaypallar.

– Det är en trend i framförallt dag-
ligvaruhandeln. Företag som Lindt och 
Schwarzkopf säljer sina produkter i sär-
skilda pallar, säger Matthias Kettelhoit.

– En butik beställer inte längre en 
viss sorts chokladkakor. Man beställer 
ett kit och får en färdig pall att ställa på 
golvet.

Det betyder att logistiken och varu-
hanteringen flyttar ut från butikerna till 
tredjepartslogistikerna.

– Vi har 60 personer hos oss i Jönkö-
ping som enbart jobbar med att göra i 
ordning sådana kit. n

av HilDa HultéN

Här utvecklas  
framtidens  
förpackningar
Förpackningars utformning är en hel vetenskap 
och berör inte bara tillverkarna. Nätverket The 
Packaging Arena i Karlstad samlar alla berörda 
aktörer.

” Det gäller att synas och förmedla ”rätt”  
budskap” säger Sandra Eriksson.

”logistik och varuhantering 
flyttar ut från butikerna” 
säger Mattias kettelhoit.

en kaffemugg som är kall på utsidan, men hål-
ler drycken varm – ett exempel på en smart 
förpackning. 

foto: HilDa HultéN

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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Det är sällan näringslivet kräver en ny 
statlig kontrollmyndighet. Men nu vill 
Sveriges Åkeriföretag ha hjälp att kom-
ma till rätta med lag- och avtalsbrott i 
branschen. Bakgrunden är den mängd 
överträdelser av oseriösa företag som 
sker. Polisanmälningar är ovanliga och 
polisutredningar leder sällan till åtal. 
Har det misstänkta företaget en adress i 
utlandet, rinner saken ofta ut i sanden.

Nyligen friades danska Frode Laur-

sen Polska av tingsrätten i Västerås.
– Myndigheterna väljer att se mellan 

fingrarna till priset av snedvriden kon-
kurrens, åsidosatt arbetsrätt och sociala 
villkor för chaufförer, säger Johan Lind-
ström, vd i Sveriges Åkeriföretag.

Det är i många fall utländska åkerier 
som svarar för överträdelser. Förutom 
att de ofta saknar tillstånd för yrkestra-
fik i Sverige, kan en chaufför ha så låg 
lön som knappt 6 000 kronor och tvingas 

de betala diesel ur egen ficka.
För att få stopp på de växande pro-

blemen vill åkarna att Sverige får en 
ny myndighet med bl.a. rätt att utföra 
fordonskontroller som tyska BAG, som 
ansvarar för regelverk, lagstiftning och 
efterlevnad. I Sverige är frågorna idag 
spridda på flera myndigheter.

Sveriges Åkeriföretag vill att myndig-
heten ska snabbutredas och bildas sna-
rast. n

Logistik-
köpare 
skärper 
miljökrav 
postNords logistikbaro-
meter visar att miljö-
kraven från nordiska 
logistikköpare växer.

idag ställer tre av tio 
logistikköpare krav på 
miljöeffektiva drivmedel, 
hållbarhetsredovisning, 
ISO-certifiering och att 
leverantören har miljöal-
ternativ i produktportföl-
jen. det är en ökning med 
över tio procent på ett 
flertal faktorer sedan förra 
mätningen från 2008.

trots tal om att miljö-
frågan sjunkit i betydelse 
i den allmänna debat-
ten, visar barometern att 
miljöfrågan blivit allt vik-
tigare och numera är en 
självklarhet för nordiska 
logistikköpare.

– att logistikleve-
rantörerna bedriver ett 
systematiskt miljöar-
bete betraktas i dagens 
konkurrenssituation som 
en hygienfaktor. Utma-
ningen är att kombinera 
hög miljöeffektivitet och 
leveransprecision med 
konkurrenskraftiga priser, 
säger anders holm, 
chef för Posten logistik 
sverige.

På landsnivå ser man 
att det i danmark är sär-
skilt viktigt med hållbar-
hetsredovisning, medan 
det i finland är särskilt 
viktigt med ett klimatneu-
tralt transportalternativ. 
för svenska logistikkö-
pare är det förhållandevis 
viktigt med ISO-certifiering 
och att få rapporter om 
miljöpåverkan av egna 
transporter.

nordisk logistikbaro-
meter bygger på intervjuer 
med över 1 800 nordiska 
industri-, grossist- och 
detaljhandelsföretag. n 

” 10 procent fler 
logistikköpare 
ställer krav på 
miljöalternativ.”

Åkarna trötta på illojal konkurrens

åkeribranschen vill komma åt oseriösa utländ-
ska företag som dumpar löner och priser.
 

Mer än 55 miljoner m2 logistikyta i 22 länder på fyra 
kontinenter.

Den stärkta och långsiktigt hållbara fastighetsportföljen 
utvecklas vidare för att möta morgondagens behov av 
effektiv logistik.

Förtroendet från mer än 4 500 kunder inom olika industri-
sektorer är kvittot på framgång och drivkraften för framtiden.

prologis.com
prologis.se

Samgåendet mellan AMB och ProLogis har genererat nya 
Prologis – den globala marknadsledaren inom logistikfastigheter. 
Vi är nu starkare och mer motiverade än någonsin att utveckla 
kostnadseffektiva lösningar som bidrar till dina framgångar. 
Vårt globala team har stor kunskap om logistik inom olika 
branscher. Den kunskapen använder vi gärna tillsammans 
med dig, här på hemmaplan.

Prologis_215x270.indd   1 05.09.2011   13:16:00 Uhr
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på elmia Nordic rail – Future Transport 
den 4 – 6 oktober i Jönköping träffas be-
slutsfattare från hela Norden. Hittills 
är 134 seminarier inplanerade under de  
två och en halv mässdagarna. Mässorna 
arrangeras vartannat år i Jönköping. 

Bland ämnena märks höghastighets-
tåg, intermodalitet, ITS, intelligenta 
transportsystem, det nya säkerhets- 
systemet ERTMS som nu rullas ut för  
att underlätta gränsöverskridnade tåg-
trafik och godsstrategier i Norden, 

Elmia Nordic Rail fokuserar enbart 
på järnvägsbranschen. Systermässan tar 
även ett grepp om intermodala lösning-
ar. Bland utställarna finns tillverkare 
av fordon och vagnar, konsulter, företag 
inom it- och telekom, järnvägsunderhåll 
och transporttjänster. Här finns också 
hamnar, kombiterminaler och flygplat-
ser representerade liksom de nordiska 
ländernas trafikverk.

– Det händer just nu mycket i de nord-
iska länderna. Man gör stora satsningar 
på spännande infrastrukturprojekt. I 
Sverige är det just nu sådant tryck att 
det kommer bli svårt att hitta entrepre-
nörer inom landets gränser. Det bäddar 
för företag från andra delar av Europa 
och världen att komma in på den svens-

ka marknaden, säger Jörgen Nyström, 
projektledare.

Debatterna och föredragen blir  många 
och intressanta. I Norge utreds förutsätt-
ningarna för höghastighetståg, i Sverige 
förs en livlig debatt om kapacitetsbrist 
på järnvägsnätet och Danmark tar sikte 
på att bli bättre som transitland i norra 
Europa.

kapacitetsbrist och flaskhalsar
Följden av vinterns förseningar med in-
ställda tåg och tusentals drabbade rese-
närer, är en infekterad debatt – inte minst 
på politiskt nivå – om ansvarsfrågan. 

Järnvägsbranschen pekar på att pro-
blemen förvärrats av eftersatt underhåll 
i kombination med stor kapacitetsbrist i 
det svenska järnvägsnätet. Eftersom nä-
tet är utnyttjat till bristningsgränsen ger 
även små störningar problem. Bristen på 
kapacitet är något som tågoperatörer och 
transportköpare påtalat i många år.

Godstrafiken var lika hårt utsatt som 
persontrafiken och industrin fick extra-
kostnader för uteblivna och försenade 
leveranser. Särskilt problematiskt var 
det för den tunga basindustrin som är 
beroende av järnvägen.

I den politiska debatten talas nu allt-

mer om behovet att komma tillrätta med 
kapacitetsbristen och att förbättra un-
derhåll och drift. Infrastrukturminister 
Catharina Elmsäter-Svärd talar om att 
”vårda det vi har”. I vintras anslog reger-
ingen 800 miljoner kronor extra till drift 
och underhåll i år. Regeringen gav också 
Trafikverket i uppdrag att utreda kapa-
citetsbristen och komma med förslag på 
åtgärder – en utredning som ska vara 
klar 1 oktober.

trängselskatt för vad?
Våren 2010 presenterade regeringen den 
långsiktiga planen för infrastrukturen. 
När det gäller järnvägen, prioriteras att 
lösa upp de värsta flaskhalsarna. Den 
nationella transportplanen sträcker sig 
fram till 2021 och omfattar totalt 497 

miljarder kronor. 200 miljarder går till 
drift och underhåll av väg och järnväg. 
Investeringar görs framför allt kring 
storstäderna: I Stockholm satsas nära 
100 miljarder på flera stora nya vägpro-
jekt. I Göteborgsregionen ska 61 miljar-
der investeras i flera stora tunnelprojekt, 
motorvägar, ny bro över Göta älv och ut-
byggd järnväg. Storstadssatsningarna 
kräver dock att regionerna själva bidrar 
med pengar. Trängselskatt blir viktig 
för att finansiera projekt som Förbifart 
Stockholm trots att den från början var 
tänkt främst för förnyad kollektivtrafik. 
Om detta och andra heta frågor blir det 
säkert debatt på Elmia.

Intelligent Logistik är mediapartner 
till både Elmia Nordic Rail och Elmia 
Future Transport 2011. n

Framtidens järnväg i fokus på Elmia
Två mässor med konferenser på Elmia i Jönköping 
speglar heta frågor om tåg och infrastruktur.

underhåll av befintligt järnvägsnät är en stor utmaning för att få säkrare tågtrafik.  

Intermodal får premiär 2012
en ny logistikmässa i Örebro, mitt i sve-
rige och mitt i en expansiv och innovativ 
logistikregion får premiär den 19–20 sep-
tember 2012

logistik är ett växande område med allt-
fler sysselsatta och med en snabb och spän-
nande teknik- och kunskapsutveckling.

intermodal är en ny logistikmässa för 
att möta intresset från alla som är intres-
serade av nya affärer, nytänkande och 
innovativa lösningar inom logistikområdet 
när det gäller teknik, it-stöd och konsul-
ting. intermodal arrangeras på Conventum 
i centrala Örebro, och i samarbete med  
logistikregionen.

Mötesplats för affärer
Örebroregionen, som sedan flera år har ett 
reginolt samarbete inom logistikregionen, 
ligger mitt i landet och har nära till allt. i 
regionen finns Hallsbergs riksbangård med 
väletablerad torrhamn och kombiterminal. 
här går bergslagsdiagonalen, e18 och e20 
och en av landets största flygplatser, som 
stadigt växer både när det gäller frakt-,  
reguljär- och charterflyg. Inom region på-
går ett intensivt utvecklingsarbete inom 
logistikområdet – ett arbete som involverar 
regionens samtliga kommuner, regionför-
bundet Örebro och privata logistikintensiva 
företag.

Örebroregionen är ett av sveriges star-

kaste logistiklägen med många färsta eta-
bleringar t.ex. Postens nya brevterminal 
och train alliance nyetablering av tågun-
derhåll i hallsberg och dhl express ny-
satsning vid Örebro flygplats.

kan visa ny intermodal teknik 
Örebro universitet uppgraderar sitt enga-
gemang inom logistikforskning och logistik-
utbildning.

ett digert konferensprogram även med 
nordiskt och internationellt deltagande pla-
neras också.

det handlar om alla de fyra stora trans-
portslagen, järnväg, väg, flyg och sjöfart, 
men med betoning på det intermodala mö-
tet mellan dem.

Conventum är en av sveriges största 
och mest moderna anläggningar för kon-
gresser, konferenser, nöjen och mässor.
det ligger mitt i centrala Örebro med gång-
avstånd till kommunikationer, hotell, shop-
ping och nöjen. 

Med gångavstånd till Örebro södra pla-
nerar intermodal att kunna visa besökarna 
den senaste tekniken för att enkelt lasta 
och lossa trailers på järnvägsvagnar.

att lyfta över lastbilstrailers till järnväg 
är en teknik där Sverige har utvecklat flera 
intressanta lösningar och som anses ha 
stor potential för att göra järnvägsgods till 
ett verkligt alternativ på längre sträckor. n

foto: iNfraNorD

SpäckaD kaLeNDer 4–7 oktober 
tre av årets viktigaste evenemang äger rum samtidigt i början av oktober.
• Tekniska Mässan stockholm, 4–7 oktober
• Elmia Nordic Rail/Future Transport Jönköping, 4–6 oktober
• Lean Forum 2011 södertälje, 4–5 oktober 
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For more information visit www.nreplogistics.se

+46 8 678 16 63 • www.nreplogistics.se • Kungsgatan 42 • 111 35 Stockholm Sweden
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automation och produktion är i fokus 
nästa år på en ny mässa för nordisk in-
dustri “Manufacturing & Automation 
Expo”, med premiär i oktober 2012 på 
Stockholmsmässan.  

Nyckeln till bättre produktivitet inom 
den nordiska tillverkningsindustrin 
ligger i automatiserad produktion och  
effektivare logistikprocesser, säger Björn 
Lindforss.

Branschorganisationen Machine and 
Tool Association of Sweden – MTAS, har 
tecknat ett samarbetsavtal med Stock-
holmsmässan. MTAS organiserar svens-
ka tillverkare av maskinutrustning och 
verktyg.

– Avtalet med Machine and Tool As-
sociation of Sweden är mycket glädjande 
och viktigt steg för oss, förklarar Stock-
holmsmässans VD Patric Sjöberg. Bakom 
organisationen står cirka 30 svenska till-
verkare av maskinutrustning och verk-
tyg, flera svenska exporttunga företag.

Arrangemanget ska omfatta automa-
tionskomponenter, automations- och pro-
duktionssystem, verktygsmaskiner och 
verktyg samt tjänster, seminarier och 
aktiviteter kring leanbaserad tillverk-
ning för konkurrenskraftig automation 
och produktion.

Manufacturing & Automation Expo 
har premiär 23–26 oktober 2012. n

– årets nyhet på Tekniska mässan 4 –7 
oktober blir evenemanget Blech Nordic 
2011 som samlar runt 100 utställare från 
17 länder, varav nära hälften är svenska.

På Blech Nordic visas maskiner, ut-
rustning och lösningar för plåtbearbet-
ning. Utöver de två industrimässorna 
genomförs även Embedded Conference 
Scandinavia i en av hallarna.

– Ett 30-tal logistikföretag ställer ut 
och visar lagerhantering och truckar  

m m, säger Björn Lindforss, projektledare.
Swisslog, som är totalintegratör av 

logistiska lösningar är en av utställarna 
och kommer att visa sina automatiserade 
system för lagring och plock av smågods. 
Förutom flera nya produktern för auto-
matisering, visar Swisslog också trans-
portörssystemet och lättgodskranar.

ökade investeringar under 2011
– Svenska teknikföretag och industri 
haft en stark inledning på året och att 
det avspeglas i ökat investeringsbehov.  
Förväntningarna ligger på ungefär 10 

procents ökning under 2011. Den senas-
te tidens finansoro har dock påverkat 
svensk industri till viss del, vilket däm-
pat inköpschefernas förväntningar nå-
got, menar Bengt Lindqvist från Teknik-
företagen i en analys inför den närmaste 
framtiden för svensk industri. 

   – Vi går från ett läge av högt tryck 
till ett mer normalt läge och trots den 
oro vi nu ser finns det skäl att se ljust  
på framtiden, förklarar han.

uppfinnare jubilerar
Under mässan kommer Svenska Upp-
finnareföreningen att fira sitt 125 års 
jubileum och tillsammans med Stock-
holmsmässan m fl dela ut det välkända 
innovationspriset – SKAPA.

Liksom tidigare arrangeras Ungdoms-
projektet på årets Tekniska Mässan, där 
elever från gymnasieskolor i Mälardalen 
– med inriktning teknik – kommer till 
mässan på studiebesök. n

Plåt och investeringar  
på tekniska Mässan

” Det blir allt från designverktyg och 
bearbetningsmaskiner till automa
tion och skräddarsydda system” 
säger Björn Lindforss.

Ny nordisk industrimässa

10årsjubileum för Lean Forum
i år fyller lean forums konferens tio år. det 
firas på  Lean forum i Södertälje 4–5 oktober.

för varje år har antalet deltagare vuxit.
årets stora nyhet är – leanlab – ett kun-

skapslaboratorium med studiebesök och 
workshops. astraZeneca och scania, som 
framgångsrikt lever och utvecklar lean i sina 
organisationer. södertälje kommun och den 
kommunala koncernen telge som båda im-
plementerar och jobbar med lean till vardags, 
berättar om hur de systematiskt arbetar med 
lean och ständigt utvecklas både genom 
framgångar och misslyckanden. 

de kommer särskilt att visa hur de häm-
tar och söker ny kunskap för att utveckla och 
förbättra sina processer, tjänster och produk-
ter. södertälje kommun redovisar hur de tar 
nästa steg i sin välfärdsproduktion. 

dag två följs upp med talare som redovisar 
praktiska erfarenheter ger sin syn på lean- 
processens och ledarskapets utmaningar. 

Lean or not to Lean? är rubriken när 
professor Zoe randor utmanar begreppet 
”Lean” och visar modellen ”House of Lean” 
för offent lig verksamhet

På södertälje sjukhus startade de första 
lean piloterna 2010. nu börjar arbetet ge re-
sultat. i små grupper får konferensdeltagarna 
träffa med arbetare bl.a. från akuten, ope-
ration och från de nystartade projekten på  
gyn-  och medicinmottagningen. 

Det finns ett fullspäckat seminarie- 
program. Missa inte scaniachefen leif Öst-
ling som berättar varför ett metodbaserat 
arbetssätt med ständiga förbättringar är ett 
vinnande koncept. n
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Alla vägar bär till 
Halmstad.
Halmstad har en unik placering i en av Sveriges snabbast växande 
regioner. Central fl ygplats, dubbelspår, motorväg och en av landets 
modernaste hamnar gör Halmstad till den perfekta etablerings-
orten även ur ett logistiskt perspektiv.
 Vill du veta mer om Halmstad som etableringsort? Hör av dig till 
oss på Halmstads Näringslivs AB.

Halmstads Näringslivs AB

Tel: +46 (0) 35 - 13 70 00
www.halmstadsnaringsliv.se 

Halmstad Hamn

Tel: +46 (0) 35 - 15 53 00
www.halmstadhamn.se

Ny miljösmart 
logistikpark i Falköping
Nu börjar vår vision bli verklighet och vi är redo att ta emot 
etableringar i vår nya logistikpark. Vi satsar för framtiden på effektiv 
logistik med bland annat en kombiterminal/dryport som har direkt 
anslutning till Västra stambanan samt omgivande vägsystem. 
Välkommen att skaffa dig ett fördelaktigt läge i vår nya logistikpark!

KONTAKTPERSONER  ·  FALKÖPINGS KOMMUN 

Utvecklingschef Leif Bigsten   ·   0705-93 03 63
Näringslivschef Magnus Sundén   ·   0727-33 23 06

www.skaraborglogisticcenter.se
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i ett gemensamt yttrande skriver de 
fem nordligaste länen att Trafikverket 
underskattar kapacitetsproblemen i 
norr. särskilt stora är bristerna i den 
botniska korridoren. 

– bara i norrbotten ska 200 miljar-
der kronor investeras de närmaste tio 
åren och redan idag vittnar flera företag 
om att kapacitetsproblemen är så stora 
att industrin inte ser järnvägen som ett 
alternativ, säger Per-ola eriksson, lands-
hövding i norrbotten i en kommentar. 

Trafikverket utreder just nu järnvä-
gens behov av ökad kapacitet fram till 
2050, och den första delen som avser 
perioden 2012–2021 är ute på remiss 
till 1 oktober. enligt länens yttrande är 
en ökad satsning på järnvägsnätet i 
norra sverige nödvändig för ökad natio-
nell tillväxt, och förslagen på åtgärder i 
utredningen otillräckliga. 

”Vi befinner oss i en stark industriell 
expansion och med en kraftig ökning av 
persontrafik på järnväg. En stor del av 
landets godstransporter börjar i norra 
sverige och drabbas hårt av stora stör-
ningar och kapacitetsproblem,”skriver 

norrlandslänen i sitt yttrande.
de pekar ut två stora objekt, ostkust-

banan gävle-härnösand och norrbot-
niabanan Umeå-luleå, i den botniska 
korridoren som bör prioriteras. 

”Länen anser att utredningen bör 
ange ett alternativ med åtgärder till 
2021 som släcker alla akuta behov 
och inte lämnar sträckor som fortsätter 
att skapa kapacitetsproblem för både 
person- och godstrafiken. Mer statliga 
resurser måste skjutas till än den ram-
ökning på 38 miljarder fram till 2021 
som föreslås i utredningen.”

”för sent och för lite”
regeringen meddelade i slutet av 
augusti att man vill satsa totalt 3,6 
miljarder extra på att förbättra drift och 
underhåll av järnvägarna i sverige.

Ulf adelsohn, nyligen sparkad ordfö-
rande i sJ om förslaget:

– den här satsningen skulle ha kom-
mit senast 2005. det här är långt ifrån 
nog. det kommer att ta många år innan 
den svenska järnvägen är i ordning.

Miljöbov. Copyright: robert Nyberg

Många ”gröna 
korridorer” i 
Sverige

sedan andra världskriget har 
cirka 6000 km järnväg lagts 
ner i sverige. 

en ”grön korridor” på 
bangården i tibro sommaren 
2011.

” Ökad satsning på järnvägsnätet  
i norra Sverige nödvändig”

vilken är din bästa infrastruktursatsning?
vi har frågat två politiker, två experter och en meterolog om vilka infrastruktur-
satsningar de vill prioritera.

catHarINa eLMSäter-SvärD INfraStrukturMINISter:
”Nu är det Citybanan och Förbifart Stockholm. Dessutom gäller det att vårda 
den infrastruktur vi har.”

toMMy WaIDeLIcH, ekoNoMISk-poLItISke taLeSperSoN (S) 
”All forskning visar att investeringar i infrastruktur är mycket lönsamma för 
samhället. allra viktigast är i nuläget investeringar i järnvägsnätet, framför 
allt i de storstadsnära områdena. såväl underhåll som nyinvesteringar är 
helt nödvändiga för att minimera riskerna för tågkaos och för att förbättra 
möjligheterna till miljövänliga person- och godstransporter med järnväg.” 

pär HoLMgreN MeteroLog:
”Att få fram miljövänligt bränsle med satsningar på biogasanläggningar –  
fler stora och småskaliga anläggningar för bränsle till olika typer av kortare 
lokala transporter.

Men biogas är väl ingen infrastruktursatsning?
— Jo,vi kommer alltid att behöva vägtransporter. därför är det den bästa 

satsningen ur ett miljöperspektiv.

StefaN back, aNSvarIg fÖr HåLLbar LogIStIk INoM  
traNSportgruppeN.
”Satsa på Gröna korridorer. På kort sikt är det mest effektivt att satsa på 
återinvesteringar i befintligt järnvägsnät och få bort det värsta flaskhalsarna. 
På längre sikt – snabbtågssatsningar.” 

Jerker SJÖgreN, tIDIgare SakkuNNIg NärINgSDeparteMeNtet, Nu 
proJektaNSvarIg LINDHoLMeN ScIeNce park
”Viktigt är integrerade upplägg och gröna hubbar. Den första gröna korrido-
ren som är mest krut i och som kommer igång först som pilotprojekt är från 
oslo via göteborg till rotterdam.

På sikt att alla europas 32 huvudstäder sammanfogas i ett nät och 
flaskhalsarna elimineras.”
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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!

Företag

Org.nr

Postnr

Beställare

Postadress

Ort

Intelligent Logistik

Citylogistik 
i Göteborg

Reportage från 

Ericsson i Borås

Intelligent Logistik

Huggsexa om 

Apotekets affärer

Tema: Svenska 
logistiklägen

Intelligent Logistik
 www.intelligentlogistik.se

 Pris: 65 kr. Nr 4/5 maj 2008

 INKÖP            LOGISTIK            PRODUKTION            AFFÄRER

Med PLAN-nytt
Lean på Scania, Volvo och i Vara

Miljölogistik med förhinder

Globaliseringens gränser

Infrastruktur

Sommarnummer

Låt transporterna 

ta vattenvägen

Frankeras ej
mottagaren

betalar portot

Intelligent Logistik HB

SVARSPOST
20492681
761 10 Norrtälje



Varje dag passerar stora mängder gods och varor Stockholms infarter och det finns ett stort 
behov av mer hållbara och effektiva lösningar för transporter. 

Därför bygger Jernhusen en ny omlastningsterminal i Årsta partihandelsområde. Ett topp-
modernt logistikcenter där transporter kan ta sig nästan hela vägen in till city via järnväg. 
Närheten till E4, Södra länken, Huddingevägen och Liljeholmsbron sparar både tid och pengar. 
Och väljer man el- eller biogasbilar för lokal distribution blir leveranskedjan i princip koldioxidfri. 
En satsning som kan göra stor skillnad för företag, människor och miljö.

Nästa Årsta?
Nu letar vi efter företag som vill vara med och påverka både utformning och användning 
av det nya logistikcentret tillsammans med oss. Inflyttning beräknas till första kvartalet 2013. 
Anmäl ditt intresse på tagplats@jernhusen.se 

Snabba fakta!
Scanna QR-koden med din smartphone för detaljinformation om det planerade 
logistikcentret, eller besök www.kombiterminaler.se och se ytterligare 12 orter 
där våra godsterminaler kan utvecklas till moderna logistikcenter.
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Elmia NORDiC Rail OCH
Elmia FutuRE tRaNspORt 
4–6 OktOber 2011

www.elmia.se/futuretransportwww.elmia.se/nordicrail

Nordisk konkurrenskraft i en global omgivning

“Godstransporter samhällsnytta” diskuteras 

på vår konferens. Delta i dialogen och anmäl 

dig på www.elmia.se/futuretransport


