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Heta logistikfastigheter
Svenska logistikfastigheter är  
eftertraktade investerings objekt.  
I år byggs det mer än 2010. sid 6
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Nordens största hamn gör att 
GöteborG toppar listan 
över sveriges bästa logistik
lägen även 2011.
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2. Intelligent Logistik
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för 7:e året publicerar Intelligent Logis
tik listan över Sveriges bästa logistiklä
gen. Från starten har listan utvidgats 
från 20 till 25 orter och regioner. Det är 
en listning som väckt större och större 
intresse för varje år vi publicerat den. I 
den här tematidningen hittar du den på 
sidan 4–5.

Det stora intresset är inte så konstigt. 
Med ökad handel och konsumtion kom
mer behovet att hantera och distribuera 
konsumtionsvaror bara att öka. Sverige 
framstår sedan länge som den naturliga 
platsen för ett nordiskt centrallager. Ett 
nytt centrallager eller en stor logistikan
läggning för tredjepartslogistik, kan be
tyda något hundratal nya arbetstillfällen 
för den kommun som får etableringen. 
Ur kommunalekonomisk synpunkt är det 
en stor vinstlott i form av nya skattekro
nor. Särskilt för en mindre kommun kan 
det tillskottet vara betydande.

 De kriterier som väger tyngst vid 

listningen – närheten till marknaden 
och infrastrukturen – ändras inte nämn
värt år från år. Därför är placeringarna 
på listan tämligen stabila.

 Idag ökar intresset för hållbara trans
portsätt. Ur miljösynpunkt är sjöfart och 
järnväg att föredra framför godstran
sporter på väg. Alltfler varuägare kräver 
järnvägsanslutning – även om de inte 
alltid ännu utnyttjar möjligheten.

Den trenden gör det därför naturligt 
att i nästa listning ta med ett nytt kri
terium – möjligheten till mer hållbara 
godstransporter.

 Intelligent Logistik kommer både 

som temabilaga i Dagens Industri tre 
gånger om året, som affärsmagasin, som 
bevakar inköp, logistik, produktion och 
affärer och som aktuell nyhetswebb på 
www.intelligentlogistik.se.

Med en upplaga på över 100 000 för 
varje temabilaga och cirka 11 000 för 
magasinet vågar vi hävda att vi når 
hela den svenska logistikbranschen 
med en större upplaga än någon annan 
branschtidning. 
 

nästa nummer av affärsmagasinet intelligent logistik kommer vecka 13.

Därför är logistikläget så viktigt
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Med ökad handel och 
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och distribuera konsum-
tionsvaror bara att öka.

Från järnvägs-knut till dryport Dryports ska öka järnvägs-godset. Men vad krävs för att en kombiterminal ska bli en succé?

Grönare sjöfart ska rädda Östersjön
Nya hårdare miljökrav kan tvinga sjöfarten byta bränsle.
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Nordens största hamn gör att GÖTEBORG TOPPAR LISTAN över Sveriges bästa logistik-lägen även 2011.
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4–5 | sveriges 25 bästa logistiklägen  
6 | svenska logistikfastigheter heta
9 | dryports svaret på världshandelns tillväxt
11 | Hamnar i sydost laddar för ökade flöden

12–13 | transportköpare kräver grönare sjöfart
15 | det våras för inlandsbanan
17 | dubai – världens närmaste logistikläge
19 | isbrytaren håller exporten igång

20 | nytt logistiktänk i sjukvården
21 | Minister – men inte över vädret
22 | Vårens logistikevenemang

Innehåll nr 1 2011

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

www.portgot.se



FLOW TO MAKE 
BUSINESS GROW.

Oss människor emellan
Linda är 36 år. Hon bor i Stockholm. Sambo. Lägenhet. Hund. 

Markus är 19, bosatt i Göteborg. Singel. Studerande. 

Anna är 46. Hon bor i Malmö. Gift. Villa. Två barn. 

PS. LogPoint South Sweden ligger utmed E4:an mellan 

Jönköping och Vaggeryd. Nära Linda, Markus och Anna.

Nära Oslo, Helsingfors och Köpenhamn. Nära Europa. 

En närhet som bland annat tilltalar IKEA, Elgiganten, 

Electrolux och Aditro. Välkommen att etablera dig här 

du också. DS. 

www.logpoint.se

Varje dag köper Linda, Markus och Anna produkter som distribueras via LogPoint South Sweden. 

Kläder, möbler, vitvaror och livsmedel som transporteras till »deras« butiker via tåg, flyg och lastbil.

De tänker kanske inte just på det när de handlar. Men vad alla tre däremot tänker på är att köpa pris-

värda, miljöanpassade produkter. Det kan företagen på LogPoint erbjuda genom effektiva lagrings-

och transportlösningar på ett av Sveriges största logistikcentrum. 
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4. Intelligent Logistik

Här är Intelligent Logistiks lista över Sveriges 25 bästa 
logistiklägen 2011. Den visar bästa etableringsort för 
centrallager med distribution av konsumentprodukter. 
Årets stora vinnare är Jönköping. Sedan 2005 har  
Jönköping /Nässjö/Vaggeryd klättrat från 8:e till  
delad 3: plats.

för 7:e året publicerar Intelligent Logistik här lis
tan över Sveriges bästa logistiklägen.

Det geografiska och demografiska läget, det vill 
säga närheten till konsumenter och marknad, är 
huvudkriterium och väger, tillsammans med in
frastrukturen, tyngst för en regions placering på 
listan.

Närhet till den demografiska tyngdpunkten ger 
också kortast distributionsväg för de konsument
produkter som vi utgår ifrån.

Sveriges demografiska eller befolkningsmässiga 
mittpunkt ligger i Hallsbergs kommun, strax söder 
om Örebro. Härifrån nås den största delen av befolk
ningen med kortast avstånd vid distribution. Det 
gör att de cirka 2/3delar av Sveriges yta som ligger 
norr om Gävle, liksom sydligaste Sverige, hamnar 
långt från den demografiska tyngdpunkten. Därför 
dominerar Mellansverige toppen på listan.

Jönköping vinnare
StorGöteborg har ända från början kommit etta 
på listan. Nordens största import och exporthamn, 
med oceangående direktlinjer och 26 pendlar för 
järnvägsgods, är en stark faktor när alltmer konsu
mentprodukter importeras från Sydostasien. Kort 
avstånd från hamn till lager ger låga logistikkost
nader. En på det hela taget mycket väl fungerande 
transportinfrastruktur, spetsutbildning i logistik 
vid såväl Chalmers Tekniska Högskola som Han
delshögskolan vid Göteborgs universitet, ger topp
poäng  för tillgången till logistikkompetens. Ett 
starkt regionalt samarbete inom BRG och LTS, ger 
också poäng till Göteborgsregionen.

Jönköpingsregionen med Nässjö och Vaggeryd 
har de senaste åren fått en rad stora nya logistik
etableringar. Tre år i rad har regionen toppat listan 
över tillkommande logistikytor (centrallager).

Jönköpingsregionen ligger längre från den de
mografiska tyngdpunkten än Örebro och Norrkö
ping, men det kompenseras i viss mån av närheten 
till de befolkningstäta regionerna StorGöteborg 
och sydvästra Skåne.

Experts nya centrallager i Vaggeryd på 60 000 
kvadratmeter är det senaste stora tillskottet. Infra
strukturen har också förbättrats, med tre kombi
terminaler. Ny torrhamn stärker infrastrukturen. 
I toppen går därför Jönköping/Nässjö/Vaggeryd nu 
upp på 3:e plats, som man delar med Örebro.

Norvik stärker södra storstockholm
Den blivande storhamnen i Norvik kan stärka 
södra StorStockholm. Trängseln i centrala Stock
holm delar dock fortfarande StorStockholm i två 
separata logistikområden, där det norra är mest 
expansivt. Närheten till Arlanda, Sveriges största 
logistikarbetsplats och en kombiterminal i Rosers
berg stärker norra Stockholm, dit vi också räknar 
Sigtuna, Bro, Håbo och Enköping. Med nya etable
ringen av Coops fryslager, är särskilt Enköping en 
av årets uppstickare.

Örebroregionen där Hallsberg ingår, ligger när
mast Sveriges demografiska mittpunkt och är också 
den större ort i Mellansverige som i praktiken har 
bäst distributionsmöjligheter både till hela den be
folkningstäta Mälarregionen och till västra Sverige 
och delar av Norge. Det väl fungerande regionala 
logistiksamarbetet i Logistikregionen stärker 
regionen. Förutom de kommuner som ingår i 
samarbetet, räknar vi även Askersund till Öre
broregionen.

Sedan starten är Katrineholm den 
verkliga raketen på listan och går nu 
upp till plats 14 från plats 21 för två 
år sedan. Med öppnandet av den nya 
kombiterminalen stärks ställningen 
ytterligare.

Hässleholm med stambaneläge och 
nytt logistikområde går, tillsammans 
med Kristianstad och Åhus, upp till 
plats 18. Gnosjöregionen, det vill säga 
Gnosjö, Värnamo och Gislaved, går också 
upp en plats, till plats 19.

demografin missgynnar sydsverige.
Öresundsregionen i Danmark och Sverige, 
är Nordens största och mest expansiva inter
regionala tillväxtområde, med Sveriges näst 
största containerhamn i Helsingborg. När 
Malmös norra hamn står färdig, kommer Mal
mö säkert att få se nya logistiketableringar.

DSV:s nybygge i Landskrona är en av de 
största logistiksatsningarna i Sverige just 
nu. Men vill man nå hela Sverige med distri
bution, ligger Skåne alltför långt från Sveriges 
demografiska tyngdpunkt för att komma i top
pen på listan. 
 av gösta hultéN

•Läs mer om varje logistikläge på:  
www.intelligentlogistik.se/logistiklagen

6 kriterier stYr plaCeriNgeN
här är de sex kriterier som avgör placeringen på listan 
samt de olika kriteriernas respektive tyngd.

1. geografiskt läge, med närhet till sveriges demogra
fiska tyngdpunkt. (25 poäng)

2. allsidighet och tillgänglighet i logistisk infrastruk
tur i form av vägar, järnvägar, hamnar, fraktflygplatser 
och kombiterminaler. (25 poäng)

3. volymen av tillkommande logistik yta de senaste 
fem åren. (20 poäng)

4. samlat utbud av logistikservice, relevant aka
demisk utbildning och tillgång till arbetskraft. (10 
poäng)

5. samarbetsklimat och nätverk inom regionen. (10 
poäng)

6. pris och tillgång på färdigplanerad mark för nyetab
lering.(10 poäng)

FAKTA

Här är Sveriges 25 bä sta logistiklägen 2011
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Intelligent Logistik. 5

Här är Sveriges 25 bä sta logistiklägen 2011

1. storgöteborg

2. Norrköping/linköping

3. örebroregionen (örebro,hallsberg,arboga,kumla,askersund)

3. Jönköpingsregionen (Jönköping, Nässjö, huskvarna, vaggeryd)

5. Norra storstockholm(upplands väsby, sigtuna, enköping, bro, håbo)

6. eskilstuna/strängnäs

7. västerås/köping

8. boråsregionen (borås, härryda, ulricehamn)

9. helsingborgsregionen

10. malmöregionen (malmö, lund, landskrona)

11. södra storstockholm. (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

stockholm norr växer
arlanda flygplats är sveriges största logistikarbetsplats, med över 
15 000 sysselsatta. strax söder om arlanda, i logistikparken stockholm 
Norr, vid e4 in mot centrala stockholm, planeras en ny stor kombi
terminal. Ny brevterminal ger rosersberg 1 000 nya logistikjobb.

nytt loGistikområde vid GöteborGs hamn
göteborgs hamn är Nordens största. Containervolymerna ökar och 
alltmer gods går via järnvägspendlar. Nu byggs en ny logistikpark nära 
hamnområdet, ett tillskott som ytterligare stärker hamnen som attraktivt 
logistikläge. på en total yta av 170 000 kvadratmeter byggs nya lager 
och logistiklokaler på mellan 2 000 och 40 000 kvadratmeter.

1

norrköpinG ökar hamnvolymerna
holmens nyöppnade sågverk utanför Norrköping är Nordens största såg
verk. genom att logistik och lagring av sågade trävaror sker i pampus
hamnen i Norrköping stärks hamnens ställning som sveriges viktigaste 
hamn för trävaror. i linköping har scan byggt nytt storlager.

2

5

JönköpinGsreGionen fick mest nya laGer
den nya torrhamnen och möjligheten att snabbt få tillgång till planlagd 
mark var avgörande när elektronikkedjan expert valde vaggeryd för sitt 
nya centrallager. sammanlagt blir de totalt tillkommande logistikytorna 
i vaggeryd, Jönköping och Nässjö cirka 300 000 kvadratmeter på tre år. 
det är mest i landet.

3

foto: leNa soNNe foto: prologis

foto: swedavia/lasse modiN

prologis park i Jönköping.

hallsberG får 350 nya loGistikJobb
hallsberg tog hem striden om postens nya brevterminal, där 350 perso
ner kommer att arbeta. terminalerna i karlstad och västerås flyttas hit. 
terminalområdet är på 100 000 kvm intill västra stambanan.

– målet är att föra över långväga transporter till järnväg. därför krävs 
ett läge efter stambanan något så när mitt i sverige, säger regionchefen 
anders Åhman.

3 postens nya brevterminal.
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6. Intelligent Logistik

2010 blev ett år med små tillskott av nya 
logistikytor.

– Det tillkom bara cirka 140 000 kva
dratmeter mot cirka 500 000 under 2009, 
säger Peter Wiman, analyschef vid kon
sultföretaget Savills kontor i Stockholm. 

– Under 2011 förväntar vi ett tillskott 
på cirka 370 000 kvadratmeter vilket ju 
är ett rejält lyft. Men förklaringen är na
turlig – att planera nya logistikytor var 
väl inte så lockade under finanskrisåret 
2009. 

Enligt en rapport från Savills färdig
ställdes eller byggdes totalt cirka 140 000 
kvadratmeter logistikyta under 2010. 
Under 2011 kommer mer än dubbelt så 
mycket, eller närmare 370 000 kvadrat
meter att stå färdiga. Samtliga projekt 
uppförs för en dedicerad hyresgäst och 
inte ett enda byggs på spekulation.

– Hur 2012 blir är svårt att säga. Ännu 
finns inte så många aviserade projekt. 

Men det kan ju fortfarande komma till 
nya den närmaste tiden, påpekar Peter 
Wiman.

– Sett till avkastningen är svenska lo
gistikfastigheter relativt dyra jämfört med 
många andra europeiska marknader.

Många internationella investerare var 
ute och letade svenska logistikfastigheter 

förra året, men de köpte faktiskt inget.
Ett problem som Peter Wiman mött 

är att utländska köpare inte riktigt ac
cepterat strukturen på svenska logistik
fastigheter.

– De svenska anläggningarna är ge
nerellt sett mindre än på andra markna
der och de internationella köparna har 
mycket höga krav på de tekniska speci
fikationerna. De vill till exempel ha höga 
takhöjder och god bärighet i golv. Det är 
en klar omsvängning jämfört med tidi
gare under 2000talet. Då köpte stora in
ternationella fastighetsinvesterare gärna 
svenska kommersiella fastigheter, inklu
sive logistikfastigheter. Nu är det istället 
svenska investerare som köper mest.

Nordiska köpare 
– Huvuddelen av köparna var svenska 
bolag, och endast tre affärer genomför
des med internationella köpare, där två 

affärer gjordes med norska 
köpare och ett köp med en 
dansk investerare, säger Pe
ter Wiman.

Det var DnB Nor som 
köpte 9 000 kvadratmeter 
av Skanska med AstraTech 
som hyresgäst, norska Solist 
som köpte Lindex centralla

ger i Partille om 15 000 kvadratmeter 
och danska Nordic Real Estate Partners 
som köpte 23 000 kvadratmeter i Viared 
utanför Borås. NREP äger för övrigt ti
digare grannfastigheten om 60 000 kva
dratmeter som har DSV som hyresgäst.

Återhämtningen på den svenska fast
ighetsmarknaden som helhet har annars 

gått förvånansvärt snabbt efter finans
krisen. Redan i Q4 2009, hade transak
tionsvolymen fördubblats jämfört med 
föregående kvartal. Sedan dess har ök
ningen på årsbasis mer än fördubblats 
varje kvartal.

Den totala transaktionsvolymen för 
fastighetsaffärer under 2010 var 110 
miljarder kronor enligt fastighetsför
medlarna Jones Lang La Salle. Det är 
en ökning med 131 procent jämfört med 
föregående år.

Enbart under fjärde kvartalet 2010 
gjordes affärer för 42,7 miljarder kronor 

det vill säga nästa lika mycket som hela 
2009. Volymen för internationella trans
aktioner ökade med hela 259 procent. 
I de allra flesta fall var det utländska 
aktörer på säljsidan och kapitalstarka 
svenska aktörer, på köparsidan. Den 
främsta anledningen är att den svenska 
fastighetsmarknaden, i likhet med den 
svenska ekonomin i stort, presterat bätt
re än övriga Europa. Det har gett ett bra 
tillfälle för utländska aktörer att sälja 
fastigheter de förvärvade i Sverige för 
5–10 år sedan.   
 av gösta hultéN

Svenska logistikfastigheter är ett åtråvärt  
investeringsobjekt. Men förra året kammade  
de utländska köparna noll. I år växer också  
nybyggena kraftigt.

Nya logistikfastigheter växer 
med över 150 procent i år

•aberdeen asset manage
ment är en av europas ledande 
förvaltare av fastighetskapital. 
förvaltar totalt cirka 30 miljar-
der i fastighetsinvesteringar. 

•axfast ägs av axel Johnson 
gruppen och är specialiserad 
på fastigheter för handel och 
logistik främst i stockholm, gö-
teborg, skåne och norrköping. 
2009 värderades beståndet till 
4,1 miljarder kronor. 

•Bockasjökoncernen äger och 
förvalta fastigheter för logistik, 
lagershopar och lätt industri 
bland annat åt ericsson, dhl 
och netonnet. har 65 000 kva-
dratmeter logistikytor och cirka 
100 000 kvadratmeter under 
produktion. 

•brinova fastigheter ab 
äger 372 000 kvadratmeter 
logistikyta främst i södra och 
mellersta sverige. delägare i 
Platzer fastigheter, fastighets 
ab tornet och katrineholms 

logistikfastigheter ab.

•Corem property group ab 
äger och förvaltar 128 fastig-
heter med en uthyrbar area på 
cirka 790 000 kvadratmeter, 
bland annat logistikfastigheter.

•eklandia äger cirka 10 000 
kvadratmeter lager-och industri-
lokalyta, främst på hisingen i 
göteborg.

•Fastpartner är ett fastighets-
bolag med sve-olof Johansson 
som grundare och huvudä-
gare. äger över 300 000 kvm 
industri-och lagerytor varav 
huvuddelen lagerytor i gävle 
och stor-stockholm.

•hemfosa är nystartat med 
kapitalstarka institutioner i ryg-
gen. äger, förvaltar och handlar 
med bl a logistikfastigheter. har 
nyligen köpt dsV:s 50 000 kva-
dratmeter stora logistikprojekt i 
landskrona, 20 000 kvadrat-
meter av nCC i göteborgs hamn 

samt MeCas och skanlogs lager 
i eskilstuna. 

•Jernhusen, har bildats ur sJs 
fastigheter och är en av sveri-
ges största fastighets ägare av 
stationsmiljöer.  
Planerar nya logistikanläggning-
ar i Västerås stockholm/årsta 
och helsingborg.

•kilenkrysset äger hela 2,5 
miljoner kvadratmeter planlagd 
mark, främst för logistik. 
största satsningsområdet är 
nu stockholm norr, söder om 
arlanda, där ny kombiterminal 
planeras.

•kungsleden som äger 559 
fastigheter med en yta på 2,6 
miljoner kvadratmeter. Cirka 25 
procent består av industri- och 
logistikfastigheter. har ökat 
exponeringen mot logistikfastig-
heter. 

•mattssons arbetar med fast-
ighetsutveckling och förvärvar 

mark. i nya norra hamnen i 
Malmö, har Mattssons 60 000 
kvadratmeter mark och bygger 
logistikfastighet på 30 000 kva-
dratmeter, nära den framtida 
kombiterminalen.

•Nordic real estate partner, 
Nrep investerar i fastighe-
ter i norden med fokus på 
logistik och handel. nybyggda 
logistikfastigheter i bl a borås, 
Jönköping och stockholm. hy-
resgäster är bland annat dsV, 
dhl, Pnl och box delivery. 
total uthyrbar yta 140 000 
kvadratmeter.

•Northern logistic property, 
Nlp:s affärsidé är investeringar 
i och utveckling av logistik- och 
lagerfastigheter i norden. den 
totala uthyrningsbara ytan på 
drygt 700 000 kvadratmeter.

•NCC property development 
utvecklar nya logistikanlägg-
ningar. aktiva i bl a stockholm 

nord och eskisltuna. Just nu 
bygger nCC en logistikpark på 
170 000 kvadratmeter i göte-
borgs hamn, i ett av landets 
mest attraktiva logistiklägena.

prologis är världsledande på 
att utveckla och hyr ut logis-
tikanläggningar. i sverige har 
Prologis 286 000 kvm uthyr-
ningsbar logistikyta och 73 000 
kvadratmeter under produktion. 
finns i göteborg, Jönköping/
Vaggeryd, norrköping, Örebro, 
Jordbro och arlanda. samarbe-
tar med logistic Contractor. 

•sagax investerar i kommer-
siella fastigheter, främst inom 
lager och lätt industri. Över 
1 miljon kvadratmeter i 127 
fastigheter. tyngdpunkt  
i stor-stockholm.

•Svensk Fastighetsfonds dot-
terbolag sff logistikfastighe
ter har totalt 53 000 kvadrat-
meter logistikfastighetsyta i 
Örebro, Jordbro, nyköping, 

sigtuna/arlanda och Järfälla.

•skanska kommersiell 
utveckling utvecklar fastig-
hetsprojekt inom bland annat 
logistik. har i samarbete med 
dhl byggt ny, stor terminal 
i hisings backa, göteborg.  
Cirka 50 000 kvadratmeter 
logistikytor, främst i göteborg 
och Malmö.

•sveareal äger, förvaltar och 
utvecklar 750 000 kvadratme-
ter logistikyta i logistikcentra 
och kommersiella fastigheter 
för kontor, verksamhet och 
handel i mellersta och södra 
sverige. logistikanläggningar 
och lager är ett prioriterat 
område. 
 researCh: lena sonne

FAKTA

större aktörerNa iNom logistikfastigheter

”Tidigare köpte stora interna-
tionella fastighetsinvesterare. 
Nu är det istället svenska  
investerare som köper mest.”
peter wiman, analyschef savills i stockholm.

tillkommande area  
nyproducerade  
logistikfastigheter
2009: 524000
2010: 139000
2011: 368000
2012 (preliminärt): 33000

transaktionsvolymen  
för rena logistik
fastigheter  
(i miljoner kronor)
2008: 3 500
2009: 1 400
2010: 2 800
källa: savills
not: anläggningar som ingått 
i fastig hetsportföljer med en 
majoritet av andra typer av 
fastigheter ej inräknade.

FAKTA

foto: db sCheNker



Nya logistikfastigheter växer 
med över 150 procent i år

När vi får bestämma är en kombiterminal så mycket mer än en omlastningsplats 
mellan väg och järnväg. Vi ser den snarare som en viktig del i en logistikkedja. 
Därför utvecklar vi ständigt våra kombiterminaler. Med moderna lager och nya 
logistiklösningar bidrar vi till effektivare godstransporter – något som är bra för 
både människor och miljö.

Vi utvecklar 
kombiterminaler så att 
godstrafiken blir så där 
effektiv som alla vill.

kombiterminaler.se

HAR DU
125 MILJONER BULTAR?

VI ORDNAR PLATSEN

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

MÅTTBESTÄLLD LOGISTIK
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nlpfastigheter.se
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8. Intelligent Logistik

violeta roso, 
teknologie doktor vid 
Chalmers, har nyligen 
disputerat på dryports 
roll i världens nya logis-
tiksystem.

– enkelt uttryckt är 
det vi kallar railport en 
kommersialisering av 
dryportkonceptet. den måste 
passa in i ett komplext system, 
där det finns en tillgänglig 
infrastruktur och involvera både 
privat och offentlig sektor.

hon ser en rad fördelar som 
hamnens kapacitetsökning, 
minskad miljöpåverkan, sänkta 
lagringskostnader för varuägare, 

minskad trafik i hamn-
staden och en gynnad 
regional utveckling.

– Men det finns 
dock nästan ingen 
forskning om detta, 
säger hon.  

Violeta roso har 
studerat torrhamnar 

bland annat i australien.
avståndet mellan hamn 

och torrhamn spelar ingen roll, 
menar hon.

–  en torrhamn i sidney ligger 
45 kilometer från hamnen. den 
startade 2002 och hanterar  
40 000 teU per år.  en annan 
ligger bara 18 kilometer från 

hamnen och hanterar 300 000 
teU.

en torrhamnen kan ligga 
mycket långt från uthamnen.

– I Virginia, USA, finns en 
torrhamn sedan 1989 som lig-
ger 330 kilometer från hamnen 
Port of Virginia.

– inlandsterminalen isaka 
dry Port, ligger 800 kilometer 
från dar es salam i tanzania.

– Terminalerna blir fler och 
utvecklas och ger en uppgra-
dering av servicenivån, säger 
dirk harmsen, internationell 
projektledare för eU-projektet 
dryport, där Västra götalands-
regionen är svensk leadpartner 

och initiativtagare.
– torrhamnarna är inte minst 

ett effektiv verktyg för att verk-
ligen föra över gods från väg till 
järnväg och därmed förverkliga 
våra klimatmål, säger dirk 
harmsen.

I Sverige finns redan eller 
planeras det just nu för nya  
torrhamnar i kombiterminalerna  
i bland annat Vaggeryd,  
nässjö, hallsberg, falköping, 
helsingborg, hässleholm,  
katrineholm och eskilstuna. 
  
                  av gösta hultéN 

Nya dryports svaret på  
världshandelns tillväxt
Världshandeln, och därmed logistiken, växer 
dubbelt så snabbt som världens BNP. För 2011 
betyder det cirka 5–7 procent.  Världens ham
nar får allt svårare att hantera de ökade voly
merna. Det ökar intresset för ”dryports”.
en studie från uNesCo* beskriver de 
stora satsningar som sker på nya in
landsterminaler och torrhamnar främst 
i Asien. Studien berör också hur varuä
gare och logistikansvariga kan använda 
dessa i sina distributionsstrategier.

Kostnadsjakten, komplexiteten i mo
derna distributionsstrategier, ökat fokus 
på intermodala transporter och behovet 
av ökad kapacitet, är viktiga pådrivande 
faktorer.

Medan inlandsterminalerna hittills 
främst försörjts via lastbilstransporter, 
har ökade trängselproblem, växande 
miljökrav och kritik mot tomtransporter 
ökat intresset för kombilösningar.

Beräkningar visar att 40–80 procent 
av de stora transoceana containerflödenas 
kostnader uppstår i land. Att bara 44 pro
cent av containerlinjerna håller tidtabell, 
beror också som regel på problem i land.

Det är nu, när containersjöfartens nät
verk och terminalhanteringen i hamnarna 
alltmer integreras genom en symbios mel
lan containerrederier och terminalopera
törer, som transportkostnader i land ham
nat i fokus. Det är inlandsterminalerna 
som då blir mest intressanta för att redu
cera kostnader och förbättra logistiken.

många funktioner kan flyttas
En dryport är en intermodal terminal/
kombiterminal på större eller mindre 
avstånd in i land, som är direkt kopplad 
till en hamn med stor transportkapaci
tet; en plats där kunderna/varuägarna 
kan lämna och hämta containers eller 
trailers, på samma sätt som i hamnen.

En del vill utvidga definitionen så att 
en dryport eller torrhamn också bör ha 
funktioner som konsolidering, tredje
partslogistik, distribution, lagring och 
kundservice i form av tull, slutmontering 
och vidareförädling.

Begreppet torrhamn ska dock inte 
ses som ett försök till klassificering, så 
att en viss status för kombiterminaler 
måste ha uppnåtts. Det handlar istället 
om en rad tilläggsfunktioner och depå
tjänster, som traditionellt har utförts i 
själva hamnen.

Det ökade intresset för torrhamnar 
är också ett uttryck för att rederier och 
hamnaktörer alltmer tvingas ta sig an 
också vad som händer när godset nått 
kaj. För logistiker är det naturligt att 
se att godset hela tiden är en del av en 
global kedja, och de vet att logistikkost
naderna för hela containerflödet över ha
ven, ändå till största delen ofta uppstår 
på land.

Under ett par decennier har rederier
nas svar på handelsströmmarnas volym
ökning och fortsatta ökade globalisering, 
främst bestått i att sätta in större con
tainerfartyg.

Men kraven på ökad kostnadseffekti
vitet hela vägen, ökad snabbhet, bättre 
leveranssäkerhet och växande miljökrav, 

Principen är att kunderna skall kunna 
lämna godset i torrhamnen, istället för 
i hamnen. Därför måste främst förtull
ning, men också till exempel information 
och säkerhetskontroll, flyttas dit.

Hamnarnas kamp om ökade volymer 
utspelas mer och mer på land, i deras po
tentiella upptagningsområde. Det ställer 
logistiken i land inför nya möjligheter.

Kina, nu världens största exportör, har 
ensamt stått för en stor del av ökningen 
av containervolymerna. Särskilt tydligt 
kan satsningarna på att öka kapaciteten 
i land ses kring Shanghai och Hongkong.

Runt Shanghai har en helt ny infra
struktur för varuflödena byggts på några 
få år. Utbyggnaden av oceanhamnen i 
Yangshan, söder om Shanghai, där den 
nya hamnen 2012 kommer att ha 10 kilo
meter kaj och en rad av terminaler, gör det 

då möjligt att samtidigt hantera 30 stora 
inneliggande containerfartyg. Volymerna 
här beräknas vara 15 miljoner TEU 2012 
och 25 miljoner TEU per år 2020.

För att klara logistiken kring vad som 
blir världens största terminalkluster, vill 
den kinesiska regeringen med den sk 
Yangtzestrategin samtidigt föra över det 
gods som nu nästan helt går på landsväg 
till järnväg och flodskyttlar på Yangzeflo
den, bland annat via en hub i frihandels
zonen Waigaoqiao, där för övrigt många 
svenska företag redan etablerats. I mars 
2010 invigdes en ny, nära 10 mil lång 
kanal med 12,5 meters djupgående in i 
Yangzedeltat.  av gösta hultéN

Torrhamnar har många fördelar

i den nya oceanhamnen i Yangshan nära shanghai ska 
en rad dryports göra det möjligt att samtidigt 
hantera 30 stora inneliggande containerfartyg.

*development of dry Ports. transport and 
Communications bulletin for asia and the 
Pacific nr 78.

har gjort att intermodalitet i land nu bli
vit den främsta förändringsfaktorn.

bygger på järnvägsskyttlar
Torrhamnskonceptet bygger på koor
dinerade järnvägsskyttlar. De är i sig 
inget nytt. Järnvägsskyttlar har tagit 
containrar till och från hamnar sen con
taineriseringen startade på 1960talet. 
Det nya är att alltfler administrativa 
tjänster förläggs till inlandsterminalen. 

foto: YaNgshaN port



Du behöver inte längre 
välja mellan vägar, 
järnvägar och fl yg

Satsa på
logisk

logistik

Position Scandinavia betyder 
centrala knutpunkter, närhet, korta 
avstånd och valmöjligheter. Det 
betyder också minimala ledtider med 
stor hänsyn till både miljö och god 
transportekonomi. Typiskt att det är 
smålänningar som räknat ut det här...

Det är heller ingen slump att 
regionen Jönköping/Nässjö/
Vaggeryd periodvis bygger fl er 
logistikbyggnader än i hela övriga 
Sverige tillsammans. 

Transporter på väg, 
järnväg eller med fl yg? 
Det är inte antingen eller. 
Det är både och. Vi kallar det 
logisk logistik. Flexibilitet med 
många möjligheter. T.ex. snabb 
omlastning via olika transportslag.

Det kan bero på att vi fi nns i en 
av Skandinaviens företagstätaste 
regioner. Vid E4 rullar transporterna 
på gummihjul. De kommer och 
går med frakter och människor via 
Jönköping Airport. Eller via Södra 
stambanan i Nässjö. Ett urstarkt 
koncept i ett idealiskt läge. 

Men läget är inte allt. För oss är 
kompetens ett av våra viktigaste 
instrument. Sedan fl era år fi nns 
logistikprofessuren vid Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping som 
en jätteresurs för regionens företag. 
Vi kompletterar med yrkeshögskole- 
och gymnasieutbildningar.

www.positionscandinavia.se

NÄSSJÖ

THE MAIN
NORTH–SOUTH

RAILWAY

JÖNKÖPING
AIRPORT

JÖNKÖPING

VAGGERYD

NÄSSJÖ
JÖNKÖPING

JÖNKÖPING
AIRPORT

VAGGERYD
THE MAIN

NORTH–SOUTH
RAILWAY
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– vi tror på framtida tillväxt och ser att 
Karlskrona och Karlshamn har det bästa 
strategiska läget i sydöstra Sverige. Vi 
vetter mot tillväxtekonomierna i Bal
tikum, säger Niklas Mårtensson, linje
chef på Stena Line. Han är också VD för 
Karlskrona hamn sedan 1 juli 2010, när 
Stena Line köpte av kommunen. De äger 
nu 51 procent, Karlskrona kommun 49 
procent. Stena Line har haft färjelinjen 
KarlskronaGdynia i 15 år. Idag går två 
dagliga avgångar från Karlskrona med 
Stena Vision och nya systerfartyget Ste
na Spirit med cirka 500 000 resenärer, 
cirka 80 000 bilar och cirka 94 000 frakt
enheter per år.

– För framtiden ser vi möjlighet till 
intermodala lösningar. Det ingår i Stena 
Lines långsiktiga strategi, säger Niklas 
Mårtensson.

1,4 miljarder till järnvägen
Kusttillkustbanan KarlskronaEmma
bodaAlvestaGöteborg går genom ett av 
Sydsveriges industritätaste områden. 
Teknikkonsultföretaget Vectura har fått 
uppdraget att upprusta delsträckan Em
maboda – Karlskrona för 1,4 miljarder 
kronor – ett stort lyft för regionen och 
både person och godstransporter. Plan
korsningar byggs bort så att tågen kan 

köra 200 kilometer i timmen. Projektet 
har just startat och är klart 2013.

– Det var med i vårt beslutsunderlag 
när vi köpte hamnen, säger Niklas Mår
tensson. Men för att mer gods ska gå på 
järnväg, krävs att man ändrar invanda 
rutiner. På polska sidan har redan myck
et hänt.

– Karlskrona kommun är på offensi
ven, tycker Niklas Mårtensson. Mark är 
till salu nära hamnen.

Karlskrona och Karlshamn ingår ock
så i den ”gröna korridoren” som ska bin
da samman länderna kring Östersjön.

Flödena idag består av delar till bil
industrin, livsmedel, möbler och en del 
förädlad odlad lax från Norge via Polen.

– De flesta lastbilar kommer från Polen, 
det enda land i Västeuropa som haft till
växt under krisen, påpekar Niklas Mår
tensson. Men det kommer också lastbilar 
från Vitryssland, Bulgarien och Ukraina.

– Men vi är inte ute efter bulk eller 
containers. Det är Karlshamns hamn bra 
på, säger Niklas Mårtensson.

– Vi har börjat samarbeta och ser oss 
som en region.

– Det gäller diskussioner om att köpa 
gemensam isbrytare, bogserbåt, dela på 
stuveritjänster m m.

karlshamn som logistikcentrum
Karlshamn ligger också mitt i de nya eko
nomiska kraftfälten runt Östersjön. Nu 
satsas för fortsatt utveckling av hamn 
och järnväg, ny bangård, ny kombitermi
nal, en logistik och industripark, elek
trifiering av anslutningsspår, förbättrad 
lyftutrustning och fortsatt planering för 

Sydostlänken.
– Totalt rör det 

sig om investe
ringar på cirka 
250 miljoner kro
nor, säger Anders 
Wiberg, strategisk 

chef för hamnutveckling i Karlshamn.
I direkt anslutning till hamn och kom

biterminal finns en miljon kvm tillgäng
liga för ytterligare etableringar. Hösten 
2011 startar upphandlingen och bygget 
av terminalen.  

– Vi har en tradition inom energi och 
processverksamhet. Idag är flödena också  

industriprodukter från Sverige till Ryss
land, Litauen, Ukraina och Vitryssland.

– Tidigare har vi inte varit transit
hamn. Nu ser vi möjligheten att vara 
länk mellan öst och väst.

intelligent logistik
Karlshamn har ett stort område, mellan 
staden och hamnen, för nyetableringar. 
Här ska Baltic Logistics Center (BLC) i 
Karlshamn blir ett modernt transport
centrum.

– Vi går från hamn till ett modernt 
logistikcentrum, med full koll på godset 
genom ny teknik, till exempel ITS – lös
ningar, mer skyddad hantering och mil
jöanpassade transportlösningar.

Blekinge Tekniska Högskola och Net
Port bedriver forskning och utveckling 
kring intelligent logistik.

– Vi ser också möjligheter att i stor 
skala kunna hantera skogsråvara och 
göra Karlshamn till en knutpunkt för 
sådan hantering i Sverige.

– Containerterminalen har vuxit med 
15–20 procent per år sedan 90talet och 
senaste året också, säger Anders Wiberg.

– RoRo har också vuxit och vi kommer 

att få större kapacitet och bli effektiva
re.

Det kan skapa många nya arbetstill
fällen i hamnområdet, säger Anders Wi
berg. När allt är klart beräknas cirka 500 
personer ha sin arbetsplats här.

öst står för tillväxten
Brinova är ett ledande fastighetsbolag 
inom logistikområdet.

– Just nu projekterar vi ett antal in
tressanta lägen, säger Mikael Halling, 
Nordenansvarig.

Karlshamn är ett av dem. Det ligger 
strategiskt i ett av södra Sveriges mest 
industritäta område och mitt i de nya 
handelsvägarna mellan Skandinavien 
och östra Europa, Baltikum/Ryssland.

– Våra största hamnar har traditio
nellt legat på västkusten. Idag är förut
sättningarna lite annorlunda. Många 
västerländska ekonomier stagnerar, med
an utvecklingen i öst är explosionsartad. 
Handeln österut blir allt viktigare.

– Detta är den nya framsidan. Därför 
satsar vi på Logistikposition Karlshamn, 
säger Mikael Halling. 
 av leNa soNNe

Hamnstrategiutredningen pekade ut Karls 
krona och Karlshamn som strategiska hamnar. 
Nu laddar de för större flöden. 

Hamnar i sydost laddar 
för nya flöden från öst

”Vi är inte ute efter bulk eller  
containers. Det är Karlshamns 
hamn bra på.”
Niklas mårtensson, Vd karlskrona hamn.

Läge för hållbara logis�klösningar 
och livskvalitet i Eskilstuna

People that make  
a difference

Eskilstuna ligger strategiskt bra i Stockholm-Mälardalen. E� strategiskt läge som gör a� företag som H&M, 
Lidl, Meca och Volvo CE har logis�kverksamhet i Eskilstuna. På plats finns också e� väletablerat nätverk av 
 logis�kföretag med engagerad och duk�g personal. Människor som har nära �ll arbete, skola och  
fri�dsak�viteter. För oss handlar hållbarhet lika mycket om livskvalitet som gröna logis�klösningar.

Nu investerar vi i en stor utbyggnad av kombiterminal och Eskilstuna Logis�kpark – stort som  
550 fotbollsplaner. Här sammanflätas motorväg, järnväg och flyg �ll e� logis�kcenter  
som har förutsä�ningar a� bli e� nav för transporter i norra Europa.

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

representanter för 
kinesiska Wti, Waterborne 
transport institute of China 
och containeroperatören 
CosCo besökte i slutet av 
januari oskarshamn och 
nässjö, för att disku-
tera fortsatt samarbete i 
Cargoto-projektet.

Cargoto är ett små-
ländskt samarbetsprojekt, 
som syftar till att inom två 
år etablera en ny, effektiv 
transportrutt som kopplar 
samman Jönköping/nässjö 
med baltikum, ryssland 
och kina, via Ventspils och 
oskarshamns hamn.

oskarshamn är en djup 
hamn som är isfri och har 

en fungerande infrastruk-
tur in mot terminalerna i 
inlandet. idag tar det cirka 
40 dagar att transportera 
gods med fartyg mellan 
kina och sverige. Med det 
här projektet skulle tiden 
kunna mer än halveras, 
vilket är intressant också ur 
ett miljöperspektiv.

tanken är att få en 
alternativ och kortare väg 
österut, för export till kina 
och resten av asien. både 
kina och sverige vill också 
att det ska gå snabbare att 
transportera gods mellan 
länderna.

– Vi har ett bra samar-
bete med Ventspils, som 

redan nu har en järnvägs-
pendel till kazakstan.  
i första steget vill vi få igång 
flöden mellan  
göteborg och Moskva,  
via oskars hamn och någon 
av terminalerna i Jönkö-
pingsregionen, berättar 
anders sjöblom, marknads-
utvecklare  
oskarshamns hamn.

Partners i projektet är 
oskarshamns hamn ab, 
logPoint south sweden, 
höglandsterminalen, 
oskarshamns, nässjö och 
sävsjö kommuner och 
regionförbunden i kalmar 
och Jönköpings län. 

Småland vill ha ny länk till Kina



I ett av Europas tätaste industriområden, vid 
korsningen E4 och väg 27, ligger Sydsvenska    

Krysset. Ett nytt stort etableringsområde 
på 1 miljon m2, med gott om byggklar 
mark. Läget är mycket centralt. Inom 
cirka två timmar nås hela den sydsvenska 
marknaden och inom cirka fem timmar  
2/3 av den skandinaviska.  En perfekt 
plats för logistikföretag och för företag 
som vill ta del av den unika entrepre-
nörsandan och företagskulturen som 
��������������������������

Se mer information på 
www.sydsvenskakrysset.se

Nära till produktion    
och marknad!

För mer information se vår hemsida eller ring 
0370-37 70 00, 070 541 00 01 e-post lars.a.sahlin@varnamo.se 

www.sydsvenskakrysset.se

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

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

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

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

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

och vår näringslivsservice. Tel 0171-62 52 71.

Bästa kommunen!
Enköping – Sveriges Närmaste Stad
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Transportköpare ställer krav på grönare sjöfart
Stora transportköpare har ställt sig bakom  
kriterier för hållbar sjöfart vid upphandling  
av sjötransporter. De kräver ändrade spelregler 
mot grönare sjötransporter.
i oktober hölls den första, stora Öster
sjökonferensen i Trelleborg om grönare 
sjöfart med representanter från hamnar 
och färjelinjer. Under 2011 startar det 
praktiska samarbetet. Syftet är att hitta 
gemensamma riktlinjer för miljöar
betet. Med ett EUbidrag på 30 mil
joner kronor, och en tidsram på 43 
månader, ska projektet Cleanship 
göra Östersjön till ett renare inn
anhav.

Ett fartyg som inte smutsar ner 
ska betala mindre hamnavgift än ett som 
smutsar ner.

Som det ser ut idag kan fartygen dum
pa avfall och spillvatten från toaletterna. 
Det ska istället tas om hand av varje 
hamn. Bränslet måste bli miljövänligare, 
landel ska ersätta att fartygen har mo
torerna igång vid kaj.

– Eftersom arbetet är EUfinansierat 
kan alla kan vara med, oavsett ekono
misk styrka, sa Tommy Halén, VD Trel
leborgs hamn, som tagit initiativ till och 
leder Östersjöprojektet. Förutom svens

ka Östersjöhamnar är Helsingfors, Bal
tikum med Riga, Tallinn, Kaliningrad, 
polska, danska och tyska hamnar och 
Oslo. 

Med är också företag och rederier.

–  Vi ska inte konkurrera på bekostnad 
av miljön utan på affärsmässiga grun
der, sa Ellen Kaasik, miljöchef, Tallinns 
hamn.

Clean shipping project
Clean Shipping Project är ett västsvenskt 
projekt som startade  redan 2007. Göte
borgsregionens Kommunalförbund, Väs
tra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i 
Västra Götaland, Business Region Göte
borg och 20 av Sveriges större redare. Ett 
första resultat var Clean Shipping index, 

östersjön är ett mycket känsligt innan
hav, men också ett av de mest trafikerade 
i världen, med ständigt ökad sjöfart. Olje
exporten från ryska och baltiska hamnar 
genom Östersjön har mer än tredubblats 
sedan 1995. Därför måste sjöfarten reg
leras hårt för att inte skada den marina 
miljön. 

Oavsiktliga eller illegala oljeutsläpp 
är extra allvarliga i Östersjön.  Utsläpp 
av koldioxid och olja är ett stort problem. 
Från en nivå på cirka 400 miljoner ton 
koldioxid per år har siffrorna ökat till 
1,12 miljarder ton utsläpp per år, enligt 
FN:s sjöfartsorganisation IMO, som har 
beslutat att kraftigt skärpa kraven för 
bränsle och avgaser.

Nollvision går att nå
– Miljömedvetandet i branschen kom
mer mer och mer, menar Carl Carlsson. 
De senaste åren har vi sett ett föränd
rat systemtänk med en nollvision  inga 
utsläpp av svartvatten eller gråvatten, 
källsortering, elanslutning vid kaj. Nya 
krav har införts på hur fartyg ska vara 
designade för att reducera sin koldioxid
påverkan.

– Men för att det ska bli resultat krävs 
samarbete mellan beslutsfattare, ham
nar och redare. Sveriges Hamnar och 
Sveriges Redarförening har utvecklat 
samarbetet, särskilt under 2010.  EU

kommissionen lade fram en maritim 
strategi Maritime Transport Strategy 
2009 – 2018 med en nollvision för nega
tiv miljöpåvekan från sjöfartsindustrin.

– EU har anammat vår vision, säger 
Carl Carlsson.

Svensk Redarförening har också varit 
med att ta fram en europeisk standard 
för beräkning av transportsektorns kol
dioxidutsläpp. På Baltic Sea Action Sum
mit i Helsingfors i februari 2010 lovade 
Sveriges Redareförening att samla ham
nar och redare kring ett nollsystemkon
cept, mot utsläpp i Östersjön.

– Vi tror att det är fullt nåbart. Våra 
redare har tillsammans med proaktiva 
hamnar utvecklat flera olika lösningar. 
Nu behöver politiker och andra besluts
fattare ta till sig systemtänket.

Det finns redan en rad exempel på 

gröna hamnar. Göteborgs och Stockholms 
hamn har landansluten el vid kaj. Viking 
Line var först med helt slutna system, 
Transatlantic först med landansluten el.

Trelleborgs hamn har en rad miljö
främjande åtgärder på gång, från käll
sortering till landelanslutning.

– Vi har drivit kravet att den inter
nationella sjöfarten bör inkluderas i 
ett globalt och öppet handelssystem för 
utsläppsrätter. Vi har också lagt ner 
mycket tid på att formulera krav på hur 
fartygen ska byggas, för att indexet inte 
bestraffar kustnära trafik.  

– Vårt mål är mer gods på svensk köl. 
Ett underliggande delmål är ökad neu
tralitet gentemot övriga trafikslag, säger 
Carl Carlsson.

Ett satellitbaserat övervakningssys
tem i hela Östersjön, som upptäcker de 
fartyg som släpper ut olja, krävs också.  

strängare regler
Sjöfartens strängare svavelregler i norra 
Europa år 2015 har diskuterats inten
sivt.  

– Reglerna måste utjämnas emot EU 
och globalt innan ytterligare särkrav 
införs i norra Europa, för att inte skapa 
handelshinder för landbaserad industri i 
Östersjöländerna, som redan har långa 
transporter. Annars flyttas gods från 
fartygs till landtransporter, menar Carl 
Carlsson.

– Vi har haft hårdare svavelregler i 
norra Europa sedan 2005. Vi är med på 
att ligga före den globala tidtabellen, men 
inte upp mot 20 år och med de negativa 
konsekvenser som nu uppstår. Någon 
ordning måste det vara på konkurrens
villkoren globalt och inom EU, avslutar 
Carl Carlsson. 
 av leNa soNNe

”Vi ska inte konkurrera på 
bekostnad av miljön utan  
på affärsmässiga grunder.” 
ellen kaasik, miljöchef, tallinns hamn.

“Rederier och hamnar måste samarbeta”
– Ska vi rädda Öster
sjön klarar vi det 
inte själva, säger 
Carl Carlsson, miljö
ansvarig vid Sveriges 
Redarförening.

”Alternativa bränslen  
är nödvändiga”
Johan algell, grundare av White smoke 
shipping, vill gå ett steg längre och eta-
blera ett rederi med fokus på miljövänlig 
sjöfart och lokal/regional distribution av 
lng som drivmedel.

LNG (Liquefied natural gas – flytande 
naturgas) och i framtiden även flytande 
biogas lbg är högeffektiv och betydligt 
renare än olja, bensin och diesel.

– en utvecklad sjöfart är viktig för att 
lösa världens miljöproblem och skapa 
hållbara transporter, säger Johan algell.

– Men sjöfarten har löst miljöproblem i 
land genom att använda den sämsta och 
billigaste oljan för fartygsdrift.

– om fem år kommer kraftigt skärpta 
utsläppsregler både i eU och i Usa, som 
på sikt kommer att fasa ut dagens tjock-
olja som drivmedel på sjön, anser han.

– Övergången till miljövänligare alter-
nativ är därför nödvändig och lng är det 
bränsle som har störst potential,säger 
Johan algell.

Redan nu finns till exemepl ett 25-tal 
lng-drivna fartyg i norge, färjor, supply-
fartyg för oljeindustrin och för kustbevak-
ningen.

– Och finska Wärtsilä, som är världsle-
dande på fartygsmotorer för gasdrift, kan 
redan idag konvertera de flesta av sina 
gamla motorer för gasdrift. 

”Vi har drivit kravet att 
den internationella sjö-
farten bör inkluderas 
i ett globalt och öppet 
handelssystem för ut-
släppsrätter.”
Carl Carlsson, miljö ansvarig vid sveriges  
redarförening.
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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

Halmstads Hamn
Tel: +46 (0) 35 - 15 53 00
www.halmstadharbour.se

Logistics Understanding REAL ESTATE EXPERTISE

NREP LOGISTICS UTVECKLAR 
VOLYMEFFEKTIVA & MILJÖSMARTA 
LOGISTIKBYGGNADER MED MYCKET 
HÖG STANDARD TILL HYRESNIVÅER 

SOM FÅR DIG ATT HÄPNA!
LÅTER DET SOM SÄLJFLOSKLER? 

RING OSS OCH SYNA KORTEN: 08 678 16 63

+46 8 678 16 61  www.nrep.se  Kungsgatan 42  111 35 Stockholm Sweden

NREP ÄGER OCH FÖRVALTAR
för närvarande 240.000 kvm modern 
effektiv logistik i Nordens logistiknoder.

VI KAN INOM 12 MÅNADER ERBJUDA 
inflyttning i nybyggda flexibla lokaler 
på följande orter:

Stockholm / Järfälla 5 – 20.000 kvm
Jönköping 15.000 – 50.000 kvm
Göteborg / Borås 10.000 – 30.000 kvm 

RING OSS FÖR MER INFORMATION

Transportköpare ställer krav på grönare sjöfart
som innefattar de övergripande miljö
perspektiven. Företagen i projektet har 
begärt in miljöinformation från världens 
största rederier. 

Informationen har lagts in i ett mil
jöindex – Clean Shipping Index – där 
man kan miljöbedöma rederier i sin 
transportupphandling. 20 olika miljöpå
verkande faktorer finns med bland an
nat bränsle, smörjoljor, länsvatten, bal
lastvatten, bottenfärger, köldmedier och 
avfall.

Projektet blev prisbelönat som “Green 
Initiative of the Year” vid Sustainable 
Shipping Award i London 2010.

Genom att det utgår från rederier
nas kunder, kan genomslaget bli starkt. 
Bland andra KappAhl, ABB, AstraZe
neca, Ericsson, H&M, New Wave Group, 
Perstorp, Preem, Sandvik Materials 
Technology, Skanska, SKF, Stora Enso 
Logistics, Tetra Laval, Vattenfall och 
Volvo Logistics, har förbundit sig att an
vända kriterierna vid upphandling.

– Vi väger in miljöaspekten när vi 
handlar upp våra sjötransporter. Genom 
att ställa krav vill vi få sjöfarten mer 
miljöanpassad, säger AnnMarie Heino
nen, miljöchef på KappAhl.

Clean Shippings kriterier är satta så 
att de kan nås med dagens teknik och 
tonnage.

Äldre maskiner ska minska utsläppen 
av NOx med 40 procent mellan 2010 och 
2012 och med 80 procent 20132015. Med 
sk SCRteknik, kan man idag minska 
utsläppen med 90 till 95 procent. Avga
serna kan efterbehandlas med ammo

niak som reducerar NOx till kväve och 
vattenånga.  Man kan också sänka tem
peraturen i förbränningskammaren och 
justera insprutningsventilerna.

bränsle med lägre svavelhalt
Från 1 januari 2010 började nya EU
regler gälla om att fartyg vid kaj eller 
till ankars i mer än två timmar ska an
vända bränsle med en svavelhalt under 
0,1 procent. För att minska svaveloxider 
kan man använda lågsvavlig råolja, ef
terbehandla avgaserna med en ny tek
nik eller använda renare diesel. Ett bra 
alternativ är att ersätta hjälpmotorerna 
med landel vid kaj. Så har till exempel 
Stora Enso gjort tillsammans med Göte
borgs Hamn.

– Men vi kan inte alltid ställa kravet 

att man ska bygga en specialdesignad 
båt för oss, säger Karin Berggren, sustai
nability manager, Stora Enso Logistics. 
Stora Enso är beroende av sjötransporter 
och Clean Shipping Criteria är bara en 
del av de kriterier som ska uppfyllas vid 

upphandling.
– Först och främst måste 

transporterna fylla sitt syfte, 
det vill säga att leverera god
set i rätt tid och utan skador. 
Ett annat kriterium är givetvis 
priset. 

Enligt henne förväntar sig skogsin
dustrins kunder, liksom många andras, 
att produkterna utvecklas, och att såväl 
miljöpåverkan som pris ständigt mins
kar.

– Man kan och skall självklart göra in
vesteringar för miljöförbättring. Det har 
vi gjort många gånger och det fortsätter 
vi att göra. Men långsiktigt måste det bi
dra till lönsamheten.

I det globala arbetet för miljöskydd i 
FN:s sjöfartsorgan IMO är målet att alla 
fartyg som seglar in i Östersjön uppfyl
ler samma höga miljö och säkerhetskrav 
genom en miljöindexering. Fraktköpare 
ska kunna hämta information om de far
tyg de anlitar och därmed kunna främja 
hållbar sjöfart. 
 av leNa soNNe

foto: pererik adamssoN/stoCkholms hamNar

”Vi kan inte alltid ställa kravet 
att man ska bygga en special-
designad båt för oss.” 
karin berggren, sustainability manager stora enso.

vikinG line var först 
med helt slutna system.



Läs mer på www.sundsvall.se/logistikpark
Sundsvall Logistikpark är den största satsningen på näringsliv i Sundsvall på väldigt länge. Den är viktig för miljön och regionens tillväxt. Sundsvall 
Logistikpark arbetar med att utveckla området Tunadal-Korsta-Ortviken till ett effektivt och hållbart transportnav med kopplingar mellan väg, järnväg  
och sjöfart. Satsningen görs tillsammans med Trafikverket och SCA.

Ett transportnav att räkna med
Projektets delar i korthet:

 9 En ny kombiterminal med unika förutsättningar för modern  
containerhantering

 9 Utbyggd hamn med större omlastningsytor och fler järnvägsspår

 9 Ny järnväg i Maland som kopplar ihop industrispåret med Ådalsbanan

 9 Elektrifierad järnväg från Ådalsbanan, genom kombiterminalen och 
fram till Ortvikens pappersbruk som minskar behovet av tunga 
lastbilstransporter

 9 Utveckling av Ortvikens pappersbruk för ökad produktion av förädlat 
tryckpapper

 9 Utveckling av Tunadals sågverk mot att bli Europas mest konkurrens-
kraftiga gransågverk

 9 Ny biogasanläggning vid Korstaverket för produktion av klimat-
neutralt fordonsbränsle och bygga om befintligt kraftvärmeverk 
för att ersätta olja med biobränsle vid produktion av fjärrvärme.

Det är möjligt att alla vägar leder till Rom, men i så fall är Sundsvall 
Logistikpark den korsning som alla transporter kommer att passera på 
vägen. Nu gör vi nämligen en rejäl kraftsamling för att bli ett av Sveriges 
viktigaste transportnav. Här är de viktigast skälen: 

•	 För att koppla ihop väg, järnväg och sjöfart så att de möts på ett 
och samma område, där om- och utlastning kan ske utan onödiga 
tidsförluster och transportsträckor. 

•	 För att vi tar vårt ansvar i utvecklingen av ett hållbart samhälle  
på allvar.

•	 För att möta näringslivets behov och planer på utveckling.

•	 För att Sundsvalls Hamn är en strategiskt viktig hamn även i ett 
nationellt perspektiv. Det är i direkt anslutning till hamnen som 
Sundsvall Logistikpark planerar att bygga en kombiterminal.
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i skuggan av somrarnas turisttrafik fort
sätter godstrafiken på Inlandsbanan att 
rulla och till och med öka. Bolaget grunda
des 1993, sedan ett tiotal kommuner längs 
banan gått samman för att överta den då 
nedläggningshotade järnvägen från SJ.

Inlandsbanan AB har ansvaret för 
bandelen MoraGällivare fram till 2013 
och därefter option på förlängning. Fö
retaget ägs av samtliga 15 kommuner 
längs den cirka 110 mil långa banan.

Godstrafik på Inlandsbanan bedrivs 
numera på bandelarna Kristinehamn
Persberg, MoraÖstersundArvidsjaur 
och den korta sträckan LomsmyrenMo
ra. Där handlar det om trävaror till och 
från virkesterminalen i Lomsmyren.

För sträckorna söder om Mora har 
Trafikverket förvaltningsansvaret.

upprustning för godstrafik
Redan på 1890talet väckte militärled
ningen tanken på en järnväg genom det 
inre Sverige.

1907 fattade regeringen principbeslu
tet och 1910 var den första delsträckan 
i norr klar.

Inlandsbanans sista delsträcka, vid 
Kåbdalis i Lappland, invigdes så sent 
som 1937.

De viktigaste transportslagen för gods
trafiken är idag timmer, massaved, torv, 
pellets och flis. Det finns också långsiktiga 
planer på en ev. upprustning av Inlands
banan för ökad godstrafik, där en åter

öppning av sträckan Vika, söder om Mo
raVansbroPersberg, norr om Filipstad, 
finns med för att åter kunna köra direkt 
godstrafik MoraKristinehamn. Idag körs 
godset omvägen via Borlänge.

Inlandsbanans sydligaste del Kristi
nehamnNykroppa håller på att elektri
fieras och ska stå klar för eldrift nyåret 
2011–2012.

räddare i nöden
– Aktuell godsstatistik visar att under 
2010 var trafikarbetet 80 miljoner brut
totonkilometer. 

– Under helåret 2009 var trafikarbetet 
74,3 miljoner bruttotonkm. 2008 var tra
fikarbetet 72,3 och 2007 75,1.

– Godstransporterna avgörs helt och 
hållet av om det finns järnvägsföretag 
som engagerar sig för att lösa befintliga 
kunders behov. Runt 2005 stod Inlands
gods AB för cirka 70 procent av trafik

arbetet. Med Inlandgods konkurs 2007 
kom ett ras för godstrafiken på Inlands
banan.

– Vad som hänt därefter är att vi själ
va engagerat oss i godstrafiken. Det re
sulterade i att vi 1 juni 2009 bröt ut vår 
driftsavdelning ur Inlandsbanan AB och 
bildade Inlandståget AB, med affärsidén 
att vara lokal framforslare av gods.

– Det är detta bolag som vänt trenden, 
även om vi nu också märker ett ökat in
tresse från andra järnvägsbolag, främst 
Rail Cirkare AB, vilket är glädjande, no
terar Ulf Eliasson.

När tågstoppet på stambanan norr om 
Bräcke nyligen skapade stora problem 
för SSAB’s ståltåg LuleåBorlänge blev 
Inlandsbanan räddaren i nöden för om
ledningstrafik.

Sex tåg per dygn, tre med last och tre 
med tomma vagnar trafikerade då banan.

skogsbolagen ökar
– Speciellt upplever jag att det är skogsfö
retag som nu är aktiva med överföring av 
gods från väg till järnväg. Dessutom har 
det nu tillkommit mottagningsmöjlighe
ter på Botniabanan, främst hos MReal i 
Husum. Även Mondi i Väja/Kramfors har 
skapat mottagning av råvara på järnväg.

– Bland våra befintliga kunder har SCA 
som mål att öka godstrafiken på järnväg 
och SCA transporterar redan nu betydan
de volymer från terminalerna i Hoting och 
VinlidsbergStoruman, där Hector Rail 

och Green Cargo är operatörer.
– Uppstarten av persontra

fiken och ledningssystemet 
ERTMS på Botniabanan är 
dock ett problem för godstra
fiken, eftersom det i dagsläget 

bara fins två godslok i landet med om
bordutrustning för ERTMS.

höjda banavgifter ett hot
– Tittar vi framåt är det ett antal frågor 
som är avgörande. Det handlar om till
gängligheten längs Inlandsbanan, med 
bra terminaler, tillgängligheten på die
sellok och vagnar, Trafikverkets nya ban
avgifter och Transportstyrelsens planer 
att övervältra kostnader på järnvägsfö
retagen är ett hot.

– Bland viktiga planerade investe
ringar finns främst projektet med mast
förtätning för ett fungerande GSM Rail
system för 70 miljoner kronor.

Det är sedan första steget mot led
ningssystemet ERTMS. Ett mer ratio
nellt trafikledningssystem är ett måste 
för att utnyttja de mindre banorna kost
nadseffektivt.

– Till detta kommer behovet av ökat 

Det våras för Inlandsbanan
Behovet att frakta trävaror, pellets och flis  
miljövänligt väcker planer på upprustning  
av Inlandsbanan för ökad godstrafik.

underhåll, framförallt i form av sliper
byten, samt uppgradering av flaskhalsar 
på sträckorna ArvidsjaurJokkmokk och 
SvegBrunflo.

–För att dessutom bättre understödja 

skogsnäringens intresse att flytta tunga 
transporter från väg till järnväg, bör ock
så tvärbanorna JörnArvidsjaur och Boll
näsOrsa öppnas, hävdar Ulf Eliasson. 
 av peter loriN

ett nytt samarbete mellan 
inlandståget ab och green 
Cargo räddar godstrafiken 
på järnväg i Jämtland.

– nu blir det utveckling 
istället för avveckling, sam-
manfattar Ulf eliasson, Vd 
inlandsbanan.

– Vi tror det här kommer 
att fungera bättre. inlandstå-
get finns närmare kunderna 
och vi hoppas att de har 

möjlighet att öka godsvoly-
merna, säger Mats hollan-
der, kommunikationschef på 
green Cargo.

lösningen innebär att in-
landståget blir lokal säljare 
och transportör åt green 
Cargo. när godsvagnarna 
kommer till ånge, tar green 
Cargo över frakten därifrån.

– Mest intressant är att vi 
har kundkontakter på gods-

sidan i stort sett dagligen. 
Vi ser möjligheten att öka 
godsvolymerna på järnväg 
till bra priser med den här 
lösningen, enligt Ulf elias-
son, vd på inlandsbanan ab.

avtalet är värt 10–12 
miljoner för inlandståget ab 
i omsättning, tågdragning 
och växling.

”Inlandsbanan kommer aldrig 
att dö. Den finns det kraft i.”
gustaf forsgren, rallare

Nytt avtal räddar godstrafiken

”Och de röjde sig fram genom bråte och snår, med armar av senor och märg,
en rad utav stakar stod kvar i det spår som tog sikte på närmaste berg.
Med undran vi alla tänkte att berget skall ändå stå pall
men stålet i släggorna blänkte och berget skalv till för en knall.
Och det var något nytt som sprang fram till vår by efter stakarnas långa rad, och det 
kom som en ton
ifrån tidens gny med de svängande yxornas blad.
Det var som om bygden ryste i aningens dallrande ton,
Och solen den log och lyste i gläntan där borta på mon”.

dikt av albert viksteN

starten av inlandståget ab 2009 var en vänd
punkt för ökad godstrafik på inlandsbanan.

foto: iNlaNdsbaNaN ab



Mitt i prick!

www.logistikregionen.se

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

I vår möter du oss på:
Logistik och Samhällsutveckling - 28-29 april, ELMIA Jönköping 
Plan-konferensen - 27-28 april, Stockholmsmässan Älvsjö
Logistik och transport 2010 - 4-6 maj, Svenska Mässan Göteborg
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Västerås goes Bananas
Ja, hur skall man beskriva vårt nya, fantastiska, bananformade etable-
ringsområde! Här, mitt i Mälarregionen, har vi ca 500.000 kvm väl 
förberedd tomtmark för dig att etablera din verksamhet på. 
Med alla transportsslag inpå knuten.

Det centrala geografiska läget, mitt i Stock-
holm-Mälarregionen, gör att Västerås är en 
knutpunkt för godstransporter i multimo-
dala och effektiva logistiklösningar med 
hjälp av sjöfart, järnväg, vägtransporter 
och flygfrakt.

För biltrafik finns lättillgängliga på- och 
avfarter till motorväg (E18).  Sjöfart går 
via djuphamnen som hanterar mängder 
av olika typer av gods. Här finns Västerås 
Flygplats som är den fjärde största av 
fraktflygplatser i Sverige. För transporter 
på räls via vår Kombiterminal ges goda 
förutsättningar för omlastnings- och lag-
ringsmöjligheter.

Utöver dessa fantastiska möjligheter har 
Västerås ett starkt näringsliv med många 
nationella och internationella teknikföre-
tag. Staden är en regionhandelsstad med 
ett koncentrerat city och tre stormark-
nadsplatser. 

Kontakta mig och kolla“ läget”
Helmer Larsson Näringslivschef

Etablering Västerås, Tfn:021 39 13 05, helmer.larsson@vasteras.se, www.vasteras.se

Nya IKEA

Nyetableringstomter

Flyg

E18

Västerås

HamnTåg

i början av 1900talet var Bur Dubai en 
liten fiskeby vid stranden av Persiska vi
ken. Här mynnade en bäck, där beduiner 
och fiskare slagit sig ned.

Idag är Dubai en av världens stora ak
törer inom finans, handel och logistik.

Staden växte under 1900talet ge
nom att konsekvent gynna transit och 
frihandel. När Iran 1902 höjde tullarna, 
avskaffade Dubais sina tullar och upplät 
mark åt iranska köpmän.

Dubai ligger mitt mellan världens 

största producent och konsumentmark
nader – Sydostasien och Europa. Mycket 
stora varuflöden passerar.

Landet har i 30 år investerat i ny stor
hamn, flygplats och annan infrastruktur. 
Det har säkrat Dubais roll som regionens 
ledande handelsstad.

dubailand
Dubais nya affärsidé är att ta konsumen
terna till varorna och inte tvärt om.

2010 beräknades antalet shopping
turister till cirka 7 miljoner. Men det är 
bara början.

Projektet Dubailand ska snart göra 
shoppingturismen till största inkomst
källan. Det blir världens största shop
pingcenter när det står klart 2016 och 
lockar med upplevelser av det mest 
skilda slag. Priset, cirka 180 miljarder 
kronor, gör Dubailand till världen största 
byggprojekt. På 372 hektar ska köptem
pel, temaparker och lyxhotell rymmas.

Shoppingturisterna ska hitta butiker
na samlade vid världens längsta shop
pingstråk.

Dubai har redan världens tre (!) hög
sta hotell – alla över 300 meter och en 
av världens största inomhusskidbackar, 
Ski Dubai. En annan turistmagnet, Burj 
Khalifa, världens högsta hus på 828 me
ter och 160 våningar, invigdes förra året. 
Om sju år ska den överträffas av en 1000 
meter hög byggnad – även den i Dubai.

delägare i stockholmsbörsen
DP World, grundat 2005, är en av värl
dens största hamnterminaloperatörer, 
som sköter 50 storhamnar i världen och 
har 30 000 anställda. Här ingår Rotter

dams hamn, Europas största, och Lon
dons framtida djuphamn och nya logis
tikpark London Gateway, som just börjat 
byggas. 2006 köpte man brittiska P & O, 
då världens fjärde största hamnoperatör 
för 50 miljarder kronor.

Dubais nya roll som finanscentrum 
började 2000 med Dubai Financial Mar
ket – en andrahandsmarknad för derivat 
och obligationer.

Dubai International Financial Centre 
öppnades 2004 som en finansiell frizon 
med superliberala regler för handels och 
avtalsrätt och eget domstolssystem. Här 
ryms Dubai International Finance Ex
change och Dubai Financial Market. De är 
majoritetsägare i Borse Dubai, som i sin 
tur äger 20 procent i Stockholmsbörsen.

högt socialt pris
Finanskrisen gick inte spårlöst förbi 
Dubai. Statliga investmentbolaget Du
bai World äger en mängd företag i olika 
branscher. Under finanskrisen var bola
get illa ute, men räddades i höstas.

I krisens spår står många nybyggen 
halvfärdiga.

Dubais framgångar har ett högt so
cialt pris. Allt fysiskt arbete utförs av 
lågbetalda gästarbetare med familjen 
i Asien eller Afrika. De saknar fackliga 
rättigheter och politiskt inflytande men 
utgör cirka 80 procent av befolkningen. 

Dubai är heller ingen demokrati. 
Landet har regerats av Al Maktoumdy
nastin sedan 1833. Nuvarande regenten 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum är 
även premiärminister och vicepresident 
i Förenade Arabemiraten.  

 av gösta hultéN

Här byggs världens 
största shoppinghub
Ett bra logistikläge ska ha nära till konsu men
terna. Dubai har gått ett steg längre och  
tar konsumenterna till varorna. Det kallas 
shoppingturism.

dubai satsar på shopping turism 
– att ta konsumenterna till 
varorna, inte tvärt om.

foto: wikimedia CommoNs
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Logistik innebär att leda och kontrollera varuflöden. Det låter 
enkelt, men innebär massor av utmaningar. Framför allt handlar 
det om kostnader och miljö. 

Kostnaderna för transport och lagring kan minskas på olika sätt. 
Vissa av dem minskar även miljöbelastningen. Man kan välja olika 
vägar men nyckelfaktorer är god planering, sammodala lösningar 
och väl valda platser för lagerhanteringen. 

För Brinova finns bara en väg: Framåt!

Följ vår logistikresa. Gå in på logistikposition.com

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 våren 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

Effektivitet    Miljö    Säkerhet
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kylan är sträng och ett rått dis drar in 
från Bottenhavet i Edeboviken. Här har 
Sven Olsson kajkat sedan barnsben. Nu 
är vi inne i 2011 och Sven är kvar på vi
ken, den här gången på sin egen båt.

– Man är priviligierad som får jobba 
med sin hobby, säger Sven Olsson, med
an han ligger och varmkör i hamnen. 

– Här får man verkligen åka båt. Dess
utom är det roligt att bryta is.

Denne inbitne sjöfarare kan berätta om 
tidiga morgnar, om månsken, om att vara 
fastfrusen i isen och  som idag  om dis och 
snödrev. Det är dock inte alla som har en 
lika odelat positiv, för att inte säga roman
tisk, syn på dessa arbetsförhållanden.

började som eldare
– När barnen var små och inga andra lös
ningar stod till buds hände det att jag fick 
väcka mina döttrar, Anna och Martina, 
klockan fyra på morgonen för att ge mig 
ut. Det var väl inte alltid någon höjdare. 

– Kan dom inte vänta med sina lastbå
tar tills det blir dag, brukade döttrarna 
fråga.

– Man kan inte stoppa utrikeshandeln 
bara för att solen inte har gått upp, eller 
för att man är förkyld, säger Sven Olsson, 
som är skeppare i tredje generationen.

Farfar var skutskeppare och pappa 
Wilhelm, som var anställd av Hallsta pap
persbruk, hade samma arbete som Sven 
har idag tills han gick i pension 1982. 

– När jag kom till pappersbruket 1969 
började jag som eldare på en båt som 

hette Björnen, som var utrustad med 
ångmaskin. Därefter blev jag maskinist 
innan jag gick upp på däck. Nu är det 
andra tider och en ny båt för säsongen, 
den tredje i ordningen. Men det är inte 
många i min ålder som börjat sina dagar 
på sjön som eldare.

fyra fast anställda
Sven Olsson gör loss från Hallsta pappers
bruks kaj inför dagens uppgift, tillsam

mans med däcksmannen Joakim Eklund 
och maskinisten Björn Lundholm. Om 
några timmar väntas ett av veckans fyra 
fartyg till Hallstavik för att lasta papper. 
Vi gör ett par svängar för att bryta upp 
isen i hamnbassängen innan motoreffek
ten ökas och stäven vänds norrut.

Den slamrande färden tycks dock inte 
skrämma kråkor och havsörnar. De lan
dar växelvis framför båten och verkar 
tävla om vem som törs sitta kvar längst.

– Den nya båten, som är på 189 brut
toton med isklass 1 A, är byggd 1964 i 
Norge. Där gick den under tio år innan 
den blev bogserare i Finland, där vi köpte 
den för två år sedan. Hon har en påbyggd 
kommandobrygga med fin sikt genom 
uppvärmda vindrutor. Det behövs i år.

Genom sitt företag, Roslags Bogser 
AB, med fyra fast anställda, har Sven 
Olsson också två uthyrda arbetsponto
ner i Stockholm och en egenkonstruerad 
ponton med stödben för transport av 
timmer från öarna i Roslagens skärgård. 
Under 2010 körde han in 13 000 kubik
meter ved med den.

– Man måste ju ha något att göra på 
sommaren också, som han säger.

länk i svensk export
Den största uppdragsgivaren är dock 
Hallsta pappersbruk, där Sven Olsson 
nu har ett treårigt kontrakt som innebär 
ständig beredskap att rycka ut. Dess
utom har han assisterat hamnbolaget i 
Hargshamn, med sin ökande trafik, un
der 20 år. Han kan därför – med fog – 
sägas vara en viktig länk i exporten från 
upplandskustens hamnar. För Hallstavik 
och Hargshamn blir det så här års totalt 
12–15 uppdrag i veckan. 

– Det fanns en tid när man tog emot 200 
meter långa båtar på 43 000 ton i Edebovi
ken. Då fick man leja ner lotsar och större 

bogserare från Gävle. Idag är båtarna på 
cirka 120 meter och 5 700 DWT.

Vindrutetorkarna för en ojämn kamp 
mot snön och sikten är högst en sjömil 
när vi, med en nästan omärklig rörelse 
på rodrets joystick, styr ur rännan och 
ut i obruten is. Uppför lejdaren till kom
mandobryggan kommer däcksmannen 
Joakim Eklund med kaffe och en tum
stock för en stunds rast. Istjockleken är 
nu uppe i 27 centimeter, meddelar han.

– Den här båten är lite svagare än min 
förra, men med 1 350 hästkrafter i ryg
gen klarar vi minst 35 centimeter, säger 
Sven Olsson. Men det är praktiskt med 
is när vi ska ha rast. Då behövs inget an
kare – bara att slå av maskin.

Nordligaste öppna hamnen
Plikten kallar och lotsen från Svartklub
ben ropar upp på VHFradion och med
delar den ingående lastbåtens position 
mellan Singö och Vässarö.

– Dit sträcker sig vårt ansvar. Däref
ter och längre ut är det statsisbrytarnas 
revir. Men idag ska vi bara bryta ut till 
Galtfjärden, där trafiken till Hargshamn 
hållit vattnen öppna.

Vi passerar Guldholmen, just där Ede
boviken vidgar sig. Sven Olsson sätter på 
radion för att lyssna på sjörapporten.

– Nordosten fortsätter, uppemot 18 
meter ute vid Klubben. Det är inte den 
bästa vinden att angöra Hallstavik.

Isläget har – så här långt – trots kylan 
varit ganska gynnsamt denna vinter. Men 
skepparen på Hallsta minns vintrar med 
upp till 60 centimeter is, och ett annat 
kallt år i början av 1960talet när Hallsta
vik var landets nordligaste öppna hamn. 

– Det har hänt att vi stångat oss ut 
under två dagar för att nå Öregrunds
rännan, minns han.

Åter vid kaj kan Sven Olsson konsta
tera att det här definitivt inte var det sis
ta isbrytaruppdraget den här säsongen. 
Men han börjar redan se fram emot en 
annan årstid.

– Blir det någon ledighet till somma
ren så kommer den också att tillbringas 
på sjön. Antingen i min hundra år gamla 
privata bogserbåt Birka, eller i den be
tydligt snabbare bärplansbåten. Jag bog
serar vattenskidåkare också. 
 text & foto: olle aNderstam

”Förkylning får inte 
stoppa exporten”
Vintern håller Sverige i sitt grepp och isen 
växer. I farleden in till Hallstaviks pappersbruk 
är Sven Olsson ute på ett av vinterns många 
isbrytaruppdrag.

Stena Bulk tjänar  
på isvintern
den rekordkalla vintern sätter dubbel press 
på oljetransporterna i östersjön. i oeCd
länderna förbrukas en extra milJon fat 
per daG under en kall vinter. vädret och 
isläget skapar störningar och förseningar 
i trafiken. istäcket i östersjön var redan 
i början av januari 2011 mer utbrett än i 
februari 2010. 

med experter på issjöfart både i göte
borg och i helsingfors är dock utgångslä
get perfekt. stena bulks isklassade flotta 
är dessutom både ung och modern. 

– vi är den största oberoende redaren 
med istonnage just nu. Åtta av de tolv 
stora tankfartyg vi har i trafik i området 
har högsta isklassen, 1a. våra kunder vet 
att vi kan issjöfart bättre än någon annan, 
säger stena bulks vd ulf g. ryder.

primorsk är navet i den ryska utskepp
ningen i regionen. stena bulk har i dag en 
marknadsandel på 20 procent av de 
100 milJoner ton olJa som årligen 
transporteras i östersjön.

– Nu ser vi resultatet av vår målmedvetna 
satsning på issjöfart och östersjön. vår 
kontraktsportfölj är mycket välfylld och far
tygens intjäningsförmåga är exceptionellt 
hög. en 100 000tons aframax seglar i nu
läget in mellan 70 000 och 100 000 dollar 
per dag. Jämför det med 20 000 dollar per 
dag i varma vatten, så blir det kristallklart 
var den stora lönsamheten finns just nu, 
säger ulf g. ryder.

skeppare i tredJe Generationen. ”det är  roligt att bryta is, säger sven olsson, skeppare på egen isbrytare.

en sJömils sikt. flaken bryts ur iskanten i  
ständigt nya mönster och försvinner bort  
i diset över edeboviken.
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20. Intelligent Logistik

– sjukhusen behöver intelligenta logistik
system, säger Hans Skoog, grundare av 
RobCab AB som arbetat med robotisering 
i verkstadsindustrin i mer än 25 år. Där 
är det självklart att maximera material
flödet. Men automation har ingen tradi
tion i sjukvården, säger Hans Skoog.

Han vill ha in fler logistiker på 
sjukhusen, för att bygga nya lo
gistiksystem.

RobCab AB har utvecklat 
ett autonomt, flexibelt, ro
botbaserat logistiksystem för 
sjukhusmiljö. Roboten är mo
bil. Den kan upptäcka hinder, 
ta sig runt dem och röra sig 
bland människor.

Det finns robotar som går i 
AGVstyrda slingor, som trans
porterar  till exempel matvag
nar i kulvertar, men den här 
är en tänkande robot som 
både kan sköta tunga och 
frekventa förflyttningar. Den 
kan ledsaga patienter, åka 

hiss, röra sig runt hinder och ser ut som 
en liten snäll färgglad pingvin.

– Det är  meningen att roboten skall 
upplevas som hänsynsfull, vänlig och 
samtidigt effektiv. Designstudenter på 

Mälardalens högskola har varit 
med och designat den. Mälar

sjukhuset i Eskilstuna var först 
att pröva och gensvaret var 
positivt.  

tar över manuella  
transporter
Vårdpersonal ger inte bara 
omvårdnad, utan hämtar 
och lämnar patienter och 
prylar, sköter administra

tion och information. Det 
kan vara prover eller 

matvagnar, patienter som 
ska till röntgen etc. Per
sonal ledsagar och guidar, 
skjutsar i rullstol, hämtar 
tom rullstol etc. Det görs 
idag manuellt.

RobCab kan klara de här transporter
na. Den hämtar vid en station och läm
nar vid en annan.

En transportvagn med ren tvätt be
ställs när personal har tid att ta emot.

Det kan gå via en bokningscentral. På 
varje avdelning finns en station och hela 
systemet är anslutet till tele och data
nät.

– Systemet måste vara snabbt, säkert 
och automatiskt. Det måste fungera i 
befintliga sjukhus, vara lätt att använda 
och lätt att installera.

Hans Skoog vill visa 
att man kan frigöra re
surser med den lilla sjuk
husroboten.

– Allt som förut gjorts 
manuellt – tunga lyft, 
baxa tunga matvagnar, 
transporter av sjukhus
sängar, kan sjukhusroboten klara.

Idag utförs 1 000 transportuppdrag 
per dag på ett normalt sjukhus. Hälften 
utförs manuellt av vårdpersonal. Ofta 
tycker vårdpersonal att de inte hinner 
med och får springa mycket.

– Om man  till exempel ska skjutsa en 
patient i säng kan roboten dra sängen 
medan en vårdare går bakom och har 
kontakt med patienten.

Idag finns inga bäddcentraler, ef
tersom det blir för dyrt med manuella 
transporter.  All rengöring och bäddning 
sker på avdelningen. Med en bäddcentral 
skulle man kunna organisera det mer 
professionellt, menar Hans Skoog.

Ofta är det svårt att hitta i ett sjuk
hus.

– En sjukhusrobot kan visa besökare 
vägen och till avdelningen de ska till.

Om patienten stannar, väntar robo
ten.

spar pengar
Det blir även billigare än idag.

– Det är kanske en investering på 10–
20 miljoner för ett större sjukhus. Men 
det ger en tredjedel av transportkostna
den, jämfört med idag.

– När väl investering i roboten är 
gjord minskar kostnaderna för material

flödet kraftigt.
– Allt arbete sker nu dagtid  hissar är 

ofta fulla. En robot kan arbeta 24 timmar 
om dygnet och nattetid när hissarna är 
lediga. Det är inga problem eftersom den 
går så tyst, säger Hans Skoog.

Nu hoppas han på större genomslag 
och samarbete med en industriell part
ner – gärna svensk. 
 av leNa soNNe

“Sjukhusen behöver  
intelligenta logistiksystem”
Det behövs ett nytt logistiktänk på våra  
sjukhus säger Hans Skoog. Mälarsjukhuset  
i Eskilstuna har testat hans nya sjukhusrobot.

”Tunga lyft, baxa tunga 
matvagnar, transporter  
av sjukhussängar kan  
sjukhusroboten klara.”
hans skoog, grundare av robCab

roboten frigör resurser 
och ger personalen mer tid 
för mänsklig vård.

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

I SAMARBETE MED



Intelligent Logistik. 21

a n n o n s   h e l a  d e n n a  b i l ag a  ä r  e n  a n n o n s  f r å n  i n t e l l i g e n t  l o g i s t i k    a n n o n s

transportforum i linköping i bör
jan av januari är den svenska 
transportforskningens stora, 
samling, i år med rekordantalet 
1840 deltagare.Men i år blev kon
ferensens inledning inte riktigt 
som tänkt.

Den 12 januari var en av den 
rekordlånga vinterns värre tra
fikdagar, med snö och svår halka 
på E 4 mellan Stockholm och Lin
köping. Vid Tystberga, norr om 
Nyköping, hade en personbil med 
sommardäck fått sladd, en tankbil 
kört in i personbilen och en lång
tradare, lastad med stål, sladdat 
in i mittvajern och blivit stående 
över bägge södergående filerna 
och blockerade all trafik i flera 
timmar. På gamla E4, som skulle 
ta trafiken förbi olycksplatsen, 
fastnade en annan långtradare.

Resultatet blev att infrastruk
turminister Catharina Elmsäter
Svärd, precis som vi själva, blev 
en timme försenade till Trans
portforum.

– Ja, jag  skulle ha tagit tåget, 
men det visade sig att det var in
ställt. Då fick jag hoppa in i en 
stadsrådsbil. Den fastnade i en 
jättelång kö efter lastbilsolyckan.

Därför kom hon en timme för 
sent till sitt inledningsanförande 
vid Transportforum.

Landets samlade trafikfors
karna drog på smilbanden över 
denna väderhändelse, som drab
bat så många denna vinter och nu 
även drabbade ansvarig minister.

Men Catharina Elmsäter
Svärd tog udden av kritiken och 
log glatt när hon konstaterade:

– Det visar ju att också en mi
nister kan drabbas av vinterväd
ret, precis som andra resenärer.

industrin drabbas hårt
Efter förra vinterns järnvägskaos har 
en ny snövinter gjort problemen på våra 
järnvägar akuta. Det har drabbat både 
resenärer och industrier. Efter problemen 
med insnöade godsbangårdar i december, 
kom ett tågstopp på Norra stambanan. 
Det lamslog godstrafiken för Stora Enso, 
SCA, SSAB med flera storföretag 
och väckte t o m  tankar att flytta 
produktion och lager från Sverige.

Många har pekat på eftersatt 
underhåll som orsak till proble
men.

Regeringen har ett ambitiöst 
mål att öka järnvägstransporter
na kraftigt fram till 2020 för att 
nå koldioxidmålen Men förra året 
gjorde snöproblemen att kunder 
i industrin tvingades välja bort 
tågtransporter. Efter den här vin
tern är det än större risk att för
troendet för tågens tillförlitlighet 
minskar.

Minister med vädret emot sig
”Avregleringen  
är inte orsak till  
vinterns problem.  
Vi kan inte gå  
tillbaka till det  
gamla systemet”
catharina elmsäter-svärd,  
infrastrukturminister.

i december var nästan vart tredje 
tåg i sverige försenat enligt 
trafik verkets statistik. många 
persontåg var inställda. för 
godstågen var siffrorna än sämre. 
vartannat godståg var försenat i 
december 2010.

under hela 2010 var 34 procent 
av godstågen försenade. det var 
betydligt sämre än 2009 och 
2008.

men trafikverkets uppgifter om 

godsjärnvägens punktlighet stäm
mer inte för den del av närings
livets transporter som sker med 
tåg, hävdar green Cargo.

– de har presenterat punktlighe
ten mellan bangårdarna. men det 
som är intressant för näringslivet 
är punktligheten till kundens fa
brik eller hamnspåret. i december 
kom mer än fyra av fem godståg i 
tid till kunderna och det är vi inte 
nöjda med. trafikverkets statistik 

ger en felaktig bild, säger mats 
hollander, kommunikationsdirek
tör på green Cargo.

den hårda vintern och trafikver
kets problem med snöröjningen på 
framför allt malmö godsbangård i 
december, har skapat problem för 
exportindustrin då godstrafiken 
nästa ströps kring jul.

– vi begärde extra insatser i 
malmö, men där misslyckades 
trafikverket med att hålla bangår
den öppen. vi och industrin ser 
mycket allvarligt på det.

– förutsättningarna för gods

tågen måste bli bättre, så att 
vi klarar kvaliteten även när det 
blir snöoväder, men godstågens 
punktlighet är generellt sett 
bättre än den bild som presente
rats av trafikverket, säger mats 
hollander.

– green Cargo har sedan fyra år 
nått en punktlighet till kund runt 
95 procent inom utlovad timme. 
då godståg ofta prioriteras ned i 
trafikplanering och operativ trafik
ledning, är det exceptionellt höga 
punktlighetssiffror för godstrafik, 
både historiskt och internationell.

Ordstrid om sena godståg

Vad vill du som infrastrukturminis-
ter göra åt det?

– Det är riktigt att det är brist i kapa
citet och att det behövs mer av underhåll 
och nya investeringar.

– Den stora och övergripande frågan 
är hur man kan öka kapaciteten. Det 
finns en kapacitetsbrist, men vi ser ock
så följderna av för lite underhåll under 

många år. Här arbetar regeringen nu till
sammans med branschens aktörer, säger 
Catharina ElmsäterSvärd

– Vi har just beslutat om ett historiskt 
paket för infrastrukturen för åren 2010 
2021, med 64 nya miljarder SEK för drift 
och underhåll och 65 miljarder för inves
teringar i spår.

– Järnvägen har en hög sårbarhet och 

det gör det svårt att sätta tidtabel
ler. Godssidan är också beroende 
av tillförlitlighet. Jag förstår att 
situationen de här två vintrarna 
skapat problem för industrin. Men 
det kommer att bli bättre, försäk
rar infrastrukturministern.

Om regeringens fokus framåt, 
säger hon:

– Mitt och regeringens fokus 
är att fånga upp och stämma av 
vilka prioriteringar som behöver 
göras inom transportområdet un
der året. Samarbete, kunskap och 
innovation bör vara ledord.

– För sjöfartens del är det vik
tigt att ytterligare staka ut vägen 
för att få näringen konkurrens
kraftig.

– När det gäller flyget så har 
Sverige klarat vintervädret bättre 
än andra länder i Europa.

– Arlanda flygplats är också ett 
gott exempel på att flyget kan göra 
och också gör mycket för att mins
ka negativ miljöpåverkan.

höjda banavgifter  
för bättre underhåll
Många har efterlyst mer pengar till 
underhåll. Det behövs mer pengar 
medger även Catharina Elmsäter
Svärd. Men hennes och regering
ens lösning är att finansiera bättre 
underhåll genom de höjda banav
gifter som Trafikverket aviserat.I 
regeringens nationella tågplan 
fram till 2021 har Trafikverket fått 
uppdraget att fördubbla banavgif
terna.

– De höjda banavgifterna bör 
gå till förbättrat underhåll. Vi vill 
ha differentierade banavgifter och 
höja avgiften i de segment där det 
finns betalningsförmåga, så att 
vinnarna får betala och förlorarna 
kompenseras, säger hon.

– Differentierade banavgifter 
skulle också gynna godstrafiken, 
eftersom de kan gå andra tider. Det 
här kommer att vara till fördel för 
järnvägsunderhållet och på sikt 
höja kvaliteten.

En del anser att avregleringen, 
som delat upp SJs tidigare statliga 
totalansvar på många olika priva
ta aktörer har skapat nya problem 
för järnvägstransporterna.

– Avregleringen är inte orsak till 
vinterns problem. Vi kan inte gå tillbaka 
till det gamla systemet.

– Transportpolitiken är viktig för 
klimatet. Det gäller också godset. Hela 
kedjan ska hänga väl samman och oav
sett transportslag ska transporter vara 
sköna och gröna. 

 av gösta hultéN

foto: leNa soNNe
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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!
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Plankonferensen 5–6 april 
på Stockholm Waterfront
den 5–6  april håller logistikföreningen plan sin 
årliga konferens, den 33:e i ordningen – i år i nya, 
spektakulära stockholm Waterfront Congress Centre vid 
Centralen.

Plankonferensen är det största renodlade logis-
tikevenemanget i norden och brukar samla ca 500 
besökare.

Professorn och författaren John gattorna kommer att 
ge en inblick i dynamic supply Chains, om  hur företa-
gen ska hantera dagens snabbt förändrade villkor.

scania redovisar sina unika erfarenheter av nästan 
20 års leanarbete.

Knud Midtgaard, Alfa Laval, som f ö fick DB Schen-
kers logistikpris 2009, talar om hur man implementerat 
förbättringsarbete inom logistiken.

Managemenkonsulten och författaren Maya hu-
Chan, som listats som en av världens 100 bästa före-
dragshållare, talar om kulturella skillnader och globalt 
ledarskap.

Professor Jan olhager, linköpings universitet, talar 
om hur man kan förbättra sin produktionskompetens 
och utforma effektivare produktionsnätverk med bättre 
planering och uppföljning av produktionen.

Pär svärdsson, Vd för sveriges största internetbok-
handel, adlibris, berättar om företagets supply chain.

byggjätten skanska ger en unik inblick i sitt  största 
byggprojekt någonsin – nya karolinska sjukhuset i 
solna, där ett nytt logistiktänkande spelar stor roll.

thomas lundström, verksamhetsutvecklingschef  
på ruag space (fd saab space) talar om hur man kan 
sprida kunskap om logistik i hela sin organisation.

Ekologisk hållbarhet i cen-
trum på CeMAT i Hannover
ekologisk hållbarhet, innovationer, integrerade 
system för materialhantering och logistik står i centrum 
på årets CeMat i hannover 2–6 maj 2011 som blir 
en kraftsamling för europas materialhanterings- och 
logistikbransch.

På denna den internationella materialhanterings- 
och logistikbranschens gigantiska mötesplats kan 
svenska företag knyta kontakter, göra affärer och träffa 

många internationella inköpare. årets tema är hållbar-
het, innovationer samt integrerade system för material-
hantering och logistik.

– det förbättrade konjunkturläget innebär att de 
stora aktörerna investerar. Vi kan presentera den snab-
ba utveckling som skett sedan förra CeMat för tre år 
sedan. investeringsviljan i branschen har fått ett rejält 
uppsving det senaste halvåret, säger Manfred kutzinski, 
ansvarig för CeMat.

därför räknar arrangörerna deutsche Messe och de 
olika branschföreningar som arbetar aktivt med CeMat, 
att det blir en mycket positiv mässa.

svenska utställare erbjuds att delta i gruppmontrar 
i hall 25, nära stora utställare som Cargotec, kone Cra-
nes, Trelleborg m fl och i hall 13, mittemot SSI Schäfer, 
ett av tysklands ledande företag inom lagerhantering.

– i år har vi lyckats bra med placeringen av montrar-
na. det garanterar mycket besökare och stora möjlighe-
ter till nya affärer, säger nils fickler, marknadsansvarig 
för Cemat i sverige.

Varuägarna laddar för  
Logistik & Transport 
logistik & transport 2011  får fokus på varuägarna. 
näringslivets transportråd, med ett 30-tal av sveriges 
storföretag, lägger sin årsstämma vid logistik & trans-
port. det är första gången utanför stockholm. första 
konferensdagen 25 maj ägnas åt dagligvaruhandeln. 
branschens samtliga stora aktörer, Coop, dagab, iCa 
och norgegruppen på Vd-nivå är talare.

– för oss är logistik & transport den rätta mötes-
platsen, säger guy ehrling, kanslichef på näringslivets 
transportråd.

– logistik & transport har under de senaste åren 
utvecklats till en viktig arena som knyter ihop näringsliv, 
akademi och transportpolitik, säger guy ehrling.

– intresset är stort för aktiviteten, ”akademiker möter 
näringslivet”, säger Jan nilsson, projektledare  som 
bjudit in Chalmers, handelshögskolan i göteborg och 
Jönköpings internationella handelshögskola.

Yvonne Pokropek,  personaldirektör db schenker, 
ser fram mot matchmaking-aktiviteten.

– Vi har ett uppdämt behov att rekrytera. Vi drar 
igång vårt traineeprogram hösten 2011 efter ett uppe-
håll på ett par år, så mässan ligger perfekt i tiden.

Framtidens transporter  
på Future Transport
på elmia future transports mötesplats för trans-
portbranschen i Jönköping 4–6 oktober diskuteras nya 
transportlösningar, strängare miljökrav, ny teknik, nya 
lagar, intermodalitet och infrastrukturprojekt. här träffas 
bl a tågoperatörer, logistikchefer, politiker, represen-
tanter för hamnar och terminaler för att presentera 
produkter, lösningar, innovationer och idéer.

Årets transportforum i linköping 1213 januari samlade rekord
deltagande till ca 500 sessioner. vi lyssnade och fastnade för  
några intressanta citat.

“Stockholm är dåligt på godstransport-
sidan. Vi behöver hitta nya lösningar. 
Det kommer vi att jobba mycket med  
de kommande åren.”
ulla hamilton, trafikborgarråd (M) i Stockholm

“Kostnaderna måste hållas nere. Just 
nu är det uppförsbacke  med besvärliga 
vinterförhållanden och järnvägen  
tappar gods. Att  då fördubbla ban-
avgifterna är inte bra. Varuägarna  
väljer andra transporter.”
stefan back, chef för hållbar logistik, transportgruppen om förslaget  
att höja banavgifterna.

“I Schweiz har kilometeravgifter  
för tunga fordon gett ökad effektivitet, 
minskat antal körda kilo-
metrar, ökad mängd trans-
porterat gods och minskade 
utsläpp.”
marie karlsson, sweco infrastructure ab 

“60 procent av en distributionschauf-
förs arbetstid upptas av annat än att 
köra.”
peter bark, Vd för tfk - ett institut för transport- och logistikforskning

“Framtidens hårda krav på kraftigt  
reducerade koldioxidemissioner kan 
inte enbart överlämnas till marknads-
krafterna att lösa.”
mats abrahamsson, professor i logistik linköpings universitet

“Intelligent logistik innebär att, på  
ett användarvänligt sätt, tydligt och 
strukturerat samla ihop och följa  
komplicerade strömmar av varor,  
tjänster, pengar eller männis-
kor från starten av en process 
till slutet av den. 
bo bylund, gd banverket 1997-2005 om vad han ser 
som intelligent logistik.

SAGT På TRANSPORTFORuMVårens logistikevenemang
foto: stoCkholm waterfroNt CoNgressCeNter



Göteborgsregionen har utsetts till landets i särklass starkaste logistikläge nio år i följd. Vi tackar och bockar. En bidragande orsak 
är ett framgångsrikt samarbete. För det räcker inte bara med ett geografiskt toppläge, Nordens största hamn, effektiv infrastruktur, 
spetsutbildningar och en stark regional tillväxt. Ett lagarbete måste också till. Det är då man vinner i det långa loppet.
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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 regionens lokomotiv. Logistikia är ett 
samarbete mellan Linköping, Norr köping och Linköpings univer-
sitet.  Vi har stor kunskap och erfarenhet inom allt ifrån regionens 
infrastruktur, kompetensförsörjning och logistik till utbud av 
mark och lokaler. Vi har kompetensen och kontakterna som krävs 
för att ta ditt företag genom hela etableringsprocessen.
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